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จงรักษ  ปญญารัตนกุลชัย. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร และ 
    ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
    ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E ) และการจัดการ 
    เรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.  
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  คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ:รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี,   
             อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทํา
โครงงานวิทยาศาสตร 
 ประชากรเปาหมายที่ ใช ในการวิ จัยในครั้ ง น้ี  เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลบอทอง ต. บอทอง อ. บอทอง จ. ชลบุรี   
จํานวน 90 คน จํานวน 16 ชั่วโมง ไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หองเรียนละ 
45 คน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลาก เปนกลุมทดลองที่ 1 ดําเนินการจัดการเรียนรูดวย
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) และกลุมทดลองที่ 2 ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝก
ทําโครงงานวิทยาศาสตร  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Nonrandomized control group pretest-
posttest design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบ
ปรนัยมีคาความเชื่อม่ัน .80  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแบบ
ปรนัยมีความเชื่อม่ัน .79 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติแบบ  t-test Dependent Samples และ t-
test for Independent Sample ในรูป Difference Score. 
 
   ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
  1.นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) และ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 
  3.นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 



     4.นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) และ 
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร มีความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน 
     5.นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) มี
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
     6.นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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            The purpose of  research was to compare  on Science  Learning Achieveme  and  
Science Problem Solving  Ability of Mathayomsuksa I Students  Using Learning 7E  Learning 
Cycle  and Learning  Packages That The  Science  Project  Activities.    
         The  population used in this research were 90 students of Mathayomsuksa I of  
Anubanbothong School, Bothong district,Chonburi, in the second semester of the 2010. 
Students were chosen through simple purposive sampling. They were divided into 2 group ; 
the experiment 1 and  the experiment 2  with 45  students each. The experiment 1 was 
taught using learning 7E  learning cycle ; the experiment 2  was taught learning  packages 
that the  science  project  activities, a total of 16 hours. The research equipment the 
achievement test on science study with reliability of .80 and the problem solving ability in 
scientific with reliability of .79. The study were Nonrandomized control group pretest-
posttest design. The data analysis were by t-test dependent Samples and t-test for 
Independent Sample Difference Score. 
 

The results of this indicated that: 
     1. The science learning achievement  between the students taught using learning 

7E  learning cycle  and taught learning  packages that the  science  project  activities was  
significantly Difference at the level of .01 

     2. The students learned by using learning 7E learning cycle were science 
achievement higher than before significantly at the level of .01 

     3.  The students learned by learning  packages that the  science  project  activities 
were science achievement higher than before significantly at the level of .01 

     4.  The science problem solving  ability between the students taught using learning 
7E  learning cycle  and taught learning  packages that the  science  project  activities was  non-
significantly Difference  

 



                 5.  The students learned by using learning 7E  learning cycle  were science 
problem solving ability  higher than before significantly at the level of.01 

      6.  The students by learning  packages that the  science  project  activities were  
science problem solving ability higher than before significantly at the level of.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารย 
ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย สนธยา ศรีบางพลี 
อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา และ อาจารย ดร.สนอง ทองปาน กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ได
เสียสละเวลาอันมีคา เพ่ือใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการจัดทํางานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการมัธยมศึกษา และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณา
ใหความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือตลอดจนใหคําปรึกษาและขอแนะนํา อันเปนประโยชนตอการ
วิจัยครั้งนี้เปนอยางยิ่ง 
    ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครูอาจารยโรงเรียนอนุบาลบอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 
ทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูทําวิจัย ทําการศึกษาคนควาจนสําเร็จ 
  ขอขอบพระคุณเพ่ือนนิสิตปริญญาโท เอกการมัธยมศึกษาทุกทานที่มีสวนในการแนะนํา
ชวยเหลือและใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธในครั้งน้ีและขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  
และ 1/2 ที่ใหความรวมมือในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
  ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ บิดามารดาอันเปนที่รักและเคารพ พ่ีชาย พ่ีสาว และเพื่อน
สนิทของผูวิจัยที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจเสมอมาทั้งในการเรียนและการทําวิจัยจนสําเร็จ 
คุณคาและประโยชนใดๆ จากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา บิดา มารดา ครู
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรม สั่งสอน ชี้แนะแนวทางการศึกษาแกผูวิจัยมาโดยตลอด 
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บทที่1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งทั้งในโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร  

ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งสงผลเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจําวันของทุกคน  
ทั้งการประกอบการงานอาชีพการผลิตเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ 
ในชีวิตประจําวัน ผูที่จะคิดคนและสรางเทคโนโลยีตองเปนบุคคลที่มีนิสัยชอบคนควาหาความรู  
คิดหาวิธีการทดลองเพื่อหาวิธีการแกปญหาตางๆ อยูเสมอ ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ควรที่จะไดรับการ
ปลูกฝงตั้งแตอยูในวัยศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือสั่งสมจนเปนคุณลักษณะประจําตัวไปจนถึงผูใหญ อัน
จะทําใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปจจุบันสังคมไทยอยูในยุคปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวาการ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ความสามารถ และมาตรา 24 ระบุวากระบวนการจัดการเรียนรูตองจัดเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการใหเผชิญ
สถานการณและประยุกตใชใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพ่ือนําไปสูเปาหมายของการเปน
คนดี เกง และมีความสุข  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือกระทําการ
ทดลองและฝกคิดดวยตนเอง การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร มีการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหคนไทยเปนนัก
คิดมีความสามารถคิดวิเคราะหหาเหตุผล และมีความตื่นตัวที่จะหาความรู ขอเท็จจริงในเชิงวิทยาศาสตร
รวมทั้งสามารถที่จะนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสมในชีวิต และความเปนอยู
ตลอดจนมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การจัดการเรียนรูที่สนองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงตองเนนที่ผูเรียน โดยใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ มีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย ปญญาและสังคม เปนผูรูจักคิด
วิเคราะห รักการเรียนรู เรียนรูดวยตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตรที่ดี มีความรับผิดชอบมีทักษะที่จําเปน
สําหรับการดํารงชีวิตรวมทั้งทักษะทางอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

  การเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมีการกําหนดให
สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรูใหครบ ทั้ง 8 กลุมในทุกชวงชั้น กําหนดใหผูสอนตองคํานึงถึง
พัฒนาการทางดารางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจและความสามารถของผูเรียนเปน
ระยะๆอยางตอเน่ือง ดังน้ันการจัดการเรียนรูจึงตองใชรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการ
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เรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง วิทยาศาสตรเปนสาระหนึ่งที่สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอ
หลักสูตรใหม เพราะตั้งแตอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน วิทยาศาสตรมีความสําคัญยิ่งตอโลกและการ
ดําเนินชีวิตดวยเหตุผลประการแรกคือ โลกปจจุบันเปนโลกของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเราทุก
คนตองเกี่ยวของตลอดเวลาไมวาทางใดก็ทางหนึ่ง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือให
มนุษยสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประการที่สอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
บทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ฉะน้ันพลเมืองทุกคนของประเทศ
จําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคมที่มี
คุณภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต อันเปนหนาที่โดยตรงของการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
(กรมวิชาการ. 2542: 1) วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูหลักในโครงสรางหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งมุงพัฒนาผูเรียนใหไดรับความรูดานเนื้อหาสาระและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีทักษะที่สําคัญในการคนควาและสรางองคความรูดวยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูมีทักษะการคิดทั้งการคิดที่เปนเหตุผล คิดสรางสรรค และคิดวิเคราะหวิจารณ  
มีความสามารถแกปญหาอยางเปนระบบ ความรูวิทยาศาสตรเปนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรูเพ่ือนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติที่ผานมาเมื่อเปรียบเทากับนานาประเทศ 
ประเทศไทยยังถือวาซึ่งเปนเรื่องที่ตองพัฒนาอยางเรงดวนจากสภาพปญหานี้เกิดจากผูเรียนขาด
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง เน้ือหาสาระและกิจกรรมไมสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนขาดการฝกทักษะการคิด การเผชิญสถานการณและการนําความรูมาประยุกตใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา สาระความรูขาดการผสมผสานกับการปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งพบวาสิ่งที่ตองมีการแกไขดวน คือ พ้ืนฐานการเรียนรูในโลกปจจุบัน
และอนาคต กระบวนการคิดวิเคราะห การแกปญหาของผูเรียน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียน
การสอนของไทยตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาสวนใหญยังยึดครูเปนศูนยกลางในการ
เรียนการสอน เนนการบอกความรูดวยการทองจําและจําไปสอบมากกวาจะใหคิดแกปญหาไดดวย
ตนเอง (อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม. 2545: 1) 

  การคิดสามารถแบงไดหลายประเภท ไดแก การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา และการ
คิด เชิงเหตุผลเปนตน(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540: 534) ซึ่งการพัฒนากระบวนการคิด 
คือ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงใหเกิดขึ้นซึ่งตองอาศัยทักษะการคิดที่เปนพ้ืนฐานอยางเพียงพอ 
การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะหนึ่งที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของการคิดขั้นสูง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2540: 12) สําหรับการคิดเชิงเหตุผลนั้น เทอรสโตน (Thurstone) ไดกลาววา
เปนการคิดเปรียบเทียบในสิ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกันเปนการคิดแบบคาดคะเน คาดหมาย รวมทั้ง
ความมีเหตุผลทางคณิตศาสตร (สุวัฒน  วัฒนวงศ. 2538: 73) ซึ่ง ชูเบิล และเกรเซอร (กมลทิพย 
ตอติด. 2544: 2 ; อางอิงมาจาก schauble; & Glaser. 1990: 21 ) ไดอธิบายถึงความจําเปนที่
จะตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีความสามารถในการใช เหตุผล สรุปไดวา การที่คนเราไดรับ
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ความรูเปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษา ความสามารถในการคิดและใชเหตุผลเปนสิ่งที่ชวยใหการ
ไดรับรูสมบูรณยิ่งขึ้นโดยทั่วไปแลวคนเราได วิเคราะห สรุป เปรียบเทียบ คิดเชิงอุปนัย และนิรนัย 
ทดสอบความคิดและแกปญหาในชีวิตประจําวันอยูแลว ดังน้ันการจัดการศึกษา จึงจําเปนตองจัด
โอกาสตางๆ ใหผูเรียนไดคิดและใชเหตุผลมากขึ้น 

การคิดเชิงเหตุผลประกอบดวยการคิดเปนขั้นๆ คือ การพิจารณาจากขอเท็จจริงหน่ึงไปยัง
อีกขอเท็จจริงหน่ึงเปนการคิดจากสิ่งที่รูแลวซึ่งเปนสิ่งที่เปนเหตุใหเกิดขึ้นไปยังสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น 
นั่นเอง (สถิต วงศสวรรค 2540: 203) การคิดเชิงเหตุผลไมใชทักษะที่ใชไดบางเวลาหรือสถานการณ
พิเศษเทานั้น แตเปนทักษะที่สามารถใชไดทุกวันคลายกับการพูดที่ตองใชอยูเสมอสามารถพัฒนาได
ดวยการฝกฝน ซึ่งควรเริ่มตนเม่ือผูเรียนอายุตั้งแต 1 ถึง 12 ป เพราะถาเด็กไดรับการศึกษาและ
พัฒนาใหเกิดทักษะทางดานการคิดเชิงเหตุผลที่ริเร่ิมสรางสรรคแลว เด็กจะเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพตอไปภายหนา (จํานง วิบูลยศรี. 2536: 15) กิจกรรมที่นํามาใชพัฒนาความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลตองเนนกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม และแสดงพฤติกรรมการสืบคนคาดการณ  
(Lappan; & Schram. 1989: 18-19) มีบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดพูดอธิบายและ
แสดงเหตุผลของแนวคิด ไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปแนวคิดนั้น (ประพันธศิริ 
สุเลารัจ. 2540: 24; อางอิงมาจาก Rowan; & Morrow. 1993: 16-18)ใชคําถามกระตุนใหเด็กเกิด
การคิด จัดสภาพแวดลอมและ กิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิดอยูเสมอใหเด็กไดคนควาจาก
ประสบการณตรงโดยคํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2532: 656-657) วิธีการสอนเพื่อพัฒนาและสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลของผูเรียน เชน การเรียนรู
ดวยการแกปญหาเริ่มจากครูเปนผูกําหนดปญหาขึ้นอาจเปนคําถาม กรณีตัวอยางเพื่อเปนตัวจุด
ประเด็นปญหาใหเด็กคิดหาขอสรุปและการใชหลักการสืบคนใหเด็กไดคนหาคําตอบตางๆ และได
เรียนรูดวยตัวเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2540: 40-41) 

การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร คือ ความคิดที่ใชในการพิสูจนและสํารวจตรวจสอบหา
ขอเท็จจริง เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรวางแผนใน
การตรวจสอบ พิสูจน เพ่ืออธิบายดวยหลักการทางวิทยาศาสตร (กรมวิชาการ. 2544: 154) การคิด
แกปญหาตามทฤษฏีทางดานพัฒนาการในแงความสามารถทางดานนี้จะเร่ิมพัฒนาการมาตั้งแตขั้นที่
สาม เด็กมีอายุประมาณ 7-8 ป จะเริ่มมีความสามารถในการแกปญหาแบบงาย ๆ ภายในขอบเขต
จํากัดตอมาถึงระดับการพัฒนาขั้นที่สี่  เด็กมีอายุประมาณ 11-12 ปเด็กจะมีความสามารถในการคิด
หาเหตุผลดีขึ้นและสามารถคิดแกปญหาที่ซับซอนได เด็กสามารถเรียนรูในสิ่งที่เปนนามธรรมชนิด
ซับซอนได (Piaget.1962: 120)ความสามารถในการแกปญหาเปนกระบวนการที่บุคคลจะใช
ประสบการณ ทักษะ ความรูที่ไดเรียนรูมากอนหนามาใชเพ่ือหาขอสรุปเพ่ือแกปญหาในสถานการณ 
ทักษะ ความรูที่ไดเรียนรูมากอนหนามาใชเพ่ือหาขอสรุปเพ่ือแกปญหาในสถานการณใหม โดย
กระบวนการเรื่มตนตั้งแตการมองเห็นปญหาไปจนถึงการลงขอสรุป ไดมาจากการพิจารณาอยางถี่
ถวน และนักเรียนจะตองวิเคราะหไดวาจะนําความรูที่ไดเรียนมาไปแกปญหาในสถานการณใหม ๆ 
ไดอยางไร (KruliK and Rudnick. 1993:6) 
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ความรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชีวติประจําวัน ของคนเรานั้นมักจะพบปญหาตาง ๆ 

มากมาย การคิดแกปญหาถือ วาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการคิดทั้งมวล และเปนวิถีการดําเนินชีวิต

ในสังคมของมนุษย ที่ตองใชการคิด เพ่ือแกปญหาที่เกิด ขึ้น ตลอดเวลา ผูที่มีทักษะการคิด 

แกปญหาจะสามารถเผชิญ กับภาวะสังคมที่เครงเครียด ได อยางเขมแข็ง ทักษะการแกปญหาจึง

เปน ทักษะที่มุงพัฒนาสติปญญา ทัศนคติ วิธีคิด คานิยม ความรู ความเขาใจในสภาพการณของ

สังคมไดดีอีกดวย(Eberla; Slanish 1996; อางอิงจาก ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2543: 103 อางอิงจาก  

สุวิทย มูลคํา.2547: 16)การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้นอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพสามารถชวยใหผูเรียนเรียนรูวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึ้นสงผลใหมีผลการเรียนรูทั้งดาน

ความรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีเจตคติตอการเรียนรูสูงขึ้น (พูลทรัพย โพธิ์สุ. 

2546: บทคัดยอ; อภิญญา เคนบุปผา. 2546: บทคัดยอ) เพราะชุดกิจกรรมจะชวยทําใหผูเรียนมี

อิสระ เรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยใชความสามารถตามความตองการ 

ของตน ไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงเสริมความรับผิดชอบทําใหมีความ

กระตือรือรนที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง เกิดการเรียนรูและปฏิบัติจริง เกิดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร มีเจตคติตอวิทยาศาสตรในทางที่ดีขึ้นและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดชุด

กิจกรรมจึงเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีจุดมุงหมายในการฝกประสบการณ

จริง การลงมือปฏิบัติ ทักษะการคิดขั้นสูงที่จําเปนตอการดํารงชีวิต โดยผสมผสานการปลูกฝง

คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมตองการทําใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตามความสามารถและความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมจะชวย

ใหผูเรียนไดประสบการณ ที่ฝงแนนจากการลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนมีความเปนอิสระ สามารถ

ประกอบกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง โดยมีการเราความสนใจ เรียนรูไดอยางสนุกสนาน ผูเรียนจะ

เรียนรูจากคําแนะนําที่ปรากฏในชุดกิจกรรมอยางเปนไปตามลําดับขั้นตอนดวยตนเองและไดทราบ

ผลการกระทําของตนเองผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหในการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยเหตุผลดังกลาวในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนฝก 

กระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งการคิดวิเคราะหเปนธรรมชาติของคนที่มีความใครครวญตรึกตรองอยาง

ละเอียดใชความรู ความคิดในการแกปญหาอยางมีเหตุผล เพ่ือนําไปสูขอสรุปในการตัดสินใจเปน

การคิดรอบคอบ รูจักใชเหตุผลเชิงวิเคราะห มีวิจารณญาณ รูจักตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ผูวิจัยจึงไดสนใจรูปแบบการสอนแบบโครงงานมาจัดทําเปนชุดกิจกรรมเพื่อใชเปน

เครื่องมือฝกความสามารถในการคิดแกปญหาของผูเรียนเพราะการสอนแบบโครงงานเปนการฝกให

ผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอนมีระบบ อยูบนหลักของเหตุผลสามารถ
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นําไปใชในชีวิตจริงไดเปนการฝกใหผู เรียนคิดวิเคราะหไดตามทักษะที่สําคัญในการเรียน

วิทยาศาสตรจากหลักการดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E ) และชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน

วิทยาศาสตรเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนสูงสุดตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
  3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)  
  6. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

ดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) และชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน และเปนแนวทางใหครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เลือกวิธีการ

สอนที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ 
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    2. ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดสื่อการสอน ประเภทชุดกิจกรรม สําหรับครูผูสอน กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในการนําไปใช จัดการเรียนการสอน ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และเปนแนวทางในการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูผูสอนสาระอื่นๆ ที่สนใจตอไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
   ประชากรเปาหมาย 
   ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
อนุบาลบอทอง ต. บอทอง อ. บอทอง จ. ชลบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน   
2 หองเรียน  จํานวน 90 คน จํานวนนักเรียนหองละ  45 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)   
  
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยม ศึกษา
ปที่ 1 สาระที่ 5: พลังงาน หนวยการเรียนรูเรื่อง พลังงานความรอน 
 
   ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
   ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลาทดลองรวม 16 ชั่วโมง 
 
   ตัวแปรที่ศึกษา 
              1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

                  1.1 การจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 

1.2 การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
              2. ตัวแปรตาม  ไดแก 

                  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

                  2.2 ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7 E) หมายถึง รูปแบบของ

กระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสามารถใชวิธีการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งตอง

อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนพบความรู หรือประสบการณการเรียนรูอยางมี

ความหมายดวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนตางๆดังนี้ ( Eisenkraft. 2003: 56 - 59 ) 
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1. ขั้นตรวจสอบความรูเดิม ในขั้นน้ีจะเปนขั้นที่ครูจะตั้งคําถาม เพ่ือกระตุนให 
นักเรียน ไดแสดงความรูเดิมออกมา  เพ่ือครูจะได รูวาเด็กแตละคน มีพ้ืนความรูเทาใด จะได
วางแผนสอนไดถูกตอง และครูควรจะรูวาควรเรียนเน้ือหาใดกอน ที่จะเรียนในเนื้อหาน้ันๆ 

2. ขั้นเราความสนใจ  เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้น 
เองจากความสงสัยหรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง กิจกรรมจะประกอบดวยการ
ซักถามปญหาการทบทวนความรูเดิม การกําหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนและ
เปาหมายที่ตองการ  

3. ขั้นสํารวจและคนหา  ขั้นนี้เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวความคิดที่มีอยู 
กอนแลวนํามาจัดความสัมพันธกับหัวขอที่กําลังจะเรียนใหเขาเปนหมวดหมูมีการวางแผนกําหนด
แนวทางการสํารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปไดลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล ขอสนเทศหรือปรากฏการณตาง ๆ จะดําเนินไปดวยตัวของนักเรียนเอง โดยมีครูเปน
เพียงผูคอยใหคําแนะนําหรือผูเริ่มตนในกรณีที่นักเรียนไมสามารถหาจุดเริ่มตนได  

4. ขั้นอธิบาย ในขั้นน้ีกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูจะมีการนําความรูที่ 
รวบรวมมาแลวในขั้นที่ 3 มาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาหัวขอหรือแนวคิดที่กําลังศึกษาอยูกิจกรรม
ประกอบดวยการนําขอมูลมาวิเคราะห แปลผลสรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูปแบบตางๆ 

5. ขั้นขยายความรู ในขั้นน้ีเปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับ 
ความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณ
อ่ืนๆ 

6. ขั้นประเมินผล ในขั้นน้ีเปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ 
นักเรียนไดตรวจสอบแนวความคิดหลักที่ตนเอง ไดเรียนรูมาแลว โดยการประเมินดวยตนเองถึง
แนวความคิดที่ไดสรุปไวแลวในขั้นที่ 5 วามีความสอดคลองหรือถูกตองมากนอยเพียงใด รวมทั้งมี
การยอมรับมากนอยเพียงใด ขอสรุปที่ไดจะใชนําไปเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอไป ทั้งน้ีจะรวมถึง
การประเมินผลของครูตอการเรียนรูของนักเรียนดวย 

 7. ขั้นนําความรูไปใช  เพ่ือใหนักเรียนประยุกตใชความรูจากสิ่งที่ไดเรียนมาให 
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เปาหมายที่สําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 7E เปน
รูปแบบการสอนที่เนนการถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญกับการตรวจสอบความรูเดิมของเด็ก
ซึ่งเปนสิ่งที่ครูไมควรจะละเลยหรือละทิ้งเน่ืองจากการตรวจสอบความรูเดิมของเด็กจะทําใหครูคนพบ
วานักเรียนจะตองรูอะไรกอนที่จะเรียนในเนื้อหานั้น ๆนักเรียนจะสรางความรูจากพื้นความรูเดิมทํา
ใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

     2. การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อ ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
การศึกษาในเรื่องพลังงานไฟฟา ซึ่งสังเคราะหและประยุกตใชองคประกอบของกิจกรรมของ    
พิมพันธ เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข.(2551) เพ่ือเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช
แกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมแหงอนาคตซึ่งชุด
กิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ผูวิจัยสรางขึ้ประกอบดวยสื่อวัสดุอุปกรณหลายชนิดประกอบ
เขากันเปนชุด เพ่ือเกิดความสะดวกตอการใชในการเรียนการสอน และทําใหการเรียนการสอน 
บรรลุผลตามเปาหมายของการเรียนรู ทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ในสาระที่ 5 : พลังงาน หนวยการเรียนรูเร่ืองพลังงานความรอน 
ซึ่งโครงสรางของชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรประกอบดวย 

      1. ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุถึงเรื่องที่จะศึกษา 
      2. คํานํา 
      3. คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายขั้นตอนการใชชุดกิจกรรม 
      4. จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่ตองการใหนักเรียนบรรลุผล 
      5. เน้ือหา เปนสวนของรายละเอียดที่ตองการใหนักเรียนทราบ 
      6. ขอชวนคิด การกําหนดขอควรรู หรือคติพจน ใหคิด เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรม  
      7. กิจกรรม เปนสวนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไดฝกการสืบคนขอมูล และฝกทักษะการคิดไดแสดงความคิดเห็นในองคความรูอยาง
กวางขวางโดยการใหผูเรียนวิเคราะห และอธิบายเชื่อมโยงกับความรูเดิมอยางมีระบบสามารถ
พิจารณาแยกแยะอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผลโดยใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร โดย
การศึกษาไดกําหนดขั้นตอนของการทํากิจกรรมไวดังตอไปน้ี 

7.1  ขั้นอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรม คือ การเตรียมความพรอมกอนทํากิจกรรม 
เปนการทํากิจกรรมตามสถานการณที่กําหนด เพ่ือเราความสนใจใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น 

7.2  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม คือ การทํากิจกรรมไดฝกทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรไดฝกการสืบคนขอมูล และฝกทักษะการคิดไดแสดงความคิดเห็นในองคความรูอยาง
กวางขวางโดยการใหผูเรียนวิเคราะหสามารถแยกแยะความถูกตองบนพื้นฐานของความเปนจริง 
  7.3  ขั้นอภิปรายหลังกิจกรรม คือ การที่ผูเรียนไดนําประสบการณที่ไดรับจาก 
การปฏิบัติกิจกรรมมาวิเคราะห เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และนําเอาความรูมาใชใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรที่กําหนดได 

       8. คําเฉลยกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบ ในคําถามทายกิจกรรม 
       9. การประเมินผลของผูเรียนในการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน

วิทยาศาสตร ประเมินจากการทํางานของนักเรียน โดยใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดใน
ชุดกิจกรรม โดยมีครูเปนที่ปรึกษา เนนใหนักเรียนไดฝกใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสูการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร  
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       3. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คาสัดสวนระหวางคะแนนรอยละที่ไดจาก
การทําแบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมระหวางเรียนกับคะแนนรอยละที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนจากชุดกิจกรรม โดยใชเกณฑกําหนด 80/80 

80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดทาย 
กิจกรรมของนักเรียน ระหวางเรียนโดยใชชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 80 

80 ตัวหลัง หมายถึง คารอยละเฉลี่ย ของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 80 
     4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความรู ความสามารถในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง พลังงานความรอน ซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตัวเลือก 5 ตัวเลือก ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยวัดความสามารถดานตาง ๆ 4 ดาน คือ 
   4.1 ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกเรื่องราว หรือสิ่ง
ตางๆ ที่เคยเรียนมาแลวเกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง นิยามศัพท หลักการ แนวความคิด กฎและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   4.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การจําแนก การขยาย
ความและแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   4.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการคนควาหา
ความรูไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางออกไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ 
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4.4 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคนควา
หาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู ซึ่ง
สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหา ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย
ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายสรุปขอมูล และ
ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
   5.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง วิธีการเพื่อใหได
ความรู ทักษะและความเขาใจ เพ่ือใชในการเผชิญสถานการณที่แตกตางกัน ใหลุลวงไป โดยมีแบบแผน
เพ่ือตรวจสอบขอมูล ที่เกี่ยวของกับปญหาวาเปนจริงหรือไม ตามขั้นตอนของเวียร (Weir. 1974: 18)
ประกอบดวยขั้นตอน ผูวิจัยสรางขึ้นโดยวัดความสามารถในการคิดแกปญหาโดยแบบทดสอบฉบับน้ีมี
ทั้งหมด 5 สถานการณ แตละสถานการณประกอบดวยคําถามยอย 4 ขอ ในแตละขอมีตัวเลือก  
5 ตัวเลือก รวมคําถามยอยทั้งหมด 20 ขอ ใหนักเรียนอานสถานการณ แลวพิจารณาวาถานักเรียน
อยูในสถานการณดังกลาวนักเรียนจะมีการแกปญหาอยางไรสําหรับขั้นตอนในการแกปญหา
ประกอบดวย 4 ขั้นดังน้ี 
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  5.1 ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหา ที่เกี่ยวของกับสถานการณที่
กําหนดใหมากที่สุด ภายในขอบเขตขอเท็จจริง ที่กําหนดให  
  5.2 ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกิด
ปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ของสถานการณที่กําหนดให  
  5.3 เสนอวิธีการแกปญหา  หมายถึง ความสามารถในการคิดคน วางแผน เสนอแนวทาง
แกปญหาทางวิทยาศาสตรหรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหา ที่ระบุไดอยาง
สมเหตุสมผล 
  5.4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ  หมายถึง ความสามารถในการอภิปรายวาผลที่เกิดจากการ
กําหนดวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้นสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ไดเปนอยางไร
และนําไปใชอยางไร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                                                   
                              
 

      

 
 
 
      
      ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

1. การจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น ( 7E) 
2.การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
    วิทยาศาสตร 
2. ความสามารถในการคิด  
    แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรมีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  5. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  6. งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ 
 
 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
1.1 การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

 วัฏจักรการเรียนรู (Learning Cycle) เปนรูปแบบของกระบวนการเรียนรูที่เนน 
ใหผูเรียนสามารถใชวิธีการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Inquiry Approach) ซึ่งตองอาศัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนพบความรู หรือประสบการณการเรียนรูอยางมี
ความหมายดวยตนเอง โดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget ซึ่งไม
เนนการสอนแบบบรรยายหรือบอกเลา หรือใหผูเรียนเปนผูรับเน้ือหาวิชาตาง ๆ จากครู หากแตครู
จะตองกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยมีความเชื่อ
วา นักเรียนมีวัฏจักรการเรียนรูอยูแลว ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวัฏจักรการเรียนรู 
ดังนี้ 
                   1. ความหมายของวัฏจักรการเรียนรู 
     เรนเนอรและสแตนฟอรด (Renner; & Stafford. 1973: 19) กลาววา วัฏจักรการ
เรียนรู หมายถึง รูปแบบการทํางานที่บุคคลใชเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ซึ่งบุคคลจะใช
กระบวนการสังเกต การวัด ตีความหมายของขอมูล ทดลอง ทํานายผล และสรางรูปแบบทาง
วิทยาศาสตรเพื่อทํางานดังกลาวสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2540: 13) 
กลาววา วัฏจักรการเรียนรูเปนการเรียนการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรูและการเรียนจากกลุม 
จัดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องกันไปในลักษณะการเรียนรูแบบวัฏจักร หรือการเรียนรู
แบบคนพบ กรมวิชาการ (2544: 80) กลาววา วัฏจักรการเรียนรู หมายถึง การนําความรูหรือ
แบบจําลองไปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณหรือเร่ืองอ่ืน ๆ จะนําไปสูขอโตแยงหรือ
ขอจํากัด ซึ่งจะกอใหเปนประเด็นหรือคําถามหรือปญหาที่จะตองสํารวจตรวจสอบตอไป ทําใหเกิด
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เปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆกลาวโดยสรุปวัฏจักรการเรียนรู หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูแบบหนึ่งที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยผูเรียนคนหาความรูดวยตนเองโดยใช
วิธีการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  และเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองไปเร่ือย ๆ
แบบวัฏจักร 
                   2. ความเปนมาและแนวคิดสําคัญ 
                   วัฏจักรการเรียนรูนี้พัฒนาขึ้นโดยคารพลัสและเทียร (Lawson. 2001: 169; citing 
Karplus. 1977: 169) ในโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร โดยยึดทฤษฎีการพัฒนาสติปญญา
ของ Piaget เปนกรอบในการสราง คือการปรับตัวแบบขยายโครงสรางปฏิบัติการเดิม และการปรับ
โครงสรางปฏิบัติการคิด และการจัดระเบียบประสบการณสําหรับสิ่งเราใหม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นสํารวจ  ขั้นสรางแนวความคิด และขั้นคนพบ /นําไปใช  แตมีครูจํานวนมากที่ยังไมเขาใจ  
2 ขั้นตอนหลัง คือขั้นสรางกับขั้นคนพบ ดังน้ัน บารแมนและโกตาร (Barman; & Kotar. 1989:  
30 - 32) ไดปรับปรุงเปนขั้นสํารวจ ขั้นแนะนํามโนทัศน และขั้นประยุกตมโนทัศน ตอมา
นักวิทยาศาสตรศึกษาไดดัดแปลงขั้นแนะนํามโนทัศน เปนขั้นแนะนําคําสําคัญ ดวยเหตุผลที่วาครู
สามรถแนะนําหรืออธิบายคําสําคัญ หรือนิยาม ศัพทเฉพาะใหกับนักเรียน แตมิใชแนะนํามโนทัศน
ใหแกนักเรียน เพราะนักเรียนตองเปนผูคนพบหรือสรางมโนทัศนดวยตนเอง (Hewson. 1988:  
597 - 614) แตอยางไรก็ตามไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อของขั้นตอนที่ 2 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังเชน  
คาริน (Carin. 1993 : 98 – 99) ไดปรับเปลี่ยนขั้นสรางมโนทัศน  สวนอบูสคาโต(Abruscato. 1996: 
169) ไดปรับเปนขั้นไดมาซึ่งมโนทัศน จะสังเกตเห็นวาวัฏจักรการเรียนรูที่กลาวมาทั้ง 3 ขั้นตอน มี
ขั้นตอนที่สองเทานั้น ที่มีชื่อแตกตางกัน แตคําอธิบายใกลเคียงกันวัฏจักรการเรียนรู มีลักษณะ
เหมือนเกลียวสวานแตละขั้นมีสาระสําคัญดังน้ี (สุวัฒน นิยมคา. 2531: 514 - 523) 

1. ขั้นสํารวจ เปนขั้นที่นักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมโดยการสังเกต ตั้งคําถาม  
และคิดวิเคราะห สํารวจหรือทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล จดบันทึกโดยอาจปฏิบัติเปนกิจกรรมเปน
รายบุคคล หรือเปนกลุมเล็ก ครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกคือสังเกตตั้งคําถามเพื่อกระตุน
และชี้แนะการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนคนพบหรือสรางมโนทัศนดวยตนเอง 

2. ขั้นแนะนําคําสําคัญ /ขั้นสรางมโนทัศน /ขั้นไดมาซึ่งมโนทัศน /แนวความคิด   
เปนขั้นที่ครูมีบทบาทสูง โดยตั้งคําถามกระตุนและชี้แนะใหนักเรียนคิดเชื่อมโยงสิ่งที่ไดปฏิบัติในขั้น
สํารวจโดยครูแนะนําและอธิบายคําศัพทที่สําคัญของมโนทัศนนั้นๆ เพ่ือใหนักเรียนจัดเรียบ
เรียงความคิดใหมในการคนพบและอธิบายมโนทัศนนั้นๆ ขั้นนี้ครูและนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธกัน
เพ่ือคนหามโนทัศนจากขอมูลการสังเกตในขั้นสํารวจ 

3. ขั้นประยุกตใชมโนทัศน /แนวความคิด  เปนขั้นที่ครูกระตุนใหนักเรียนนํามโน 
ทัศนที่คนพบหรือเกิดการเรียนรูแลว มาประยุกตใชในสถานการณใหมหรือปญหาใหม อันจะทําให
นักเรียนขยายความเขาใจในมโนทัศนนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ขั้นนี้นับเปนขั้นที่นักเรียนมีบทบาทสูง
เชนเดียวกับขั้นสํารวจซึ่งตอมานักวิทยาศาสตรศึกษาบางคนไดดัดแปลงชื่อเปน 4 E (Barman and 
Kotar.1989 : 30 – 32) ไดแก (1) ขั้นสํารวจ (2) ขั้นอธิบาย / สรางแนวความคิด (3) ขั้นขยาย
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ความคิดและขั้นประเมินผลตอมาในป ค.ศ. 1992 โครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสาขา
ชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา (Biological Science Curriculum Studies หรือ BSCS) ไดปรับวัฏจักร
การเรียนรูออกเปน 5 ขั้น หรือเรียกยอ ๆ วา 5E เพ่ือเปนแนวทางสําหรับใชออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย 5 ขั้นน้ี (นันทิยา บุญเคลือบ. 2540 : 13 – 14)
ไดแก (1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน (2) ขั้นสํารวจ (3) ขั้นอธิบาย / สรางแนวความคิด (4) ขั้นขยายหรือ
ประยุกตใชมโนทัศน/ แนวความคิดและ (5) ขั้นประเมินผล  

ในป 2003 (Eisenkraft. 2003: 57-59) ไดเสนอรูปแบบการสอนเปน 7 ขั้นโดยการปรับ
จากการสอนแบบ 5 ขั้นมาเปน 7 ขั้น ไดปรับรูปแบบการสอนในขั้นเราความสนใจแยกออกเปน 2 
สวนคือขั้นตรวจสอบความรูเดิม และขั้นเราความสนใจ และในขั้นประเมินความรูไดปรับเปน 3 สวน
คือ ขั้นขยายแนวความคิด ขั้นประเมินผล และขั้นนําแนวความคิดไปใช ซึ่งสรุปไดรูปแบบ 7 ขั้นมี
ดังน้ี คือ (1) ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (2) ขั้นเราความสนใจ (3) ขั้นสํารวจและคนหา (4) ขั้นอธิบาย 
/ แนวความคิด (5) ขั้นขยายแนวความคิด (6) ขั้นประเมินผล และ (7) ขั้นนําแนวความคิดไปใช ซึ่ง
เปนกระบวนการ 7 ขั้นที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องกันไปในลักษณะของวัฎจักการเรียนรู ในขั้นตอน
ความรูเดิมจะชวยใหนักเรียนถายโอนความรูที่มีอยูแลวและชวยปองกันไมใหเกิดแนวความคิดที่
ผิดพลาด  ดังแสดงในภาพประกอบ 2 

     ตรวจสอบความรูเดิม 
เราความสนใจ       

เราความสนใจ 
สํารวจ คนหา                                     สํารวจ คนหา 

 
อธิบาย                                              อธิบาย  

 
ขยายความคิด 

ขยายความคิด 
ประเมินผล 

ประเมินผล 
นําความคิดไปใช 

 
ภาพประกอบ 2 การจัดการเรียนรูแบบวฏัจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 

 
             ที่มา:  รุงอรุณ มะณีโรจน 

 
 



 15 

 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีขั้นตอนการสอนตาง ๆ และ
สาระสําคัญในแตละขั้น (ประสาท เนืองเฉลิม. 2549: 25-27) 

1. ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation Phase) ในขั้นน้ีจะเปนขั้นที่ครูตั้ง 
คําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดแสดงความรูเดิมออกมา เพ่ือครูจะไดรูวาเด็กแตละคนมีพ้ืน
ฐานความรูเดิมเทาไร จะไดวางแผนการสอนไดถูกตอง และครูจะไดรูวานักเรียนควรจะเรียนเนื้อหา
ใดกอนที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ 

2. ขั้นเราความสนใจ (Engagement Phase) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือ 
เร่ืองที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือ
เกิดจากการอภิปรายภายในกลุม เรื่องที่นาสนใจผานมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลา
นั้น หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เด็กพึ่งเรียนรูมาแลว ครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนสราง
คําถามกําหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจ ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ 
หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นกอนแตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือ
คําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะใชศึกษา 

3. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration Phase) ในขั้นน้ีจะตอเน่ืองจากขั้นเรา 
ความสนใจซึ่งเม่ือนักเรียนทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลวก็มี
การวางแผนกําหนดแนวทางสําหรับตรวจสอบ สรางสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลาย
วิธี เชนทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยสรางสถานการณจําลอง 
(Simulation)การศึกษาขอมูลจากเอกสารอางอิง จากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล อยาง
เพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป 

4. ขั้นอธิบาย / สรางแนวความคิด (Explanation Phase) ในขั้นน้ีเม่ือนักเรียนได 
ขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล 
สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูปแบบตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
หรือรูปวาด สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในขั้นน้ีอาจเปนไปไดหลายทาง เชนสนับสนุนสมมติฐาน
ที่ตั้งไวโตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนดไว แตผลที่ไดจะอยูในรูปใด
ก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรูได 

5. ขั้นขยายแนวความคิด (Explanation Phase / Elaboration Phase)  
เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ
เหตุการณอ่ืนๆ ถาใชอธิบายเรื่องตางๆ ไดมากก็แสดงวาขอจํากัดนอย ซึ่งก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับ
เรื่องราวตางๆ และทําใหเกิดความรูกวางขึ้น 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ในขั้นน้ีเปนการประเมินการเรียนรูดวย 
กระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร มากนอยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนําไปสูการ
นําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆ 
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7. ขั้นนําแนวความคิดไปใช (Extension Phase) ในขั้นน้ีเปนขั้นที่ครูจะตองมี 
การจัดเตรียมโอกาสใหกับนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน ครูจะเปนผูกระตุนใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปสรางเปน
ความรูใหมหรือที่เรียกวา การถายโอนการเรียนรูรูปแบบการสอนเปน 7 ขั้นที่กลาวมาขางตน 
สอดคลองกับแนวความคิดตามทฤษฎีการสรางสรรคความรู (Constructivism) เชื่อวานักเรียนทุกคน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางมาแลวไมมากก็นอย กอนที่ครูจะจัดการเรียนการสอน
ใหเนนวาการเรียนรูเกิดขึ้นดวยตัวของผูเรียนเอง และการเรียนรูเร่ืองใหมจะมีพ้ืนฐานมาจากความรู
เดิม ดังนั้น ประสบการณเดิมของนักเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง กระบวนการ
เรียนรู (Process of Learning)ที่แทจริงของนักเรียนไมไดเกิดจากการบอกเลาของครู หรือนักเรียน
เพียงแตจดจําแนวคิดตางๆที่มีผูบอกใหเทานั้น แตการเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎีการเสริมสราง
ความรู เปนกระบวนการที่นักเรียนตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวนวิธีการตาง 
ๆ จนทําใหเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองค
ความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชเม่ือมี
สถานการณใดๆ มาเผชิญหนา ดังน้ันการที่นักเรียนจะสรางองคความรูได ตองผานกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2547 ก: 13)การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู ไดเพ่ิม
ขึ้นมาอีก 2 ขั้น คือ ขั้นตรวจสอบความรูเดิม(Elicitation Phase) ในขั้นน้ีเปนขั้นที่มีความจําเปน
สําหรับสอนนักเรียน โดยเปาหมายสําคัญในขั้นน้ี คือ การกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจและตื่นเตน
กับการเรียน สามารถสรางความรูไดอยางมีความหมาย และขั้นนําแนวความคิดไปใช (Extension 
Phase) เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสนําแนวคิดที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนจริง
ในชีวิตประจําวัน 

สรุปไดวา วัฏจักรการเรียนรูเหมาะที่จะใชกับนักเรียนทุกระดับชั้นและเหมาะที่จะใชกับ 
การสอนแนวความคิดทางวิทยาศาสตร (Tolman; & Hardy. 1995: 25) เพราะเนนทักษะการคิด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดแกปญหา การคิดไตรตรอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิด 
สรางสรรค ซึ่งสงผลใหนักเรียนคนพบหรือเรียนรูทักษะและคํานิยามศัพททางวิทยาศาสตรไดอยางมี
ความหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัฏจักรการเรียนรูจะเปนประโยชนตอครูผูสอนในการ
ออกแบบการสอน และพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งยังชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดจน
ลําดับขั้นของการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
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 2. เอกสารที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
 2.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
 ชุดกิจกรรม เปนนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทหนึ่งที่มีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน ชุดการ
สอน ชุดการเรียนการสอน ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการเรียนสําเร็จรูป ชุดกิจกรรม ซึ่งในการวิจัย
ครั้งน้ี ผูวิจัยใชคําวา ชุดกิจกรรม ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
 พูลทรัพย โพธิ์สุข (2546: 21) กลาววา ชุดกิจกรรม เปนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเปน
นวัตกรรมทางการศึกษาชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู 
และเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียนรู 
 ธงชัย ตนทัพไทย (2548: 12) กลาววา ชุดกิจกรรมเปนสื่อหรือนวัตกรรมที่สรางขึ้นมา เพ่ือใช
ประกอบกับการจัดการเรียนรู หรือกิจกรรมการเรียนรู ใหแกผูเรียน ไดพัฒนาสมรรถนะทางดานการเรียนรู
ของผูเรียน โดยใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไว เปนการฝกใหผูเรียนได
เกิดทักษะการเรียนรู สรุปเปนองคความรูของตนเอง 
 นันทิพิทย รองเดช (2549: 24) กลาววา ชุดกิจกรรม เปนชุดการเรียนที่ประกอบ ดวยกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น ครูจะลดบทบาทในการพูดลงแตจะเปนที่ปรึกษา
ของนักเรียน เพ่ือชวยเหลือนักเรียน ซึ่งชุดกิจกรรมนี้จะชวยสงเสริม และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนให
บรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว 
 เชาวศิริ ธารารัตน (2550: 8) กลาววา ชุดกิจกรรมเปนสื่อ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่ชวยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะในการเรียนรู และการแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 
 เบญจวรรณ ใจหาญ (2550: 10) กลาววา สื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่สรางขึ้นเพื่อใช
ประกอบการจัดการเรียนรู หรือกิจกรรมการเรียนรู สวนมากประกอบดวย คําชี้แจงชื่อเรื่อง 
จุดมุงหมาย กิจกรรม และการประเมินผล ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง ตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุด
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน เปนการพัฒนาสมรรถนะทางดานการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหบรรลุผล
การเรียนรูที่คาดหวังของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไว โดยมีครูเปนผูแนะนําหรือใหคําปรึกษาเทานั้น 
 ฮุลตัน และคณะ (Houston; et al. 1972: 10) ไดใหความหมายวา ชุดการเรียนหรือชุด
กิจกรรมเปนชุดฝกประสบการณจัดเตรียมไวใหผูเรียน เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 กูด (Good. 1973: 306) ไดอธิบายถึง ชุดกิจกรรมวา ชุดกิจกรรม คือ โปรแกรมทางการ
สอน ทุกอยางที่จัดโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน คูมือครู เน้ือหา 
แบบทดสอบ ขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางชัดเจน ชุดกิจกรรมนี้ ครูเปนผู
จัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษา และฝกฝนตนเอง โดยครูเปนผูแนะนําเทานั้น 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนชุดสื่อ
ประสมที่จัดอยางเปนระบบ โดยสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตาม
เปาหมายของการเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน 
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 2.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
 ชัยยงค พรหมวงศ (2525: 118) กลาววาชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม มี 4 ประเภท คือ 
   1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย เปนชุดการสอนที่มุงขยายเนื้อหาสาระการสอน
แบบบรรยายใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยใหผูสอนพูดนอยลงและใชสื่อการสอนทําหนาที่แทน 
   2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนที่มุงใหนักเรียนไดประกอบกิจกรรมกลุม 
เชน การสอนแบบศูนยการเรียน กลุมสัมพันธ เปนตน 
   3. การสอนตามเอกัตภาพหรือการสอนเปนรายบุคคล เปนการสอนที่มุงใหนักเรียน
สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนการเรียนในโรงเรียนหรือ
ในบานก็ได เพ่ือใหผูเรียนกาวหนาตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอมของผูเรียน 
   4. ชุดการสอนทางไกล เปนชุดการสอนที่ครูผูสอนกับผูเรียนที่อยูตางถิ่นตางเวลา มุง
สอนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองเขาเรียน 
 สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 52 – 53) ไดแบงประเภทของชุดการสอนไว 3 
ประเภทคือ 
   1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของครู เปนชุดการสอนสําหรับครูใชสอนนักเรียนเปน
กลุมใหญหรือเปนการสอนที่ตองการปูพ้ืนฐานใหนักเรียน สวนใหญรูและเขาใจในเวลาเดียวกัน มุงใน
การขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดการสอนแบบนี้จะชวยใหครูลดการพูดใหนอยลงและใชสื่อการ
สอนที่มีพรอมในชุดการสอน 
   2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนสําหรับใหนักเรียนรวมกันเปน
กลุมเล็กๆ ประมาณ 5 – 7 คน โดยใชสื่อการสอนที่บรรจุไวในชุดการสอนแตละชุด มุงที่จะฝกทักษะใน
เน้ือหาวิชาที่เรียน และใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน 
   3. ชุดการสอนแบบรายบุคคล หรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปนชุดการสอน 
สําหรับเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล คือ นักเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความสามารถและ 
ความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือที่บานก็ได สวนมากมักจะมุงใหนักเรียนไดทํา
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม นักเรียนสามารถประเมิลผลการเรียนดวยตนเอง 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร (2526:  250 - 251)  ได
แบงประเภทของชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ 
   1. ชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือ และเครื่องมือ 
สําหรับครู ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ครูเปนผูดําเนินการควบคุม
กิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยมีครูเปนผูดูแล 
   2. ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหนักเรียน เรียนดวย
ตนเอง ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดกิจกรรมใหแลวคอยรับรายงานเปนระยะๆ ใหคําแนะนําเมื่อ
มีปญหา และประเมินผลชุดกิจกรรมนี้ จะฝกการเรียนดวยตนเอง เม่ือนักเรียนจบการศึกษาจาก
โรงเรียนไปแลวก็สามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตางๆไดดวยตนเอง 
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   3. ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใชรวมกัน ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชุดแบบที่ 1และ
ชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยาง ครูตองเปนผูแสดงนําใหนักเรียนดู และ 
กิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบน้ีเหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับนักเรียน
มัธยมศึกษา ซึ่งจะเริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูดูแล 
 ชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมแตละประเภท มีการกําหนดบทบาทของผูเรียนและ
ผูสอนที่แตกตางกันออกไป ในการสรางชุดกิจกรรม ขึ้นอยูกับผูสรางวาจะสรางในประเภทใดให
เหมาะสมกับผูเรียนและจุดประสงคที่กําหนดไว การสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสราง
ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่จัดให
นักเรียน เรียนดวยตนเองโดยผูวิจัยทําหนาที่แนะนํา เม่ือผูเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัย 
 2.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
 ในการสรางชุดกิจกรรมจะตองมีการกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมใหครอบคลุมทั้ง
เน้ือหา และกิจกรรมที่ปฏิบัติใหตรงตามวัตถุประสงคที่คาดหวังไว ซึ่งนักการศึกษาหลายทานได
กําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมไวดังนี้ 
 สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 43) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประกอบดวยองคประกอบดังน้ี 
   1. ชื่อชุด หมายถึง ลําดับที่ของชุดและหัวเรื่อง 
   2. เวลา หมายถึง กําหนดเวลาเรียนเปน 50 นาที หรือ 100 นาทีตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   3. จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
   4. ขอชวนคิด หมายถึง การกําหนดคติพจนใหคิดนําไปสูการสรางจิตสํานึกการ 
พ่ึงพาตนเอง 
   5. กิจกรรม หมายถึง การกําหนดงานปฏิบัติ การอานคนควาจากเอกสารหนังสือเรียน 
การทดลอง โดยมีวัสดุอุปกรณให 
   6. การตรวจสอบบทสรุป หมายถึง การตรวจสอบขอความที่สรุปไวใหวาถูกตองกับ
ความเขาใจ 
   7. การทํากิจกรรมสะสมคะแนน หมายถึง การใหนักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามลําดับ
ความสนใจ 
   8. การตอบคําถามทายกิจกรรม หมายถึง การกําหนดคําถามตามจุดประสงคให
นักเรียนตอบ 
   9. การตรวจคําตอบ หมายถึง การใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยดูจากแบบ
เฉลยคําตอบที่ใหไว 
   10. แบบประเมินผลดวยตนเอง หมายถึง แบบฟอรมใหนักเรียนกรอกคะแนนที่ไดจาก
การประเมินผลดวยตนเอง 
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 วรรณทิพา รอดแรงคา และ พิมพันธ เตชะคุปต (2542: 1 - 2) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญ
ของชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว ดังนี้ 
   1. ชื่อกิจกรรม เปนสิ่งที่บอกใหทราบถึงลักษณะที่ตองการฝก 
   2. คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรม 
   3. จุดมุงหมาย เปนสวนที่ระบุจุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรมนั้น 
     3.1 จุดมุงหมายทั่วไป เปนสวนที่บอกจุดหมายปลายทาง หรือพฤติกรรมที่
ตองการใหเกิดขึ้นตามกิจกรรมนั้น 
     3.2 จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เปนสวนที่ชี้บงใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่
กําหนดโดยสังเกตและวัดได และเปนไปตามเกณฑที่คาดหวัง 
   4. แนวคิด เปนสวนที่ระบุเน้ือหาหรือมโนมติของกิจกรรมนั้น 
   5. สื่อ เปนสวนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม 
   6. เวลาที่ใชเปนสวนที่ระบุจํานวนโดยประมาณวากิจกรรมนั้นควรใชเวลาเพียงใด 
   7. ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม เปนสวนที่ระบุวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว วิธีการดําเนินกิจกรรมนี้ ไดจัดไวเปนขั้นตอน 
     7.1 ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเร่ิมทํากิจกรรม 
     7.2 ขั้นกิจกรรม เปนสวนชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม ไดฝกปฏิบัติ การ
ทดลอง 
     7.3 ขั้นอภิปราย เปนสวนที่ผูเรียนไดมีโอกาสนําเอาประสบการณที่ไดรับจากขั้น
กิจกรรมมาวิเคราะห เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและแมนยํา 
     7.4 ขั้นสรุป เปนสวนที่ผูสอนและผูเรียน ประมวลขอมูลความรูที่ไดจากขั้น
กิจกรรมและขั้นอภิปรายแลวนํามาสรุปหาสาระใจความสําคัญ 
   8. การประเมินผล เปนการทดสอบผูเรียนหลังจากจบบทเรียนของแตละกิจกรรม 
   9. ภาคผนวก เปนสวนที่ใหความรูกับผูสอน 
 ในการสรางชุดกิจกรรมจะตองมีการกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมใหครอบคลุมทั้ง
เนื้อหาและกิจกรรมที่ปฏิบัติใหตรงตามวัตถุประสงคที่คาดหวังไว ซึ่งในการสรางชุดกิจกรรมนี้ไดกําหนด
องคประกอบของชุดกิจกรรมประกอบดวย ชื่อชุดกิจกรรม ชื่อหนวย คําชี้แจงสําหรับนักเรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรม สาระการเรียนรู ตัวบงชี้ในการเรียนรู เวลาที่ใชกิจกรรมการเรียนรูในหนวย
และการประเมินผล 
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 2.4 หลักในการสรางชุดกิจกรรม 
 ในการสรางชุดกิจกรรม ตองคํานึงถึงหลักการสราง โดยมีนักการศึกษาไดกลาวไว ดังนี้ 
   วิชัย วงษใหญ (2525: 189 – 192) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการสอนไว10 
ขั้นตอน คือ 
     1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวาสิ่งที่เราจะนํามาทําเปนชุดการ
สอนนั้นจะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวิชาที่ไดทําการศึกษา
วิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยของการเรียนการสอน ในแตละหนวยนั้น จะมีหัวเรื่องยอยๆ รวมอยูอีกที่
เราจะตองศึกษาพิจารณาใหละเอียดชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดการซ้ําซอนในหนวยอ่ืนๆ และควรคํานึงถึง
การแบงหนวยการเรียนการสอนของแตละวิชานั้น ควรเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระใหถูกตองวา
อะไรเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอนอันเปนพ้ืนฐานตามขั้นตอนของความรูและลักษณะ
ธรรมชาติในวิชานั้น 
     2. เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนไดแลว จะตองพิจารณาตัดสินใจอีก
ครั้งวาจะทําชุดการสอนแบบใด โดยคํานึงถึงขอกําหนดวา ผูเรียนคือใคร จะทําอะไร ผูเรียนจะทํา
กิจกรรมอยางไร และจะทําไดดีอยางไร สิ่งเหลานี้เปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 
     3. กําหนดหนวยการเรียนการสอน โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถ
ถายทอดความรูแกนักเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งวา
หนวยการเรียนการสอนนี้มีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร และหัวขอยอยอะไรอีกที่รวมกันอยูใน
หนวยนี้ 
     4. กําหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เรากําหนดขึ้น จะตองสอดคลองกับ
หนวยและหัวเร่ือง โดยสรุปแนวคิดสาระและหลักเกณฑที่สําคัญ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนใหสอดคลองกัน 
     5. จุดประสงคการเรียน การกําหนดจุดประสงคการเรียน จะตองใหสอดคลอง 
กับความคิดรวบยอด โดยกําหนดเปนจุดประสงคในเชิงพฤติกรรม ซึ่งหมายถึง ความสามารถของ 
ผูเรียนที่แสดงออกใหเห็นไดภายหลังการเรียนการสอนบทเรียนแตละเรื่องจบไปแลว 
    6. การวิเคราะหงาน คือ การนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะห 
งาน เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตองสอดคลองกับ 
จุดประสงคที่กําหนดไวในแตละขอ 
    7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน เพ่ือใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียนการ
สอนจะตองนํากิจกรรมการเรียนของแตละขอที่ทําการวิเคราะหงาน และเรียงกิจกรรมไวทั้งหมดนํามา
หลอมรวมกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สุด เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนในการเรียน โดยคํานึงถึง
พฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน วิธีดําเนินการสอน ตลอดจนติดตามผลและการประเมินผลพฤติกรรมที่
ผูเรียนแสดงออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว 
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    8. สื่อการเรียน คือ อุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตอง
กระทํา เพ่ือเปนแนวทางในการเรียนรู ซึ่งครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวใหเรียบรอย ถาสื่อการเรียนเปน
ของที่ใหญโต หรือมีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอนจะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือครูเกี่ยวกับการใช
ชุดการสอนวา จะจัดหาได ณ ที่ใด 
    9. การประเมินผล คือ การตรวจสอบดูวา หลังการเรียนการสอนแลว ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลน้ีจะใชวิธีใดก็ตาม แต
จะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนที่เราตั้งไว 
    10. การทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ควรนําไปทดลองใชกับกลุมเล็กดูกอน เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองและ
แกไขปรับปรุงอยางดี แลวจึงนําไปทดลองใชกับเด็กทั้งชั้นหรือเปนกลุม 
  วาสนา ชาวหา (2535: 131 – 137) ไดกลาวถึงหลักการสรางไว ดังนี้ 
    1. ขั้นวางแผนทางวิชาการประกอบดวย 
      1.1 กําหนดเนื้อเร่ือง ขอบขายของเรื่องและระดับชั้น เพ่ือจะไดดําเนินเรื่องให
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
      1.2 การวางจุดมุงหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการเขียนบทเรียนใหเปนไปตาม
จุดหมายที่วางไวซึ่งแบงเปน 2 ชนิด 
       1.2.1 จุดมุงหมายทั่วไป เปนจุดมุงหมายกวางๆ ของวิชานั้น 
       1.2.2 จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากเพราะจะทําให
ดําเนินเรื่องไดตามความมุงหมาย เพราะเปนจุดหมายชนิดที่กระจางที่สุด ซึ่งทุกคนสามารถเขาใจตรงกัน
และผูวัดสามารถวัดในสิ่งที่ตองการวัดได 
      1.3 การวิเคราะหเนื้อหา เปนการแตกเนื้อหาใหละเอียดและเรียงลําดับจาก
งายไปหายาก โดยระมัดระวังการขามขั้นตอนที่ควรจะกลาวถึง และความสับสนในการเรียงลําดับเนื้อหา
สิ่งใดควรกลาวกอน สิ่งใดควรกลาวหลัง การกระทําขั้นนี้เรียกวา “การวิเคราะหภารกิจ” ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญมากเพราะจะทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดีตลอดบทเรียน 
      1.4 การสรางแบบทดสอบ เพ่ือนําไปใชสอบกอนเรียน และหลังจากได
เรียนบทเรียนแลว ซึ่งเปนเครื่องชี้วาบทเรียนนี้ใชไดหรือไม แบบทดสอบที่ใชกอนและหลังบทเรียน
สําเร็จรูปน้ีควรจะเปนฉบับเดียวกัน หรือถาเปนคนละฉบับ ก็ควรเปนแบบทดสอบที่วัดในเนื้อหาเดิมและ
ตรงตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เพียงแตวาขอความหรือวิธีการพลิกแพลงแตกตางกันออกไป 
    2. ขั้นดําเนินการเขียน ในการเขียนบทเรียนนั้น ประกอบดวยหนวยยอยๆ ที่
เรียกวากรอบ โดยเริ่มจากกรอบเริ่มตน แลวตามดวยกรอบฝกทั้งสองกรอบนี้เรียกรวมวา “ กรอบสอน” ใน
กรอบสอนนี้จะปอนความรูใหทีละนอย จนคาดวาผูเรียนเขาใจดีในเร่ืองยอยหรือจุดสอนในจุดสุดทายของ
กรอบสอนจะมีแนวขอสอบ เพ่ือดูวาเด็กนักเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนหรือยัง แลวจึงนําไปยังกรอบสอนและ
กรอบฝกตอไป 
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    3. ขั้นนําออกทดลองซึ่งแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
      ระยะที่ 1 การทดลองเปนรายบุคคลและแกไข ควรเลือกนักเรียนในการ
ทดลองที่ออนกวา ปานกลางเล็กนอย โดยการทดลองเสียกอน จากนั้นใหนักเรียน เรียนบทเรียน ใน
ขณะเดียวกันผูสรางบทเรียนตองคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและจดบันทึกไว เพ่ือที่จะไดนําไปขัด
เกลาบทเรียนใหใชไดตามความเหมาะสมตอไป เม่ือนักเรียน เรียนจบแลวใหทําแบบทดสอบอีกครั้ง 
      ระยะที่ 2 การทดลองเปนกลุมและปรับปรุงแกไข นักเรียนที่จะนํามาทดลองใน
ระยะนี้ควรเปนนักเรียนปานกลาง 5 – 8 คน กอนจะทําการทดลอง ควรจะสรางความเขาใจแกนักเรียนเสียกอน 
เพ่ือใหนักเรียนเขาใจวาตนเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือในการแกไขปรับปรุงบทเรียนใหดีขึ้น
จากนั้นก็ดําเนินการเหมือนกับการทดลองระยะที่ 1 
      ระยะที่ 3 การทดลองภาคสนาม หรือการทดลองกับหองเรียนจริง และ
ปรับปรุงแกไขดําเนินการเหมือนระยะแรกๆ เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขจนเปนที่แนใจวาเหมาะสมทีจ่ะ
นําไปใช 
    4. ขั้นที่ใชผลิต เปนขั้นที่นําบทเรียนที่ผานการทดลองทั้ง 3 ครั้ง ไปใชกับนักเรียน ที่
อยูในสภาพชั้นเรียนทั่วไป ซึ่งผูสรางจะตองติดตามผลการใชบทเรียนอยูเสมอ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น 
  จากการศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรมหลายรูปแบบ สรุปไดวา ชุดกิจกรรมจะตองมี
องคประกอบหลัก คือ คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู และการ
ประเมินผล สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม เพ่ือใหเหมาะสมกับสาระ
ของหลักสูตรและความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังนี้ 
    1. ชื่อกิจกรรม 
    2. ขอแนะนําในการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายที่สําคัญ 
ของกิจกรรม 
    3. ชื่อกิจกรรม หมายถึง หัวเร่ืองยอยที่ประกอบขึ้นเปนชุดกิจกรรม 
    4. คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรม 
    5. จุดประสงคการเรียนรู เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนไดศึกษาชุด
กิจกรรมแลว 
    6. สาระการเรียนรู เปนสวนที่เสนอความรูใหแกนักเรียน 
    7. เวลาที่ใช เปนสวนที่บอกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํากิจกรรม 
    8. กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบัติ 
    9. การประเมินผล เปนสวนที่ระบุใหนักเรียนไดประเมินความรูความสามารถและ
พฤติกรรมของตนจากการที่ไดปฏิบัติกิจกรรม 
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 2.5 ขอดีของชุดกิจกรรม 
 ชุดกิจกรรมเปนสื่อการสอนที่มีคุณคาตอระบบการเรียนการสอน เพราะเปนสิ่งที่ชวยถายทอด
ใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาไดกลาวถึงคุณประโยชนของชุดกิจกรรมไว ดังนี้ 
 แฮริสเบอรเกอร (Harrisberger. 1973: 201 – 205) ไดกลาวถึง คุณคาของชุดการเรียนวา 
    1. ผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองดูกอนวา มีความสามารถอยูในระดับไหนหลัง
จากนั้นก็จะเริ่มตนเรียนในสิ่งที่เขาไมรู ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนรูแลว 
    2. ผูเรียนสามารถจะนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัดใน
เร่ืองของ เวลา สถานที่ 
    3. เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบความรูความเขาใจดวยตนเองไดและ
ทราบผลการเรียนของตนเองไดทันทีตลอดเวลา 
    4. ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือกับผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียน เรียนดวย
ตนเอง ครูก็มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
    5. ผูเรียนจะไดรับเกรดอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนเอง 
    6. จะไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูที่เรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลับไปศึกษาใน
เร่ืองเดิมน้ันใหมจนกวาผลการเรียนจะไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว 
  กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 61 – 62) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดการเรียนไว ดังนี้ 
    1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 
    2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน เพราะสื่อประสม (Multi Media) ที่ได
จัดไวในระบบ เปนการเปลี่ยนกิจกรรม และชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนอยูตลอดเวลา 
    3. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู
พิจารณาขอมูลและฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 
    4. เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
    5. ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
    6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และไม
จําเปนตองใชในเฉพาะโรงเรียน 
  ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ (2531: 25) สรุปคุณคาของชุดการเรียนไว ดังนี้ 
    1. ชุดการเรียนดวยตนเองสนองความแตกตางระหวางบุคคล คือ ผูเรียนสามารถเรียน
ไดทุกเวลาที่ตองการเรียน และกาวหนาไปตามความสามารถของคนเรื่อยๆ 
    2. รักษามาตรฐานของการเรียนรู เพราะผูที่เรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองจะ
ไดรับความรูในมาตรฐานเดียวกัน ผิดกับการเรียนกับครูที่ตางคนตางสอน 
    3. ประหยัดทั้งเวลาและเงิน เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดเอง โดยไมตองมาเรียนใน
หองเรียนและไมตองเรียนซ้ําในเรื่องที่ตนรูแลว ชุดการเรียนดวยตนเองสามารถใชไดเร่ือยๆ 
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  จากเอกสารดังกลาวขางตนผูวิจัยไดนําหลักการตางๆ มาเปนแนวทางในการสรางชุด
กิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับประสบการณจริงจากการใช
ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับโครงงานวิทยาศาสตร 
  3.1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
             กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 1) ไดกลาววา โครงงานวิทยาศาสตรถือเปนงานวิจัยใน
ระดับนักเรียน เพราะเปนการศึกษา เร่ืองราวทางวิทยาศาสตร ที่นักเรียนสนใจ โดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเปนแนวทางในการศึกษาและแกปญหา มีการวางแผนที่จะศึกษา ภายในขอบเขตของ
ระดับความรู ระยะเวลาและอุปกรณที่มีอยู และลงมือศึกษา สํารวจ ทดลอง เพ่ือรวบรวมขอมูล แลว
นํามาประมวลผลจนไดขอสรุป ออกมาเปนผลงาน ที่มีความสมบูรณในตน เอง โครงงาน 
วิทยาศาสตรจึงเปนกิจกรรมวิทยาศาสตรที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรู ฝกฝนการใชทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร 
               จักรพันธุ ปญจะสุวรรณ (2545: 20)โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมายถึง  
การทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตรชนิดหนึ่ง ที่ผูทําโครงงานจะตองนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร 
(secientificmethod) และกระบวนการทางวิทยาศาสตร (science process) มาใชเพ่ือศึกษาหาทาง
แกปญหาเรื่องใหม ๆ หรอื ประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ โดยผูทําโครงงาน เปนผูคิดเรื่องหรือเลือกเรื่อง
ที่ตองการศึกษา มีการวางแผนดําเนินการ (ลงมือปฏิบัติ) บันทึกผล วิเคราะหขอมูล สรุปผล และ
เสนอผลงานดวยตนเอง ตั้งแตตนจนสําเร็จทุกขั้นตอน นันทิยา บุญเคลือบ (2528: 46) ไดให
ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรวา โครงงานวิทยาศาสตร เปนการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพ่ือ
ตอบปญหาที่สงสัย ซึ่งปญหาที่จะศึกษานั้น ตองเกิดจากความสนใจของผูทําโครงงาน มีกระบวนการ
ศึกษาคนควา เพ่ือหาคําตอบอยางมีระบบ ตามวิธิการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนมีการเผยแพร      
ผลงานของตนเอง ใหผูอานเขาใจ ทั้งน้ีโดยมีอาจารย ทางวิทยาศาสตร หรือ ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหา 
และเทคนิควิธีของเรื่องนั้น ๆ เปนที่ปรึกษาคอยใหความชวยเหลือ  พิมพพันธ  เดชะคุปต  
(2543: 48-50) โครงงานวิทยาศาสตรคือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เปนเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยที่นักเรียนจะตองศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะมีครู ใหคําแนะนํารวมทั้งใหคําปรึกษาในทุก ๆ  
เร่ือง โครงงานวิทยาศาสตรตองการเนนใหนักเรียนคิดเองทําเอง และแกปญหาดวยตนเอง เปน 
กิจกรรมที่เรียกไดวาเปนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางไดอยางหนึ่ง เพราะนักเรียน
เปนผูสรางองคความรูดวยตนเองจากการศึกษาปญหาที่เขาสนใจปญหาใดปญหาหนึ่งแลวตั้ง
จุดประสงคไววาตองการจะศึกษาอะไร จะศึกษาอยางไร โดยมีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
อยางเปนลําดับขั้นตอน เลือกใช เลือกหา เครื่องไม เครื่องมือออกแบบการทดลองการสํารวจขอมูล
ดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติเองบันทึกผลการปฏิบัติเองวิมลศรี สุวรรณรัตน (2544: 5) กลาววา 
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โครงงานวิทยาศาสตรเปนวิจัยเล็กๆของนักเรียนที่ศึกษา ทดลอง เร่ืองใดเรื่องหน่ึง โดยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการคนควาหาความรูดวยตนเอง อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2529:1-2 อางอิงจาก กมล เฟองฟุง.2534: 12) 
ไดใหความหมายวา โครงงานวิทยาศาสตรหมายถึงการศึกษาเรื่องราวดานวิทยาศาสตรในหัวขอใด
หัวขอหน่ึงที่นักเรียนสนใจ โดยมการวางแผน ที่จะศึกษาภายในขอบเขตของระดับความรูระยะเวลา 
และอุปกรณณ มีอยู ในโครงงานวิทยาศาสตร จะตองใชวิธีการทางวิทยาศาสตร เปนแนวทางในการ
แกปญหาเพื่อใหไดผลงานที่มีความสมบรูณในตัวเอง ฟอรเลอร (Fowler. 1964: 91-93; อางอิงจาก 
กมล เฟองฟุง 2534: 13) ใหความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรวา เปนการศึกษาโครงสรางและ
วิธีการแกปญหาใดปญหาหนึ่งทางดานวิทยาศาสตร โดยเขียนเปนโครงงานเพื่อ เปนแนวทาง
การศึกษาตอและมีการปฏบัติตามแนวทางที่ วางไว เพ่ือใหโดโครงงานสัมฤทธิ์ผล   จากความหมาย
ของโครงงานวิทยาศาสตรขางตน สรุปไดวา โครงงานวิทยาศาสตร เกิดจากความสนใจของผูทํา
โครงงาน มีกระบวนการศึกษาคนควา เพ่ือหาคําตอบอยางมีระบบ ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ตลอดจนมีการเผยแพรผลงานของตนเอง ใหผูอ่ืนเขาใจ ทั้งน้ีโดยมีครูผูสอนเปนที่ปรึกษาคอยให
ความชวยเหลือ 

3.2 จุดมุงหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
            หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2526: 34 อางอิงจาก กมล เฟองฟุง 
2534: 15) ไดระบุจุดมุงหมายของการทําโครงงานวิทยาศาสตร ไวดังนี้ 

1. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควา หรือวิจัยทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความ 
สนใจและมีความสามารถทางวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจ คนควา และประดิษฐ  ผลงานทางวิทยาศาสตร ซึ่ง 
จะเปนประโยชนตอคุณคาทางวิชาการ 

3. เพ่ือสงเสริม ใหผูเรียนไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเอง 
4. เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
5. เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับบุคคลอื่นจากจุดมุงหมายขางตน  

ผูวิจัยสรุปวา จุดมุงหมายของการทําโครงงาน คือ 
1. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาหรือการทํางานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียน 
2 เพ่ือกระตุน ใหนักเรียนสนใจคนควา หรือ ประดิษฐผลงานอันจะเปนประโยชน 

และมีคุณคาทางวิชาการตอไป 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีความคดิ ริเร่ิมสรางสรรค ที่จะเสนอผลผลงานดวยความรู 

ของตนเอง 
4. เพ่ือใหนักเรยีนมีเจตคติและเห็นคุณคาในการเรียนรูและภูมิใจในผลงานของ 

ตน 
5. เพ่ือใหผูเรียน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
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6. เพ่ือใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง และกลาแสดงออก 
7. เพ่ือใหนักเรียนเห็นแนวทางการประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวัน 

 
3.3 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 

            สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531: 7 อางอิงจาก กมลเฟองฟุง 
2534: 16) ไดแบงโครงงานวิทยาศาสตรออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. โครงงานประเภทการทดลอง 
2. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
4. โครงงานประเภททฤษฎี 

แตที่ผูเรียนนิยมทํากันมักมี 3 ประเภท คือ โครงงานประเภทการทดลอง โครงงาน 
ประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ (วิมลศรี สุวรรณรัตน. 2544: 9) 

1. โครงงานประเภทการทดลอง ลักษณะเดนของโครงงานประเภทนี้คือ  
เปนโครงงานที่มีการออกแบบการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของตัวแปรหนึ่ง ที่มีตอตัวแปรอีกอยางหนึ่ง
โดยควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ โครงงานประเภทนี้ผูเรียนไดแกปญหา ปฏิบัติจริงกับปญหาหรือขอสงสัย
ของนักเรียน การดําเนินการของโครงงานประเภทนี้ประกอบดวย กําหนดปญหา ตั้งสมมติฐาน 
ออกแบบการทดลองดําเนินการทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล สรุปผลที่ไดออกมาซึ่ง
จะเปนการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางสมบูรณเชน 

- การปลูกพืชโดยไมใชสารเคมี 
- การทําขนมอบชนิด ตางๆ โดยใชวัสดุในทองถิ่น 
- การควบคุมการเจริญเติบโตของตนไมประเภทเถา 
- การศึกษาสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญพืชสมุนไพรตาง ๆ 

2. โครงงานประเภทการสํารวจ รวบรวมขอมูลเปน โครงงานที่มีวัตถุประสงคใน 
การรวบรวมขอมูล เร่ืองใดเรื่องหน่ึง แลวนําขอมูลน้ันมาจําแนกเปนหมวดหมู ในรูปแบบที่เหมาะสม 
ขอมูลที่ไดจะนําไปปรับปรุงพัฒนาผลงาน สงเสริมผลผลิตใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ขอมูลดังกลาว อาจมี
ผูจัดทําขึ้นแลว แตมีการเปลี่ยนแปลง จึงตองมีการจัดทําใหมเพ่ือ ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของผูศึกษาโครงงาน โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบ
บันทึก เชน 

- การสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน 
- การสํารวจงานบริการและสถานประกอบการในทองถิ่น 
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3. โครงงานที่เปนการสรางประดิษฐคิดคน เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคคือ  
การนําความรูทฤษฎีหลักการ มาประยุกตใชโดยประดิษฐเปนเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เพ่ือ
ประโยชนตางๆหรืออาจเปนการสรางสรรคสิ่งประดิษฐขึ้นมาใหมหรือปรับปรุงของเดิมใหดีขึ้นใช
ประโยชนไดมากยิ่งขึ้น เชน 

- การประดิษฐเครื่องปรุงอาหาร 
- การประดิษฐเครื่องรับวิทยุ 
- การประดิษฐของชํารวย 
- การออกแบบเสื้อผา 

            4. โครงงานที่เปนการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหมๆเปนโครงงานที่มี
วัตถุประสงคเพ่ือเสนอความรู หรือหลักการใหมๆ เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงที่ยังไมมีใครเคยดิดหรือ
คิดขัดแยงหรือขยายจากของเดิมที่มีอยู จากเนื้อหาวิชาการ หลักการ ทฤษฎีตาง ๆ นํามาปรับปรุง 
พัฒนา ใหสอดคลองมีความชัดเจน มีผลงานที่เปนรูปธรรม ซึ่งตองผานการพิสูจนอยางมีหลักการ
และเชื่อถือไดเชน 

- การใชสมุนไพรในการปราบศัตรูพืช 
- การใชพลังงานแสงอาทิตยในการถนอมอาหาร และปรุงอาหาร 
- เกษตรแบบผสมผสาน 
- เทคนิคการแกโจทยปญหา 

3.4 ประโยชนและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร 
            กระทรวงศึกษาธิการ (2533: 7-8) ไดสรุปคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตรไว 
ดังนี้ 

1. สรางความสํานึกและรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรู 
ดานตาง ๆ ดวยตนเอง 

2. เปดโอกาสใหกับนักเรียนทุกคนไดพัฒนาและแสดงความสามารถ 
ตามศักยภาพของตนเอง 

3. เปดโอกาสใหกับนักเรียนไดศึกษาคนควา และเรียนรูในเรื่องที่ 
ตนเองสนใจไดลึกซึ้งกวาการเรียนในหลักสูตรปกติ 

4. ทําใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษไดมีโอกาสแสดงความสมารถ 
ของตนเอง 

5. ชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรและ 
มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 

6. ชวยใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในทางสรางสรรค 
7. ชวยสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและระหวางนักเรียน 

ดวยกันใหมีโอกาสใกลชิดกันมากขึ้น 
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8. ชวยสรางความสัมพันธ ระหวางชุมชนกับโรงเรียนใหดีขึ้น โรงเรียน 
ไดมีโอกาสเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกชุมชน ซึ่งจะชวยกระตุนใหชุมชนได
สนใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน
วิทยาศาสตรเปนการเปดโอกาสใหนั้กเรียนไดศึกษาคนควา ในเรื่องที่ตนเองสนใจ และไดแสดง
ความสามารถของตนเอง มีการทํางานที่เปนระบบใชกระบวนการกลุมในการทํางาน โดยทุกคนใน
กลุมมีสวนรวมในการทํางาน   
               สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531: 56) ไดกลาวถึง 
คุณประโยชนของโครงงานวิทยาศาสตรไวดังนี้ 

1. สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรู 
ตางๆ ดวยตนเอง 

2. เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาและแสวงหาความสามารถตาม 
ศักยภาพของตนเอง 

3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษา คนควา และเรียนรูในเรื่องที่ 
ตนเองสนใจไดลึ้กซึ้งไปกวาการเรียนในหลักสูตรปกติ 

4. ทําใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษโดยมีโอกาสแสดง 
ความสามารถของตน 

5. ชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรและ 
มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร 

6. ชวยใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการสรางสรรค 
7. ชวยสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและระหวางนักเรียน 

ดวยกันใหมีโอกาส ทํางานใกลชิ้ดกันมากขึ้น  วิมลศรี สุวรรณรัตน (2544: 8) กลาววา โครงงาน
วิทยาศาสตรเปนกระบวนการคนควา หาขอมูลดวยตนเอง ผูเรียนเกิด สติปญญาจากการเรียนรู 
ความรูที่ไดจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร นักเรียนจะจดจําไดนานยั่งยืนกวาความรูที่มี ครูผู สอน
สอนในหองเรียนอยางเดียวในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ผูเรียนตองไปหาความรูจากแหลง
ความรูตางๆ เพ่ือสนับสนุนหรือคัดคานงานที่ทําขึ้น ทําใหไดรับความรูอยางกวางขวาง และผูเรียนมี
ความเชื่อม่ัน กลาแสดงออกเนื่องจากไดขอมูลมาดวยตนเอง ทําใหเกิดความเชื่อม่ัน 

สรุปไดวา โครงงานวิทยาศาสตรมีความสําคัญและกอประโยชนโดยตรงแกนักเรียนเปน
การฝกใหนักเรียนรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง สรางความสัมพันธอันดีกับครูกับเพ่ือนรวมงาน รูจัก
ทํางานอยางเปนระบบใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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4. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนพฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน หลังการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
 ไพรัตน คําปา (2541: 34) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสามารถ 
ของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน ทั้งดานความรู และทักษะที่เกิดหลังการไดรับการฝกอบรมหรือ
การสอน 
 บังอร  ภัทรโกมล (2541: 31) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงการวัด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมรรถภาพทางสมองและสติปญญา เชน ความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่
เรียนไปแลวมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งวัดภายหลังการเรียนและจะตอง
วัดตามจุดประสงคของวิชาและเนื้อหาที่สอน ซึ่งวัดจากคะแนนที่นักเรียนตอบแบบทดสอบ 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ไดปรับปรุง
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ใหมี
ลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยยึดจุดประสงค ดังนี้ 
    1. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร 
    2. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจํากัดของวิชาวิทยาศาสตร 
    3. เพ่ือใหเกิดทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
    4. เพ่ือใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
    5. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
อิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม 
    6. เพ่ือใหสามารถนําความรู ความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไป
ใชประโยชนตอสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ความหมายที่แทจริงของวิทยาศาสตร หมายถึง สวนที่เปนตัวความรูทางวิทยาศาสตรไดแก 
ขอเท็จจริง สมมติฐาน มโนมติ หลักการ กฎ ทฤษฎี และสวนที่เปนกระบวนการแสวงหาความรู ซึ่ง 
สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 94) ไดกลาวถึงความรูทางวิทยาศาสตรวา คือสวนหนึ่งของผลผลิตทาง
วิทยาศาสตร โดยทั่วไปความรูทางวิทยาศาสตร จะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการใชกระบวนการแสวงหา
ความรู ดําเนินการคนควาสืบเสาะตรวจสอบจนเปนที่นาเชื่อถือไดความรูนั้นจะถูกรวบรวมเปน
หมวดหมู ซึ่งสรุปความสัมพันธไดดังนี้ 
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    ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธของความรูทางวิทยาศาสตร 
 
             ที่มา: สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 94) 
  
  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการคิดและการกระทําอยางมี
ระบบในการคนหาขอเท็จจริง หาความรูตางๆ จากประสบการณ และจากสถานการณที่อยูรอบตัว
เราดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี (วัชรี เลี่ยนบรรจง. 2539: 38;  
อางอิงจาก สมจิต สวธนไพบูลย. 2535: 101 – 103) 
   1. ระบุปญหา 
   2. ตั้งสมมติฐาน 
   3. พิสูจนหรือทดลอง 
   4. สรุปผลและนําไปใช 
   4.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the 
Advancement of Science – AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร และตั้งชื่อโครงการนี้วา
วิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการ (Science: A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวา โครงการซาปา 
(SAPA) โครงการนี้แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970 ไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ 
ประกอบดวย ทักษะพื้นฐาน (Basic Science Process Skill) 8 ทักษะ และทักษะขั้นพื้นฐาน
ผสมผสาน (Integrated Science Process) 5 ทักษะ ดังตอไปน้ี (ภพ เลาหไพบูลย. 2540: 14 – 29) 
   
 
 
 

ความรูทางวทิยาศาสตร กฎ หลักการ 

สมมติฐาน มโนมติ ขอเท็จจริง 
อนุมาน+จินตนาการ 
หรือความคดิสรางสรรค 

ทฤษฎี 

อนุมาน 

อุปมาน 

อุปมาน 
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 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน 
  1. ทักษะการสังเกต (Observation) 
      การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
ไดแกตาหู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณโดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลง
ไป ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ 
(โดยการกะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    1.1 ชี้บงและบรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รส เสียง 
และบอกหนวยมากๆ เขาไว 
    1.2 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณโดยการกะประมาณ 
    1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
    2. ทักษะการวัด (Measurement) 
   การวัด หมายถึง การเลือก และการใชเครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมา
เปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสม และถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ ความสามารถที่แสดงวาเกิด
ทักษะแลว คือ 
    2.1 เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
    2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
    2.3 บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือไดถูกตอง 
    2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น้ําหนัก และ
อ่ืนๆ ไดถูกตอง 
    2.5 ระบุหนวยตัวเลขที่ไดจากการวัดได 
     3. ทักษะการคํานวณ (Using Number) 
     การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดงจํานวนที่นับ
ไดมาคิดคํานวณโดยการ บวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว 
คือ 
    3.1 การนับ ไดแก 
     3.1.1 การนับสิ่งของไดถูกตอง 
     3.1.2 การใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
     3.1.3 ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
     3.1.4 ตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
    3.2 การหาคาเฉลี่ย 
     3.2.1 บอกวิธีหาคาเฉลี่ย 
     3.2.2 หาคาเฉลี่ย 
     3.2.3 แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย 
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      4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) การจําแนกประเภท หมายถึง การ
แบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุ หรือสิ่งของที่อยูในปรากฏการณ โดยเกณฑดังกลาว อาจจะใชความ
เหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะ
แลว คือ 
     4.1 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
     4.2 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
     4.3 เกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
   5.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/space 
Relationship and Space - time Relationship) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครอบครองอยูจะมี
ลักษณะเชนเดียวกับวัตถุนั้นโดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว ความสูง 
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ
ระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     5.1 ชี้บงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติที่กําหนดใหได 
     5.2 วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรูป 3 มิติ ที่กําหนดได 
     5.3 บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได 
     5.4 บอกความสัมพันธของรูป 2 มิติได เชน ระบุรูป 3 มิติ ที่เห็นเนื่องจากการ
หมุนรูป 2 มิติ เม่ือเห็นเงา (2 มิติ) ของวัตถุ สามารถบอกรูปทรงของวัตถุ (2 มิติ) เปนตนกําเนิดเงา 
     5.5 บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ (3 มิติ) ออกเปน 2 
สวน 
     5.6 บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 
     5.7 บอกไดวาวัตถุหน่ึงอยูในตําแหนงหรือทิศใดของอีกวัตถุหน่ึง 
     5.8 บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกและภาพที่ปรากฏในกระจกวาเปน
ซายหรือขวาของกันและกันได 
  ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา 
ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     1. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาได 
     2. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งตางๆ กับ
เวลาได 
   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and 
Communication) การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
การวัดการทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูล
ชุดนี้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการเขียน
บรรยาย เปนตน ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
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     6.1 เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลใหเหมาะสม 
     6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 
     6.3 ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
     6.4 เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได 
     6.5 บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ดวยขอความที่เหมาะสม กะทัดรัด จน
สื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
     6.6 บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อความหมายให
ผูอ่ืนเขาใจได 
   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) การลงความคิดเห็นจากขอมูล 
หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกต อยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือ
ประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่ม
ความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรูหรือประสบการณมาชวย 
   8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบ
ลวงหนากอนที่จะทดลอง โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยูแลวใน
เรื่องนั้นๆ มาชวยในการสรุปการพยากรณขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟ
ทําได 2 แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณภายนอกขอบเขต
ของขอมูลที่มีอยู ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     8.1 การทํานายทั่วไป เชน ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ กฎ 
หรือทฤษฎีที่มีอยูได 
     8.2 การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ เชน 
       8.2.1 ทํานายผลที่จะเกิดภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
       8.2.2 ทํานายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
   9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis) การตั้งสมมติฐาน คือ 
คําตอบที่คิดไวลวงหนา มักกลาวเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับ
ตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิดก็ได ซึ่งทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพื่อ
สนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ สามารถหาคําตอบ
ลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู และประสบการณเดิม 
   10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายหรือขอบเขตของคําตางๆ (ที่อยูในสมมติฐานที่
ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได 
   11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) การ
กําหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ 
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     ตัวแปรตน คือ สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งที่เราตองการ
ทดลองดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 
     ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เม่ือตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปน
สาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
     ตัวแปรควบคุม หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทํา
ใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกัน 
   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ชี้บงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
และตัวแปรที่ตองควบคุมได 
   12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลอง หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบสมมติฐานที่ตั้งไว การทดลอง ประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 
     12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือ 
ทดลองจริงเพ่ือกําหนด 
        12.1.1  วิธีการทดลอง ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
        12.1.2  อุปกรณ หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
     12.2  การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
     12.3 การบันทึกการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง ซึ่ง
อาจเปนผลจากการสังเกต การวัดและอื่นๆ ความสามารถที่เกิดทักษะแลว คือ 
        12.3.1  การออกแบบการทดลองโดยกําหนดวิธีทดลองไดถูกตองเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมดวย 
        12.3.2 ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 
        12.3.3   บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 
   13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and conclusion)  
การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายคุณลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มี
อยูการตีความหมายในบางครั้ง อาจตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ดวย เชนทักษะ
การสังเกต ทักษะการคํานวณ เปนตน การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูล
ทั้งหมด ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
      13.1 แปลความหมาย หรือบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยูได  
(การตีความหมายขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 
     13.2 บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได ดังน้ัน การวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนไดรับเน้ือหาความรูทางวิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหา 
ความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสองลักษณะและเพื่อความสะดวกในการประเมินผล  
    ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรในการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สําหรับเปนเกณฑวัดผลวานักเรียนไดเรียนรูไปมากนอยหรือ
ลึกซึ้งเพียงใดมี 4 พฤติกรรม ดังนี้ 
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   1. ความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมา
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี 
   2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรูป
ใหมและความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปอีกสัญลักษณหน่ึง 
   3. การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ ทาง
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมๆ หรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวย ทักษะการสังเกต 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายสรุปขอมูล และทักษะการจัด
กระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 จากเอกสารขางตนผูวิจัยไดจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน คือ
ความรู – ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน
วิทยาศาสตร 
 4.3  การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปนการวัดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียนที่เปนผลมาจากการไดรับประสบการณจากการเรียนการสอน หรือการสืบเสาะแสวงหาความรู 
โดยสามารถวัดและประเมินออกมาได โดยใชแบบวัดผลการเรียนดานความรู  
 ประทุม อัตชู (2547: 3) กลาววา การวัดผลการเรียนรูดานความรูใหครอบคลุมทั้งความรู
ดานวิทยาศาสตร และกระบวนการหาความรูทางวิทยาศาสตรนั้น จําแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค
หรือพฤติกรรมที่ตองการวัดออกเปน 4 ดาน คือ 
     1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียน
มาแลวเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการและทฤษฎีความรูทางวิทยาศาสตร กฎ 
หลักการขอเท็จจริง สมมติฐาน มโนมติ อนุมาน + จินตนาการหรือความคิดสรางสรรค 
     2. ดานความเขาใจ หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย  จําแนกความรู 
ไดเม่ือปรากฏอยูในรูปใหม โดยการแปลความหมายแลวเปรียบเทียบ หรือผสมผสานสิ่งใหมที่พบเห็น 
กับประสบการณเดิม 
     3. ดานการนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
     4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความชํานาญในการคิดและ
การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดทางสมอง 
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 คลอฟเฟอร (พิมพันธ เตชะคุปต. 2545: 110 - 113; อางอิงจาก Kolpfer. 1971) ไดกลาวถึง
การประเมินผลดานการเรียนรูดานความรู ซึ่งสามารถวัดไดจากกิจกรรมทั้ง 4 ดาน คือ 
     1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนมีความจําในเรื่องราว
ตางๆ ที่ไดรับรูจากการคนควาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการอานหนังสือ และ การฟงการ
บรรยาย เปนตน ความรูทางวิทยาศาสตร แบงออกเปน 8 ประเภท คือ 
       1.1 ความรูเกี่ยวกับความจริงเด่ียว 
       1.2 ความรูเกี่ยวกับมโนมติหรือมโนทัศน 
          1.3 ความรูเกี่ยวกับหลักการและกฎทางวิทยาศาสตร 
          1.4 ความรูเกี่ยวกับขอตกลง 
          1.5 ความรูเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนของปรากฏการณตางๆ 
          1.6 ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑในการแบงประเภทของสิ่งตางๆ 
          1.7 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 
          1.8 ความรูเกี่ยวกับศัพทวิทยาศาสตร 
    2. ดานความเขาใจ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนใชความคิดที่สูงกวาดาน
ความรู – ความจํา แบงเปน 2 ประเภท 
      2.1 ความเขาใจขอเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ หลักการและทฤษฎีตางๆ คือ 
เปนการบรรยายในรูปแบบใหมที่แตกตางจากที่เคยเรียน 
      2.2 ความเขาใจเกี่ยวกับการแปลความหมายขอเท็จจริง คําศัพท มโนมติ
หลักการและทฤษฎีที่อยูในรูปของสัญลักษณหน่ึงไปเปนสัญลักษณอ่ืนได 
    3. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียน
แสวงหาความรูและแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร 
    4. ดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช หมายถึง พฤติกรรม ที่
นักเรียนนําความรู มโนมติ กฎ หลักการ ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาใน
สถานการณใหมได โดยสามารถแกปญหาไดอยางนอย 3 ประการ คือ 
      4.1 แกปญหาที่เปนเร่ืองวิทยาศาสตรในสาขาเดียวกัน 
      4.2 แกปญหาที่เปนเร่ืองวิทยาศาสตรสาขาอื่น 
      4.3 แกปญหาที่นอกเหนือจากเรื่องของวิทยาศาสตร  
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5. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 5.1 ความหมายของการคิด  
 การคิดเปนทักษะอยางหน่ึงที่ จําเปนตองมีการฝกฝนอยูเสมอ มีนักการศึกษา และ
นักจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของการคิดไวดังนี้ 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา (2542: 31) กลาววาการคิด หมายถึง กระบวนการทํางานของ
สมอง โดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเรา และสภาพแวดลอมโดยนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ 
สังเคราะห และประเมินอยางมีระบบและเหตุผล เพ่ือใหไดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม
หรือสรางสรรคสิ่งใหม 
 สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 38) กลาววา การคิดเปนการนําปญญามาใช ปญญา คือ เครื่องมือ
ของการคิด การคิดสามารถที่จะพัฒนาได การคิดและการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางลึกซึ้งตอเม่ือผูเรียนได
มีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตางๆ ดวยตนเอง 
 กิลฟอรด (Guiford. 1967: 7) ใหทัศนะวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดยการแยกแยะ
คุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะห เพ่ือหาขอสรุปอันเปนหลักการของ
ขอความจริงๆ นั้นรวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม 
 เพียเจต (Piaget. 1969: 58) ใหทัศนะเกี่ยวกับการคิดไววา การคิดหมายถึงการกระทําสิ่ง
ตางๆดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือ เปนกระบวนการปรับเขา
โครงสราง (Assimilation) โดยการจัดสิ่งเราหรือขอความจริงที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูกับ
กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) โดยการปรับประสบการณเดิมใหเขากับความ
จริงที่ไดรับรูใหม บุคคลจะใชในการคิดทั้งสองลักษณะนี้รวมกันหรือสลับกัน เพ่ือปรับความคิดของตน
ใหเขากับสิ่งเรามากที่สุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาว จะชวยพัฒนาวิธีการคิดของบุคคลจาก
ระดับหนึ่งไปสูวิธีการคิดอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา 
           จากความหมายขางตนสรุปไดวา การคิดเปนพฤติกรรมภายในที่เกิดจากกระบวนการทํางาน
ของสมอง มีลักษณะเปนกระบวนการและผลผลิต ซึ่งมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน แยกจากกันไมไดแต
อธิบายไดวากระบวนการคิดเปนการใชวิธีคิดและทักษะการคิด สวนผลผลิตเปนผลที่เกิดจากการใช
การคิดมาแกปญหา 
 5.2  กรอบของการคิด  
 จากการสังเคราะหขอมูลและอาศัยความรูเกี่ยวกับการคิดที่มีอยูจํานวนมากมายสามารถจัด
กลุมได 3 กลุมใหญ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 12) 
   1. ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของ
การใชความคิด เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกแยกแยะ ขยายความ จัดกลุม ฯลฯ 
   2. ลักษณะการคิด หมายถึง คําที่แสดงลักษณะของการคิดซึ่งใชในลักษณะของคํา
วิเศษณ เชน คิดกวาง คิดไกล คิดรอบคอบ ซึ่งคําไมไดแสดงออกถึงพฤติกรรมโดยตรง แตสามารถ
แปลความไปถึงพฤติกรรมหรือการกระทําประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการรวมกัน เชน คิด
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คลอง หมายถึง พฤติกรรมที่บอกการคิดไวจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว คิดหลากหลายไดจํานวนมาก 
ในเวลาที่รวดเร็ว คิดหลากหลาย หมายถึง พฤติกรรมสามารถบอกลักษณะคิดที่มีรูปลักษณะ 
รูปแบบที่หลากหลายแตกตางกันไป จัดเปนการคิดขั้นกลาง 
   3. กระบวนการคิด หมายถึง การคิดที่มีความสลับซับซอนสูงขึ้น ซึ่งตองมีพ้ืนฐานดาน
ทักษะความคิดหลายๆ ดานมาผสมผสานกัน กระบวนการคิดจึงมีขั้นตอนและมีความแยบยล จึงทําให
พบแนวทางในการแกปญหา หรือคําตอบของการคิดแตละครั้ง กระบวนการคิดถือเปนการคิดขั้นสูง 
ประกอบดวยการคิดที่มี วิจารณญาณ คิดแกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค คิดรวบยอด คิดตัดสินใจ 
 ทิศนา แขมมณี และคณะ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 15 – 17;  
อางอิงจาก ทิศนา แขมณี และคณะ.  ม.ป.ป.) จัดมิติของการคิดไว 6 ดาน เพ่ือใชเปนกรอบความคิดใน
การพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชน 
   มิติของการคิด มี 6 ดานคือ 
    1. มิติดานขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด 
     ในการคิดบุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเน้ือหาของการคิดได เพราะการคิด 
เปนกระบวนการในการคิด จึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับการคิดอยางไร 
    2. มิติดานคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด  
     ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยอาศัยขอมูลตางๆ คุณสมบัติสวนตัว บาง
ประการมีผลตอความคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนมีใจกวางยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจาก
หลายฝาย ซึ่งอาจไดขอมูลมากกวาคนไมยอมรับฟง ความรอบคอบ ความอยากรูอยากเห็น ความ
ขยัน ความมั่นใจในตนเองจะชวยสงเสริมการคิดใหมีคุณภาพขึ้น 
    3. มิติดานทักษะการคิด 
     บุคคลจําเปนตองมีทักษะพ้ืนฐานหลายประการในการดําเนินการคิด เพ่ือ
พัฒนาทักษะความคิดขั้นสูง 
    4. มิติดานลักษณะการคิด 
     ลักษณะการคิดเปนประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะชัดเจน 
ลักษณะการคิดแตละลักษณะจะตองอาศัยทักษะพ้ืนฐานบางประการและมีกระบวนการหรือขั้นตอนใน
การคิดไมมากนัก 
    5. มิติดานกระบวนการคิด 
     กระบวนการคิดเปนการคิดที่ประกอบไปดวย ลําดับขั้นตอนในการคิด ซึ่ง
จะมีมากนอยขึ้นอยูกับความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ 
    6. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง หมายถึง การรูตัวถึง
ความคิดของตนเองในการกระทํา หรือประเมินความคิดของตนเอง และใชความความรูนั้นควบคุม
หรือการกระทําของตนเอง บุคคลที่มีความตระหนักและประเมินความคิดของตนเองได จะสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการคิดของตนใหดียิ่งขึ้น 
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 ทักษะการคิดมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของผูเรียน เปนทักษะขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงใหผูเรียน เพ่ือฝกคิดอยางคลองแคลว เพ่ือใชประโยชนในการดํารงชีวิตในสังคม 
ทักษะการคิดมีผูศึกษาและกําหนดชนิดของทักษะไว มีทั้งลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางกัน ออกไป 
ดังตอไปน้ี 
 เฟรนเคิล (Fraenkel. 1980: 172) ไดแบงทักษะการคิดออกเปน 11 ทักษะ คือ 
    1. การสังเกต (Observing) 
    2. การบรรยาย (Describing) 
    3. การเปรียบเทียบ (Comparing and Contrasting) 
    4. การพัฒนาความคิดรวบยอด (Developing Concepts) 
    5. การจําแนก (Differentiating ) 
     6. การใหคําจํากัดความ (Defining) 
    7. การสรุปความ (Generallizing)  
    8. การทํานาย  (Predicting) 
    9. การอธิบาย (Explaining) 
      10. การตั้งขอสมมติฐาน (Hypothesizing) 
      11. การเสนอทางเลือก (Offering Alternatives) 
 โธมัส (Thomas. 1972) ไดจําแนกการพัฒนาทักษะการคิด (Higher of Order of Cognitive 
Skills Taxonomy) โดยไดทําการศึกษาทฤษฎีทางความคิดตางๆ หลักสูตรตางๆ ในระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาตลอดจนนวัตกรรมและสื่อการสอน และโปรแกรมการสอนรวมทั้งสิ้น 64 โปรแกรม 
หลังจากนั้น จึงจัดกลุมทักษะการคิดออกเปน 6 ดาน ไดแก 
    1. ทักษะการเรียนรูเพ่ือการเรียนรู 
    2. ทักษะการสื่อความหมาย 
    3. ทักษะการจัดหมวดหมูและเปรียบเทียบ 
    4. ทักษะการสังเคราะหและสรางสรรค 
    5. ทักษะการตัดสินและลงความเห็น 
    6. ทักษะการวิเคราะหคานิยมและการตัดสินใจ 
 อัลเปรชท (Albrecht. 1980: 13 - 14) ไดกลาวถึงการคิดอยางมีคุณภาพของมนุษยวา
ประกอบดวยการคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา และการคิดตัดสินใจ ซึ่งการคิดอยางมีคุณภาพนี้
ประกอบดวยทักษะพื้นฐานทางการคิด 10 ประการ คือ  
    1. ความตั้งใจ (Concentration) 
    2. การสังเกต (Observation) 
    3. การจํา (Memory) 
    4. การใหเหตุผล (Logical Reasoning) 
    5. การสรุปอางอิง (Inferences) 
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    6. การตั้งสมมติฐาน (Forming Hypothese) 
    7. การกําหนดทางเลือก (Generating Options)  
    8. การโยงความสัมพันธระหวางความคิด (Making Association Between 
Ideas) 
    9. การกําหนดรูปแบบ (Recognizing Patterns) 
    10.การรับรูและมิติสัมพันธ (Spatial and Kinesthetic Perception) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2540: 29 – 42) แบงทักษะการคิดออกเปน  
2 ประเภทคือ 
    1. ทักษะการคิดพื้นฐาน หมายถึง ทักษะยอยที่เปนพ้ืนฐานเบื้องตนในการคิด 
ประกอบดวย 
      1.1 ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ทักษะการรับสารของผูอ่ืนเขามาเพื่อ
รับรู ตีความหมาย จดจํา เพ่ือนํามาถายทอดความคิดตนเองใหผูอ่ืนโดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของ
ภาษาตางๆ ไดแก 
       1.1.1 การฟง เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง การ
แยกแยะความแตกตางสิ่งที่ฟง การจดจําขอความที่มีความหมาย การเขาใจเรื่องราวที่ฟง เหตุการณ 
หรือ รายละเอียดที่เลาตรงๆ การเขาใจความหมายที่ผานน้ําเสียง สีหนา ทาทาง และลีลาการเลาของผู
พูดการไวตออารมณหรือความสะเทือนใจ ที่ปรากฏในการพูดหรือสิ่งที่พูด การประเมินความถูกตอง 
นาเชื่อถือประกอบการประเมินมีความเปนกลาง ไมใชอคติ หรือฉันทาคติ มีการเปดกวางรับขอมูลที่
ตางไปจากความเชื่อของตัวเอง 
      1.1.2 การอาน เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง การบอก
เน้ือหาสาระ และรายละเอียดจากภาพ การอานประสมคํา การอานโดยอาศัยสิ่งชี้แนะ การเขาใจ
เร่ืองราวที่อาน การใชประโยชนจากวิธีการนําเสนอ ทําความเขาใจในเรื่องที่อาน การไวตออารมณหรือ
ความสะเทือนใจที่ปรากฏในขอความที่เปนบทอาน การประเมิน ความถูกตอง นาเชื่อถือและคุณคา
ของสิ่งที่อาน มีเหตุผลที่หนักแนนเพียงพอ มีความเปนกลาง ไมใชอคติ มีการเปดกวางรับขอมูลที่ตาง
ไปจากความเชื่อของตัวเอง 
      1.1.3 การพูด เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง การบอกได
ชัดเจนแนนอนวาจะพูดเพื่อถายทอดความคิดเกี่ยวกับอะไรและเพ่ืออะไร การจัดโครงสรางของสิ่งที่จะพูด
ไดถูกตอง การจัดลําดับความคิดของเรื่องที่จะพูดไดตอเนื่องและสอดคลองกัน การเลือกวิธีนําเสนอ
และสํานวนภาษาใหเทคนิคตางๆ ที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเสนอความคิดดวยการพูด การ
พูดที่เรียบเรียงไวเพ่ือนําเสนอความคิดของตนออกมาตามลําดับตอเนื่อง ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และมี
รายละเอียดครบถวนโดยใชวิธีที่เหมาะสม ทําใหผูฟงเกิดการตอบสนองตามที่ผูพูดตองการ 
      1.1.4 การเขียน เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง การบอก
ไดชัดเจนแนนอนวาจะเขียนเพ่ือถายทอดความคิดเกี่ยวกับอะไร และเพื่ออะไร การจัดโครงสรางของสิ่งที่
จะเขียนไดถูกตอง ครบถวน การจัดลําดับความคิดของเรื่องที่จะเขียนไดตอเน่ือง และสอดคลองกัน 
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การเลือกวิธีการนําเสนอและสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเขียน การใชเทคนิค
ตางๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอความคิดดวยการเขียน การเขียนที่เรียบเรียงไว เพ่ือ
นําเสนอความคิดของตนออกมาตามลําดับตอเนื่อง ครอบคลุม ประเด็นสําคัญ และมีรายละเอียด
ครบถวน โดยใชวิธีที่เหมาะสม ทําใหผูอานเกิดการตอบสนองตามที่ผูเขียนตองการ 
     1.2 ทักษะการคิดเปนแกนหรือทักษะพื้นฐานทั่วไป ไดแก 
      1.2.1 การสังเกต เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง การรับรู
สิ่งหรือปรากฏการณตางๆ การรับรูแลวเห็นหรือบอกไดถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งน้ัน
องคประกอบและรายละเอียด หรือโครงสรางของสิ่งน้ัน ความแตกตางจากสิ่ง หรือจุดที่นาสนใจของ
สิ่งนั้น 
      1.2.2 การตั้งคําถาม เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง 
กําหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวของกับอะไรบาง และระบุวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาใหชัดเจน 
การรับขอมูลที่เลือกแลววาเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาเขามาโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา แลวเทียบกับ
ความรูเดิมที่ตนมีอยูแลว ตั้งคําถามเกี่ยวกับความเปนไปไดของความแตกตาง หรือความเหมือนของ
ขอมูลเดิมกับขอมูลใหม ความถูกตองเก่ียวกับการคาดคะเนของตนเองหลังจากเปรียบเทียบขอมูล
แลว รายละเอียดหรือสิ่งที่ยังไมรูเกี่ยวกับขอมูลใหม เพราะความจํากัดหรือความแตกตางของความรูเดิม 
เหตุผลของปรากฏการณที่ความรูเดิมไมเพียงพอจะอธิบายได 
      1.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถใน
เรื่องการพิจารณาเรื่องที่เรียนรูวาเกี่ยวของกับอะไร และเรียนรูเพ่ืออะไร เปรียบเทียบวัตถุประสงคของการ
เรียนรูและสาระที่ตองการเรียนรูกับความรูเดิมที่มีอยู เพ่ือรูวายังไมรูอะไร หรือยังรูไมพอตาม
วัตถุประสงคของการเรียนรูนั้น การจัดระบบสิ่งที่ยังไมรูหรือไมรูพอ การรวบรวมความรูใหมโดยวิธี
เก็บรวบรวมความรูจากแหลงที่กําหนดไวมาจัดระบบใหเปนหมวดหมู และตรวจสอบความเพียงพอ
ของขอมูลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 
      1.2.4 การเปรียบเทียบ เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
กําหนดมิติที่จะเปรียบเทียบระหวางสิ่ง 2 สิ่ง การนําของทั้ง 2 สิ่งที่จะเปรียบเทียบมาจัดใหอยูบน
พ้ืนฐานเดียวกัน การตรวจสอบวาสิ่งใดเกินหรือเหลือมากกวาเม่ือเทียบกัน และระบุคําที่แสดงทิศทาง
ของการเหลือมากกวานั้น 
      1.2.5 การจัดหมวดหมู  เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่องการ
กําหนดมิติที่จะจําแนกแยกแยะ การคนหาจากคุณสมบัติรวม และคุณสมบัติที่ตางกันในสิ่งตางๆ ที่
กําหนดใหดวยตัวเอง โดยอาศัยความรูเดิม การกําหนดระดับ หรือจํานวนระดับในแตละมิติที่กําหนด
ไว การนําสิ่งตางๆ ที่กําหนดใหจําแนกไปตามระดับที่กําหนดไว เพ่ือใหเกิดเปนหมวดหมูแตละ
หมวดหมูซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ตองการ 
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      1.2.6 การสรุปอางอิง เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่อง 
การจัดระบบขอมูลที่ไดมาใหม การเปรียบเทียบขอมูลใหม กับความรูในโครงสรางความรูเดิมวา 
ขอมูลใหม คลายคลึงความแตกตางหรือมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับความรูเดิมสวนใหญมากที่สุด การ
ใชหลักเหตุผลสรุปจากความรูเดิมเพ่ืออธิบายคุณสมบัติสวนที่ยังไมรูเก่ียวกับขอมูลใหม 
      1.2.7 การระบุ เปนทักษะยอยที่แสดงความสามารถในเรื่องการคนหาการ
กําหนด การคัดเลือกมิติที่เกี่ยวของโดยตรง การบอกคุณสมบัติ การทบทวนและตรวจสอบคําที่ใช
บอกคุณสมบัติสมาชิกวาถูกตอง ชัดเจนตามที่ตองการหรือไม 
    2. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน  หมายถึง ทักษะการคิดที่มี
ลําดับขั้นตอนตองอาศัยทักษะขั้นพื้นฐานในแตละขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจะพัฒนาไดตองอาศัยการคิด
พ้ืนฐานจนเกิดความชํานาญพอสมควร 
      ทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบดวยทักษะยอยๆ ที่สําคัญ คือ 
       1. การสรุปความ  
       2. การใหคําจํากัดความ  
       3. การวิเคราะห  
       4. การผสมผสานขอมูล  
       5. การจัดระบบการคิด  
       6. การสรางองคความรูใหม  
       7. การกําหนดโครงสรางความรู  
       8. การแกไขปรับปรุงโครงสรางเสียใหม 
       9. การคนหาแบบแผน 
       10. การหาความเชื่อพ้ืนฐาน  
       11. การคาดคะเน / การพยากรณ  
       12. การตั้งสมมติฐาน  
       13. การทดสอบสมมติฐาน  
       14. การตั้งเกณฑ  
       15. การพิสูจนความจริง  
       16. การประยุกตใชความรู  
 5.3 ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและการพัฒนาการคิด 
 ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและการพัฒนาการคิดจากตางประเทศ มีนักคิด นักจิตวิทยา 
นักวิชาการจากตางประเทศไดศึกษาเกี่ยวทฤษฎีหลักการ และแนวคิดในเรื่องน้ีที่สําคัญ มีดังนี้  
(ทิศนา แขมมณี. 2540) 
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 เลวิน (Lewin) เชื่อวาความคิดของบุคคล เกิดจากการรับรูสิ่งเรา ซึ่งบุคคลมักรับรูในลักษณะ
ภาพรวม หรือสวนรวมมากกวาสวนยอย 
 บลูม (Bloom. 1961) การเรียนรูจําแนกเปน 5 ขั้น ไดแก ขั้นความรู ขั้นความเขาใจ ขั้น
วิเคราะห ขั้นสังเคราะหและประเมิน 
 ทอแรนซ (Torrance. 1962) ความคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคลองแคลวในการคิด 
ความยืดหยุนในการคิด และความคิดริเร่ิมในการคิด 
 ออซูเบล (Ausubel. 1963) การเรียนรูอยางมีความหมาย จะเกิดขึ้นไดหากการเรียนรูนั้น
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากอน การใหกรอบความคิดแกผูเรียนกอนสอน จะชวยใหผูเรียน
นําสิ่งที่เรียนรูใหมไปเชื่อมโยงได ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
 เพียเจต (Piaget. 1964) การพัฒนาทางสติปญญาเปนผลมาจากการปะทะสัมพันธระหวาง
บุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยบุคคลพยายามปรับตัวโดยใชกระบวนการดูดซึม (Assimilation) และปรับให
เหมาะ โดยการพยายามปรับความรูความคิดเดิมกับสิ่งแวดลอมใหม ทําใหสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
ไว เปนกระบวนการพัฒนาโครงสรางทางสติปญญาของบุคคล 
 บรูเนอร (Bruner. 1965) เด็กจะเริ่มตนเรียนรูจากการกระทํา ตอไปถึงจะสามารถจินตนาการ 
(สรางภาพในใจ/ภาพความคิด) แลวจึงถึงขั้นคิดและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
 กานเย (Gagne. 1965) ผลการเรียนรูของมนุษยมี 5 ประเภท ไดแก 1. ทักษะทางปญญา 
ประกอบดวยทักษะยอย 4 ระดับคือ ทักษะแยกแยะ การสรางความคิดรวบยอด การสรางกฎ การ
สรางกระบวนการหรือกฎขั้นสูง 2. กลวิธีในการเรียนรู ประกอบดวยกลวิธีการใสใจการรับและการทํา
ความเขาใจขอมูล การดึงความรูจากความทรงจํา การแกปญหา และกลวิธีการคิด 3. ภาษา 4. ทักษะ
การเคลื่อนไหว 5. เจตคติ 
 กิลฟอรด (Guilford. 1967) ความสามารถทางสมองของมนุษยประกอบดวยมิติ 3 มิติคือ  
1) ดานเนื้อหา หมายถึง วัตถุ/ขอมูล ที่ใชเปนสื่อกอใหเกิดความคิด เชน ภาพ เสียง สัญลักษณ ภาษา 
พฤติกรรม 2) ดานปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่บุคคลใชในการคิด เชน การรับรู และเขาใจ 
การจํา การคิดแบบอเนกนัย การประเมินคา 3) ดานผลผลิต หมายถึง ผลของความคิดอาจมีลักษณะ
เปนหนวย กลุม / บอกความสัมพันธ ระบบการประยุกต ความสามารถ การคิดของบุคคล เปนผลจากการ
ผสมมิติเน้ือหาและมิติสัมพันธ 
 ลิปแมน และ คณะ (Lipman; et al. 1981) เชื่อวาความคิดเปนสิ่งที่ขาดแคลนมาก ใน
ปจจุบันเราจําเปนตองสรางชุมชนแหงการเรียนรู ที่ผูคนสามารถรวมสนทนากันเพื่อแสวงหาความรูความ
เขาใจทางการคิด 
 คลอสไมเออร (Klausmier. 1985) การคิดมีลักษณะเหมือนการทํางานของคอมพิวเตอร คือ มีการใช
ขอมูล เขาไปผานตัวปฏิบัติการแลวจึงสงผลอกมา กระบวนการคิดของการคิดของมนุษยมีการรับขอมูล 
จัดกระทําและแปลงขอมูล เก็บรักษาขอมูล และนําขอมูลออกมาใชอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองไมสามารถสังเกตไดโดยตรง แตสามารถศึกษาไดจากการอางอิงหรือ
การคาดคะเนกระบวนการนั้น 
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 สเติรนเบอรก (Sternberg. 1985) เสนอทฤษฎี 3 ลูกศร ประกอบดวย 3 ทฤษฎียอย คือ 
ดานบริบท สังคม เปนความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของบุ
คล ดานประสบการณ ผลของประสบการณตอความสามารถทางปญญาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด 
 ปรัชญาคอนสตรัคติวิสท (Constructivism) การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น ภายใน
บุคคล บุคคลเปนผูสราง (Construct) ความรูจากการสัมพันธกับสิ่งที่พบเห็นกับความรู ความเขาใจที่
มีอยูเดิม เกิดเปนโครงสรางทางสติปญญา 
 การดเนอร (Gardner. 1993) ผูบุกเบิกแนวความคิดใหมเกี่ยวกับสติปญญาของมนุษย  
8 ดาน ไดแก ดานดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายและกลามเน้ือ การใชเหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร 
ภาษา มิติสัมพันธ การเขากับผูอ่ืน การเขาใจตนเองในธรรมชาติ 
 เอ็ดวิรด เดอโบโน (Edward, De Bono. 1973) เสนอแนวทางการพัฒนาการคิดโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การใชเทคนิคหมวก 6 ใบ 
 5.2 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 การดํารงชีวิตน้ันมักจะเผชิญกับปญหา ซึ่งมีความยุงยากซับซอนตางๆ กัน ยิ่งในสังคมปจจุบัน
ความซับซอนของปญหายิ่งมากขึ้นกวาเดิม การฝกใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหา จึงจําเปน
อยางยิ่ง เน่ืองจากปญหามักจะเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูสิ่งตางๆ ซึ่งในกระบวนการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรนั้นเริ่มตนดวยการสังเกตและระบุปญหา แลวจึงนําไปสูการตั้งสมมติฐาน การทดลอง 
และการสรุปผล ดังนั้นบุคคลที่มีทักษะในการคิดแกปญหาก็จะทําใหสามารถหาคําตอบหรือหาหนทางใน
การแกปญหาไดสําเร็จ สําหรับความหมายของการแกปญหาและการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร มี
นักการศึกษาใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้ 
 กาเย (Gagne. 1970: 63) ไดอธิบายความหมายของการแกปญหาวา ความสามารถในดานการ
คิดแกปญหาเปนรูปแบบของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดรวบยอดเปนพ้ืนฐานการเรียน เปน
การกระทําที่มีจุดมุงหมาย เปนการเลือกเอาวิธีการ หรือกระบวนการที่เหมาะสม เพ่ือนําไปสู
จุดมุงหมายที่ตองการนั้น โดยอาศัยความรูแจงหรือความหยั่งเห็น (Insight) ในปญหาอยางถองแท
เสียกอนจึงจะแกปญหา 
 กูด (Good. 1973: 518) ไดแสดงความคิดเห็นวา วิธีการทางวิทยาศาสตรกับการแกปญหา
เปนเรื่องเดียวกัน และไดอธิบายวา การแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีดําเนินการ ซึ่งอยูในสภาวะที่
มีความยุงยากลําบาก หรืออยูในสภาพที่พยายามตรวจสอบขอมูลที่หามาได ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
ปญหา มีการตั้งสมมติฐาน และการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุม มีการรวบรวมเก็บขอมูล
จากการทดลอง เพ่ือหาความสัมพันธนั้นวาจริงหรือไม 
 ประพันธศิริ สุเสารัจ (2541: 103) ไดอธิบายวา การคิดแกปญหา หมายถึง การคิด
พิจารณาไตรตรองอยางพินิจพิเคราะหถึงสิ่งตางๆ ที่เปนปมประเด็นสําคัญของเร่ืองราว หรือสิ่งตางๆ ที่
คอยกอกวนสรางความรําคาญ ความยุงยากสับสนและความวิตกกังวล โดยพยายามหาหนทาง
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คลี่คลายสิ่งเหลานั้นใหปรากฏ และหาหนทางขจัดปดเปาสิ่งที่เปนปญหาที่กอความรําคาญ ความวิตก
กังวล ความยุงยากสับสน ใหหมดไปอยางมีขั้นตอน 
 สุกัญญา ยุติธรรมนนท (2539: 11) ไดสรุป ความสามารถในการคิดแกปญหา วาเปนการ
แสดงความสามารถทางสมองจากการเรียนรู การคิดและวิเคราะหขอมูล จากประสบการณเดิมแลวนํามาเขา
สูวิธีการหรือขั้นตอนในการศึกษา เพ่ือใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการนั้น 
 นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: 48) ไดสรุปวา ความสามารถในการคิดแกปญหา เปน
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่บุคคลเลือกกระทํา หรือปฏิบัติในการหาทางออกกับปญหา หรือ 
สถานการณตางๆ ที่ตองเผชิญ มีลักษณะเฉพาะเอกัตบุคคล เปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู
ความคิด และเปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองฝกฝนและควรฝกใหกับนักเรียน ความสามารถในการคิด
แกปญหายังขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน เชน ความรู หรือประสบการณเดิม ความสามารถทาง
สติปญญา เปนตน 
 อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 62) ไดใหความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหาที่พบเพ่ือใหบรรลุ
จุดหมายตามที่ตองการ 
 สุวิทย มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของคําวา “การคิดแกปญหา” หมายถึง
ความสามารถทางสมองในการจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเอง และ
สิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
 ชุติมา ทองสุข (2547: 27) ไดสรุปความหมายคําวา ความสามารถในการคิดแกปญหา 
หมายถึง ความสามารถทางสติปญญา ที่ตองอาศัยการเรียนรูจากประสบการณเดิมมาแกปญหาที่
ประสบใหม ยิ่งปญหาสลับซับซอนยิ่งอาศัยการคิดมาก โดยมีการคิดแกปญหาที่เปนระบบหรือแบบแผน
วิธีการที่จะทําใหการคิดแกปญหาบรรลุผล 
 ดรุณี พรายแสงเพ็ชร (2548: 32) ไดสรุปวา ความสามารถในการคิดแกปญหา เปน
ความสามารถในการใชความรู ความคิด ของผูเรียนแกปญหาที่พบ สรุปไดวา ความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการนําความรู และวิธีการทางวิทยาศาสตร
มาใชในการคิดแกปญหา 
            สรุปไดวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการนํา
ความรู และวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหา 
      5.2.1 ลักษณะของการคิดแกปญหา 
  เฮสเตอร (ดรุณี พรายแสงเพ็ชร. 2548: 33; อางอิงจาก Heater. 1994) กลาวถึงการคิด
วา เปนกระบวนการหนึ่งของการแกปญหาลักษณะของการคิดจะมี 4 กระบวน ดังตอไปน้ี  
   1. การรับรูและการจําได รับรูโดยผานทางผัสสะและในเรื่องของการจํา จะจํา
รูปแบบตางๆ ที่มีความหมายและเขาใจ 
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   2. การจัดระบบขอมูล ทักษะที่ใชในการจัดระบบการคิด คือ การจัด จําแนกขอมูล
เปนหมวดหมู การเรียงลําดับขอมูลอยางตอเนื่อง และการจัดลําดับขอมูลจากประสบการณ 
   3. การเก็บ การดึงออกมา และการปรับเปลี่ยนขอมูล ประสบการณตางๆ ที่ผานการ
รับรู และจัดระบบขอมูลมาแลวจะเก็บไวในความจําที่สามารถดึงกลับมาใชไดอีก 
   4. การใชเหตุผล การคิดจะชวยใหคนหาวิธีตางๆ ที่มีเหตุผลและดีกวาในการ
แกปญหาการสอนทักษะการคิดตามแนวคิดของ เพียเจต แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้  
     ระดับที่ 1 ทักษะที่เอ้ือตอการเรียน เด็กระดับกอนประถมศึกษาถึงชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 3 เด็กระดับน้ีตองการประสบการณจากสื่อวัสดุของจริง ซึ่งจําเปนตอการคิดและตัดสินใจอยาง
มีเหตุผล ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการคิดแกปญหา 
     ระดับที่ 2 ทักษะกระบวนการ เด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ทักษะการคิดใน
ขั้นนี้เด็กจะมีกระบวนการคิดและสรางความคิดรวบยอดไปพรอมกัน วิธีการสอนแบบสืบสวนเสาะหาความรู
จะพัฒนาการคิดของเด็ก จากการคิดผานสิ่งที่เปนรูปแบบไปหาการคิดอยางมีเหตุผลในระดับ 
ที่สูงขึ้น 
     ระดับที่ 3 ทักษะการคิดอยางมีเหตุผล สําหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  คิด
แบบนามธรรมและอยางมีเหตุผล เด็กมีทางเลือกหลากหลายในการพิจารณาตัดสินใจ หรือมีวิธีการ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ การสอนทักษะการคิดมักสอนควบคูกันไปกับกระบวนการแกปญหาการ
คิดแกปญหา เปนพ้ืนฐานสําคัญของการคิดแบบอ่ืนๆ การคิดแกปญหาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมของมนุษย เนื่องจากจะตองใชการคิดเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคิด
แกปญหา เปนทักษะที่เกี่ยวของและมีประโยชนตอการดํารงชีวิตที่ยุงยากซับซอนไดเปนอยางดี ผูที่มี
ทักษะการคิดแกปญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เครงคัดไดอยางเขมแข็ง ทักษะการคิด
แกปญหา จึงไมใชเปนเพียงการรูจักคิดและรูจักการใชสมองหรือเปนทักษะที่มุงพัฒนาสติปญญาแต
เพียงอยางเดียว แตยังเปนทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิดคานิยม ความรู ความเขาใจใน
สภาพการณของสังคมไดดีอีกดวย (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2541: 103; อางอิงจาก Eberle; &  Slanish. 
1996) 
  สรุปไดวา การคิดแกปญหา มีลักษณะเปนกระบวนการหรือทักษะที่มีความสําคัญตอ
มนุษยที่ตองใชในการแกปญหาในการดําเนินชีวิต และยังเปนพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล ดังน้ันการ
สอนการคิดแกปญหา จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํา เพ่ือเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีทักษะการคิด
ที่จําเปนในการใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      5.2.3  วิธีการและขั้นตอนการคิดแกปญหา 
  วิธีการและขั้นตอนการคิดแกปญหามีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอไว ไดแก 
  กรมวิชาการ (2546: 221 – 223) ไดเสนอกระบวนการแกปญหาไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1. ทําความเขาใจปญหา 
    2. วางแผนแกปญหา 
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    3. ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล 
    4. ตรวจสอบการแกปญหา 
  บลูม (มนัสนันท สระทองเทียน. 2548: 29; อางอิงจาก Bloom. 1956: 122) ไดเสนอ
ขั้นตอนการคิดแกปญหาไว ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 เม่ือผูเรียนพบปญหา ผูเรียนจะคิดคนหาสิ่งที่เคยพบเห็นและเกี่ยวของกับ
ปญหา 
    ขั้นที่ 2 ผูเรียนจะใชผลจากขั้นที่หน่ึงมาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นมาใหม 
    ขั้นที่ 3 จําแนกแยกแยะปญหา 
    ขั้นที่ 4 การเลือกใชทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 
    ขั้นที่ 5 การใชขอสรุปของวิธีการแกปญหา 
    ขั้นที่ 6 ผลที่ไดจากการแกปญหา 
  กิลฟอรด (Guilford. 1971) ไดกําหนดลําดับขั้นตอนการแกปญหาไว 5 ขั้น คือ 
    1. ขั้นการเตรียมการ หมายถึง การตั้งปญหาหรือคนพบวาปญหาที่แทจริงของ
เหตุการณคืออะไร 
    2. ขั้นการวิเคราะหปญหา หมายถึง การพิจารณาดูวามีสิ่งใดบางที่เปนสาเหตุ
สําคัญของปญหา 
    3. ขั้นเสนอแนวทางในการแกปญหา หมายถึง การหาวิธีการแกปญหาซึ่งตรง
กับสาเหตุของปญหาแลวแสดงออกมาในรูปของวิธีการแกปญหา 
    4. ขั้นตรวจสอบผล หมายถึง การเสนอเกณฑเพ่ือตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการ
เสนอวิธีการแกปญหา ถาพบวาผลลัพธที่ไดยังไมใชผลที่ถูกตอง ก็ตองมีวิธีการเสนอปญหาใหมจนกวา
จะไดผลลัพธที่ถูกตอง 
    5. ขั้นการนําไปประยุกตใหม หมายถึง การนําวิธีการแกปญหาที่ถูกตองไปใช
ในโอกาสขางหนา เมื่อพบกับเหตุการณที่เปนปญหาคลายคลึงกับปญหาที่ผานมาแลว 
  ดิวอ้ี (กิ่งฟา สินธุวงษ และคณะ. 2529: 5 - 6; อางอิงจาก Dewey. 1971: 139) ไดเสนอ
วิธีการแกปญหาที่เรียกวา Dewey ’s Problem Solution มีขั้นตอนตอไปน้ี 
    1. การรับรูและเขาใจปญหา เม่ือมีปญหาเกิดขึ้น คนสวนใหญจะตองพบกับ
ความตรึงเครียด ความสงสัย และความยากลําบากที่จะตองพยายามแกไขปญหานั้นใหหมดไปใน
ขั้นตนผูพบปญหาจะตองรับรูและเขาใจในตัวปญหานั้นกอน 
    2. การระบุปญหาและแจกแจงลักษณะของปญหา ปญหาที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะ
แตกตางกันมีระดับความยากงายที่จะแกไขไดตางกัน จึงตองพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 
      2.1 มีตัวแปรหรือตนเหตุหรือองคประกอบอะไรบาง 
      2.2 มีอะไรบางที่จะตองทําการแกไขปญหา 
      2.3 ตองขจัดการมองปญหาในวงกวางออกไป โดยใหมองเฉพาะสิ่งที่
เกิดขึ้นเพื่อที่จะแกปญหาไปทีละตอน 
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      2.4 ตองรูจักถามคําถามที่จะเปนกุญแจนําไปสูการแกปญหา 
      2.5 พยายามดูเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหาจริงๆ บางครั้งอาจมีสิ่งที่เรา
มองไมเห็นชัดที่เปนตัวกอปญหา ถาขจัดสิ่งน้ันไดก็จะแกปญหาได 
    3. การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน 
      3.1 จะมีวิธีการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหานั้นไดอยางไร ใครจะเปนผูให
ขอมูลเหลานั้น 
      3.2 สรางสมมติฐานหรือคําถามที่อาจเปนไปไดเพ่ือชวยแกปญหา 
    4. การเลือกวิธีแกปญหา หลังจากที่ไดนําความคิดวาจะแกปญหาไดอยางไรแลว
ก็ลองพิจารณาดูวาจะใชวิธีใดบาง 
    5. การทดลองนําเอาวิธีการแกปญหามาใช 
  เวียร (มนัสนันท สระทองเทียน. 2548: 29; อางอิงจาก Weir. 1974: 16 - 18) ไดกลาว
วา เทคนิคการแกปญหาที่นําไปประยุกตในวิธีการแกปญหาที่นํามาอภิปรายกันในทางวิทยาศาสตร 
การแกปญหาขึ้นอยูกับความเกี่ยวของกับการคิดและประสบการณการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ฝกฝนคนใหมีความพยายามในการแกปญหา และการพัฒนาทักษะในการแกปญหาที่เขาประสบในชั้น
เรียนและชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ เวียร ยังไดกลาววาทัศนคติ ความอยากรูอยากเห็น การตัดสินใจ 
การเปดใจยอมรับการกําหนดเปาหมายและความซื่อสัตย สิ่งเหลานี้ถูกนํามาเชื่อมโยงกัน โดยความคิด
ที่เปนวิทยาศาสตร ตําราทางดานวิทยาศาสตรหลายเลมไดกลาวถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการ
แกปญหาและการศึกษาคนควา ซึ่งอาศัยการสังเกตอยางรอบคอบและการวัดที่ถูกตอง การนิยามปญหา
ขึ้นดวยความสัมพันธของขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับปญหาที่ไดรวบรวมไว และตั้งสมมติฐานขึ้นเพื่อ
อธิบายปญหาอยางคราวๆ สําหรับการแกไขปญหาน้ัน บางครั้งตองอาศัยขอมูลที่ถูกตองมาชวยเสริม 
ดังนั้น การทดลองจึงจําเปนที่จะตองนํามาใชในการแกปญหา ซึ่งจะตองเตรียมไวเพ่ือใหเหมาะสม ในการ
เก็บขอมูลและผลลัพธที่จําเปนในการตีความหมายตอไป และเม่ือคําถามเกิดขึ้น การดําเนินการ
เพ่ือที่จะตอบคําถามก็คือการใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตรสามารถใชแกปญหา
ไดอยางประสบผลสําเร็จตลอดมาและการเรียนวิทยาศาสตรนั้นเวลาสวนใหญถูกใชไปในกิจกรรมแกปญหา 
การเนนอยางสม่ําเสมอในเรื่องเทคนิคของการแกปญหา สามารถชวยใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันวาการคิด
คือทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาและปรับปรุงไดหากรูวามีวิธีการอยางไร ขณะที่นักเรียนไดพบปญหาที่
ยุงยากและนาพิศวง เขาจะเกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรูปแบบการคิด ทั้งจุดดีและจุดดอย
ของวิธีการคิดรวมถึงการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุทําใหเกิดความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวตอการแกปญหาสําหรับ เวียร ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1. ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหา ที่เกี่ยวของกับ
สถานการณที่กําหนดใหมากที่สุด ภายในขอบเขตขอเท็จจริง ที่กําหนดให  
     2. ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่ทํา
ใหเกิดปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ของสถานการณที่กําหนดให  
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     3. เสนอวิธีการแกปญหา  หมายถึง ความสามารถในการคิดคน วางแผน เสนอ
แนวทางแกปญหาทางวิทยาศาสตรหรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหา ที่ระบุได
อยางสมเหตุสมผล 
     4. ขั้นตรวจสอบผลลัพธ  หมายถึง ความสามารถในการอภิปรายวาผลที่เกิด
จากการกําหนดวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้นสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ไดเปน
อยางไรและนําไปใชอยางไร 
  ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 232 – 234) ไดกลาววา ขั้นตอนในการแกปญหานั้น อาจแจก
แจงไดมากกวาหรือนอยกวา 4 ขั้นตอนก็ได แลวแตความละเอียดในการแบง ซึ่งทบวง มหาวิทยาลัย
ไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
    1. การระบุปญหา สิ่งสําคัญในขั้นนี้คือ ความสนใจในสิ่งที่พบเห็น ซึ่งเกิด
เน่ืองจากความอยากรูอยากเห็น และทักษะในการสังเกต 
    2. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซึ่งในทาง
วิทยาศาสตรเรียกวา สมมติฐาน 
    3. การทดลอง เปนการกําหนดวิธีการแกปญหา โดยอาศัยทักษะการควบคุมตัว
แปร  การสังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
    4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความ อธิบายความหมายของขอมูลเพ่ือ
หาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว การแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนการใช
ความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห เพ่ือที่จะหาทางแกสถานการณที่สงสัย 
เพ่ือใหไดรับคําตอบ หรือคลายขอสงสัยโดยใชกระบวนการแกปญหา ที่ดําเนินการอยางมีแบบแผนเปน
ขั้นตอน ตามหลักของวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  สรุปไดวา วิธีการและขั้นตอนการแกปญหาที่จะกอใหเกิดผลสําเร็จในการแกปญหานั้น 
ผูแกปญหาตองเขาใจปญหาที่เผชิญอยูอยางถองแท และใชความคิดพิจารณาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ปญหาอยางรอบคอบ เพ่ือใหมีแนวทางในการหาวิธีแกปญหาไดอยางถูกตองสอดคลองกับจุดประสงคที่
กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับทบวงมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึงสนใจนําขั้นตอนการแกปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรของทบวงมหาวิทยาลัย มาศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน 
       5.2.4  การเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
   ความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบุคคล มีความแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ 
ปจจัยตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตน โดยการเรียนการสอนจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัย 
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการคิดแกปญหาได ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนทักษะ
อยางหนึ่ง ที่จะตองมีการฝกฝนอยูเสมอ แมวาครูไมอาจจะฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหาทาง
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วิทยาศาสตรอยางเดียวกับที่เราฝกใหเด็กเลนดนตรี แตการใหเด็กมีโอกาสฝกฝนอยูเสมอนั้น ยอม
เปนประโยชนแกเด็กอยางแนนอน ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัย
ตางๆ ที่มีผลตอความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนใหดีขึ้นได 
  วิธีการแกปญหาที่เปนที่นิยมและใชกันอยางกวางขวาง ดังที่ มังกร ทองสุขดี (2522: 5 – 
10) กลาวไว เรียกวา การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการใชปญญา วิธีการ
แกปญหาน้ีครูควรฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถจะนําไปใชในอนาคตอีกดวย นอกจากนั้นครู
ควรจะไดแนะนําหรือหาทางชวยใหนักเรียนรูจักคิด หรือกระทําในเรื่องเหลานี้ โดยฝกใหรูจักวิเคราะห 
- สังเคราะห ฝกใหรูจักออกความคิดเห็น ทั้งน้ีการฝก หรือการกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยู
เสมอนั้น จะเปนการชวยใหนักเรียนไดฝกการใชความคิดเห็นของตัวเอง เพราะการคิดจะชวยใหการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้นกวาการฝกใหนักเรียนใชแตความจําเพียงอยางเดียว ครูจะตองชวยเหลือนักเรียนอยู
เสมอ เพราะนักเรียนอาจออกความเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 
  วรรณทิพา รอดแรงคา (2540: 36) กลาวถึง การเรียนการสอน การแกปญหาในวิชา
วิทยาศาสตร วาจะตองใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติในการแกปญหาดวยตนเอง โดยใหเหตุผลวาการลง
มือปฏิบัติในการแกปญหาถือวาเปนกระบวนการเรียนรูทั้งหมดของนักเรียน การแกปญหาเปนการสราง
ความรู และทักษะใหม โดยอาศัยทักษะเดิมที่มีอยูกอน ซึ่งความรูนี้เปนความรูในวิชาวิทยาศาสตร 
ซึ่งอาจไดแก ขอเท็จจริง แนวคิด หลักการ กฎ ทฤษฏี ขอความรูทั่วไปกระบวนการแกปญหาในเรื่อง
ใดเร่ืองหนึ่ง มีความสําคัญมากกวาการรูในเรื่องน้ันๆ การแกปญหาเปนการใช และเพิ่มพูนความรูที่มี
อยูเดิมใหมากขึ้น เชนเดียวกับการใช และเพิ่มทักษะกระบวนการและการลงมือปฏิบัติ การรูทักษะและ
แนวคิดตางๆ อาจมีประโยชน แตไมเพียงพอที่จะรับประกันวานักเรียนจะเปนผูแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการแลว นักเรียนจะตองมีเจตคติ
ที่ดีดวย จึงจะทําใหการแกปญหาประสบความสําเร็จนอกจากนั้น วรรณทิพา รอดแรงคา ยังกลาว
ดวยวา การแกปญหาประกอบดวยลําดับขั้นของการกระทํา แตถึงแมวาการแกปญหาจะมีลําดับ
ขั้นตอนก็ตาม การแกปญหาก็สามารถเริ่มที่ขั้นใดก็ได 
  Krulik; & Rudnick (1993: 62 – 105) กลาววา การแกปญหาเปนทักษะ
กระบวนการ จึงตองมีการเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดลอมในหองเรียน ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพใน
หองเรียน บทบาทของครูและนักเรียน รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยชั้นเรียนที่ครูเปน
ศูนยกลาง จะไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาใหนักเรียนแตละคนเกิดความคิดได จึงตองจัด
หองเรียนใหมีสภาพที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมกลุมยอย ทําฐานการเรียน ศูนยเทคโนโลยี และศูนยวัสดุ
ตางๆ ซึ่งในบรรยากาศของหองเรียนในลักษณะเชนนี้ ครูจะเปนผูจัดการหรือวางแผนกิจกรรม และ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธ และสนับสนุนการสื่อสารระหวางนักเรียนกับครู และ
นักเรียนกับนักเรียน โดยครูถามคําถามที่กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ในการจัด การ
เรียนการสอน ครูควรสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่ชวยใหนักเรียนรูสึกเปนอิสระ ไมกดดัน มีการ
ทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ ใชคําถามที่กระตุน หรือยั่วยุใหนักเรียนไดคิด โดยครูไมแนะแนวทางการหา
คําตอบ กระตุนใหนักเรียนไดใชความคิด และจินตนาการอยางสรางสรรค ไมมีการบีบบังคับ ใหนักเรียน
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ไดมีโอกาสสรางสรรคปญหาดวยตนเอง โดยนักเรียนควรมีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ของ
ปญหาเพื่อจะไดสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ปญหากําหนดสนับสนุนนักเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรค และ
รูจักการใชจินตนาการในการแกปญหา 
  คลาก และ สตาร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ม.ป.ป: 39; อางอิงจาก Clark; &  
Starr. 1981) กลาววา การสอนแบบแกปญหา เปนการสอนที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการลองผิดลอง
ถูก เรียนรูจากความสําเร็จหรือความลมเหลวของเขาเอง นอกจากนี้ โคกเชอร (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร
มาธิราช. ม.ป.ป: 39; อางอิงจาก Kochhar. 1982) ไดกลาวเพิ่มเติมวาการสอนแบบแกปญหา
เกี่ยวของกับกระบวนการคิดอันเนื่องมาจากความสงสัย ความฉงนสนเทห หรือปญหาที่เกิดขึ้น แลว
นําไปสูการลงขอสรุปที่จะเปนประโยชนตอการนําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืนในอนาคต 
วัตถุประสงคของการสอนแบบแกปญหาก็เพ่ือฝกการคิดและการตัดสินใจในการแกปญหาอยางมี
ระเบียบแบบแผน และมีขั้นตอนของผูเรียน ซึ่งเขาจะนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป การสอนแบบนี้อาจ
ใหผูเรียนฝกแกปญหาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
  เซอรเรนซัน และคณะ (Sorenson; et al. 1996: 59 – 60) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนการแกปญหาภายในชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหาวา ครู
จะตองเตรียมความพรอมใหนักเรียนเปนนักแกปญหาที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดไมยาก แตมีความสําคัญมาก 
โดยครูควรใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบพัฒนากระบวนการคิด โดยใหนักเรียนไดอภิปรายถึง
กระบวนการคิดที่ใชในการแกปญหา ครูอาจแสดงหรือสาธิตใหนักเรียนเห็นวิธีการตางๆ ที่นํามาใชในการ
แกปญหานั้น ภายหลังที่นักเรียนไดแกปญหาแลว ครูควรใหเวลานักเรียนไดอธิบายวิธีการที่ใชในการ
แกปญหามากกวาที่จะสนใจคําตอบที่ได ควรใชปญหาเปนตัวกระตุนแรงจูงใจใหนักเรียนมีความ
พยายามในการแกปญหาโดยเลือกปญหาที่นักเรียนไมเคยพบเห็น และไมทราบคําตอบมากอน
ลวงหนา สรางความมั่นใจ และความกระตือรือรนในการแกปญหาใหกับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือทําใหเกิดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนการสอนที่มีรูปแบบ มีขั้นตอน 
และเปนการสอนที่ใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน เนนความสําคัญที่ตัวผูเรียนมากกวาผูสอน พัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูที่มีเหตุผล ชวยใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูมาเปนขอมูลกอนการตัดสินใจ ดังน้ัน 
ผูสอนจะตองจัดสภาพการณตางๆ เพื่อยั่วยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหา ซึ่งอาจเปน
สถานการณใหมๆ และมีวิธีการแกปญหาไดหลายวิธี เพ่ือใหผูเรียนฝกฝนการคิดแกปญหาใหมากดวย
ตนเอง และผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิด รูจักพิสูจน เพ่ือหา
ขอสรุป ใหผูเรียนมองเห็นคุณคาของการคิดแกปญหา โดยจะตองแนใจวาผูเรียนมีความรู และทักษะ
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะนํามาใชแกปญหาได ดังน้ัน ภายหลังที่นักเรียนไดแกปญหาแลว ครูควรตองประเมิน
การแกปญหาของนักเรียนดวย เพ่ือจะไดทราบความสามารถของนักเรียน 
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6. งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของ  
 6.1 งานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันตอน 

 งานวิจัยในประเทศ 
            ขวัญใจ สุขรมย (2549: 116-117) ไดศึกษาผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นและ
การเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีตอแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยา : ระบบนิเวศการ
ถายทอดพลังงานและวัฏจักรของสาร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนโดยสวนรวม ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นมี
ความเขาใจอยางสมบูรณมากกวา แตมีความเขาใจเพียงบางสวนและมีแนวความคิดที่ผิดพลาดใน
มโนมติระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน และวัฏจักรของสารนอยกวานักเรียนโดยสวนรวมที่เรียน
สืบเสาะแบบ สสวท. สวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นมีความ
เขาใจที่สมบูรณในมโนมติทั้ง 3 เร่ืองมากกวานักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนสืบเสาะแบบ 
สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 วิชัย มะธิปไข (2549: 113 -114) ไดศึกษาผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
และการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีตอแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟสิกส : อัตราเร็ว 
ของแสง การสะทอนของแสง การหักเหของแสง และการเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
นักเรียนโดยสวนรวม นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีความ 
เขาใจที่สมบูรณและมีความเขาใจเพียงบางสวนมโนมติ อัตราเร็วของแสง การสะทอนของแสง 
การหักเหของแสง และการเห็นมากกวา แตมีความเขาใจเพียงบางสวนและมีแนวความคิดที่
ผิดพลาดและมีแนวความคิดที่ผิดพลาดนอยกวา นักเรียนโดยสวนรวม นักเรียนชาย และนักเรียน
หญิงที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

  สุระศักดิ์ อุปพระจันทร (2549 : 105-106) ไดศึกษาผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 
7 ขั้น และการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีตอแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยา : 
การหายใจ การคายน้ํา และการสังเคราะหดวยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา 
นักเรียนโดยสวนรวมและนักเรียนหญิงที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีความเขาใจอยาง 
สมบูรณ และความเขาใจเพียงบางสวนมากกวา แตมีความเขาใจเพียงบางสวนและมีแนวความคิดที่
ผิดพลาด และมีแนวความคิดที่ผิดพลาด ในมโนมติทั้ง 3 นอยกวานักเรียนโดยสวนรวมและนักเรียน
หญิงที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. สวนนักเรียนชายที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นมี
แนวความคิดที่ผิดพลาด ในมโนมติการหายใจ การคายน้ํา และการสังเคราะหดวยแสง นอยกวาและ
มีความเขาใจเพียงบางสวนและมีแนวความคิดที่ผิดพลาดในมโนมติการสังเคราะหดวยแสงนอยกวา
นักเรียนชาย ที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

   นัฎฐกานต ดวงพร (2549: 112-113) ไดศึกษาผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 
7 ขั้น และการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีตอแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟสิกส : งาน และ
พลังงาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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พบวา นักเรียนโดยสวนรวมและนักเรียนหญิง ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู7 ขั้น มีความเขาใจ
อยางสมบูรณมากกวาแตมีแนวความคิดที่ผิดพลาดในมโนมติ : งานและพลังงานนอยกวา นักเรียน
โดยสวนรวมและนักเรียนหญิง ที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 แตนักเรียน
ชายที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีความเขาใจอยางสมบูรณในมโนมติทั้ง 2 เร่ือง มากกวา
นักเรียนชายที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 และนักเรียนโดยสวนรวมที่
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการโดยรวมและเปนรายดาน 2 
ดาน คือดานการสรางสมมติฐาน ดานการแปลความหมายของขอมูลและลงขอสรุป มากกวานักเรียน
ที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05แตนักเรียนที่มีเพศตางกันมีทักษะ
กระบวนการขั้นบูรณาการโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกันการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น และ7 ขั้น พบวา สามารถพัฒนาความความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห และสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อันเปนทักษะทาง
สติปญญาที่เกิดกับนักเรียน สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดี นักเรียนที่มีเพศตางกันสามารถ
เรียนรูไดดีเชนเดียวกัน ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเปนแบบยั่งยืน 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 เวอรมอนท (Vermont. 1985: 2473-A) ไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกลวิธี 

สอน 3 วิธี ไดแก วัฏจักรการเรียนรู กลวิธีแบบเรียนรูและพัฒนาการความรูความคิด และกลวิธี 
บรรยาย ทดลอง ซึ่งทั้ง 3 กลวิธี เปนแนวคิดที่สืบเน่ืองมาจากทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปญญา
การเรียนรูของเปยเจต และทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของกลวิธีการสอนที่มีตอการเรียนรูมโนทัศน เร่ืองโมล และระดับมโนทัศนที่
คลาดเคลื่อน ไดขอสรุปวา กลวิธีทั้งสามมีประสิทธิภาพเทากัน โดยการพัฒนาการทางสติปญญา
ตามทฤษฎีของเปยเจตและออซูเบล ไมขึ้นอยูกับกลวิธีทั้ง 3 แบบ 

 จอหน (John. 1986: 2178-A) ไดศึกษาผลในระยะยาวของการสอนดวยวัฎจักรการเรียนรู
และความสัมพันธระหวางพัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรู เชาวปญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุมตัวอยางคัดเลือกจากนักเรียนเกรด 6 ซึ่งมีเชาวปญญาเทากัน (ใชแบบแผนการวิจัยแบบ 
Posttest Only Experimental Design) แบงเปนกลุมทดลองที่สอนดวยวัฏจักรการเรียนรูและกลุม
ควบคุมที่สอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ระหวางวิธีการสอนและระหวางเพศมีความแตกตางกัน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกัน จากการสอนทั้งสองวิธี นอกจากนี้ยังพบวาความ
คงทนทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันโดยนักเรียนกลุม
ทดลองสูงกวา 

 แนสเซอรรี่ (Nasseri. 1986: 1894-A) ไดวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรม การสอนปฏิบัติการเคมี
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแคนซัส โดยใชวัฏจักรการเรียนรู วัตถุประสงคหลักคือพัฒนาความ
เขาใจ มโนทัศนพ้ืนฐานที่สําคัญๆ ในวิชาเคมี และศึกษาพัฒนาการทางสติปญญาการเรียนรูการสอน
ที่ Nasseri พัฒนานี้ไดรับการตรวจทั้งดานเนื้อหา รูปแบบ และเรื่องที่เกี่ยวของกับโมเดลดังกลาว 
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โดยนักวิทยาศาสตรศึกษาแลวทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 Oberlin และ Hay ใน 
Kansas ของสหรัฐอเมริกา พบวา นักเรียนมีเจตคติในระดับดีตอการสอนกิจกรรมเพ่ือใชโมเดลวงจร
การเรียนรู 
           ลัมพคิน (Lumpkin. 1991: 3694-A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะหที่มีตอ
ความสามารถดานคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมของ
นักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา เม่ือไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลวนักเรียนเกรด 
5 และเกรด 6 มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน นักเรียนเกรด 5ทั้งกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมไมแตกตางกัน สวน
นักเรียนเกรด 6 ที่เปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมสูง
กวากลุมควบคุม 
           เฮดเกฟ (Hedgepeth. 1996 : 628-A) ไดเปรียบเทียบผลการสอนโดยใชวัฎจักรการเรียนรู
กับการสอนแบบปกติของครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยเลือกครูสอนธรณีวิทยามา
จํานวน 3 คน และนักเรียน จํานวน 125 คน ซึ่งแบงเปน 3 หองเรียน การเก็บขอมูลใชแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชแบบวัดระดับพัฒนาการดานสติปญญาซึ่งแบงออกเปน3 ระดับ คือ 
ขั้นปฏิบัติการคิดรูปธรรม ขั้นตอเน่ืองและขั้นปฏิบัติการคิดนามธรรม ผลการศึกษา พบวา นักเรียนที่
มีระดับสติปญญาตางกันมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน นักเรียนกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดานความเขาใจมโนมติมากกวานักเรียนในกลุมควบคุมและนักเรียน
กลุมทดลองที่สอน โดยครูที่มีประสบการณมากกวาไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกวานักเรียนกลุม
ทดลองที่สอนโดยครูที่มีประสบการณนอยกวา 

จิงกิ้นส (Jinkins. 2000 : 71-A) ไดวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูและการใชวิธีการสอนแบบ 
วัฏจักรการเรียนรู ซึ่งประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือครูจํานวน 3 คนที่มีการสอนการอานขั้น
เร่ิมตน ผูชวยผูวิจัยในการสังเกต 1 คน และนักเรียนอายุ 6 ขวบ จํานวน 9 คน จากหองเรียนละ  
3 คน โมเดลในการสอนการอานใชโครงสรางการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือการ
กําหนดการประเมิน การวางแผน และการสอบ โดยวัดจากตัวอยางการเขียนของนักเรียนบันทึกการ
อาน โดยมีการกําหนดรูปแบบอยางเปนทางการ และมีการจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ และ
การสังเกต ซึ่งผลการวิจัยพบวา ครูควรเปลี่ยนโมเดลการสอนที่สงผลตอผูเรียนโดยตรง และมี
จุดมุงหมายที่ตรงกัน และผลการวิจัยยังพบวาการสอนควรมีการปรับปรุงจากพื้นฐานพฤติกรรมของ
นักเรียนระหวางบทเรียน และครูตองมีการเตรียมวางแผนการสอน และเขาใจการพัฒนาอยางชัดเจน 
และมีการฝกการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนมากขึ้น 

เรียบ (Reap. 2000: 454-A) ไดศึกษาความเขาใจและการนําวัฏจักรการเรียนรูไปใช 
ของครูที่มีประสบการณในการสอนและครูที่เร่ิมสอนในกลุมละ 1 คน การเก็บขอมูลใชการสํารวจ 
การสัมภาษณและการสังเกตในหองเรียนใชแบบวัดพฤติกรรมการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูและ
ระบบการฝกปฏิสัมพันธทางวาจา ผลจากการสํารวจ พบวา ครูที่มีประสบการณในการสอนกับครู
สอนใหม มีความเขาใจวัฏจักรการเรียนรูไมแตกตางกัน แตขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต
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พบวา ครูทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันหลายประการ โดยครูที่มีประสบการณในการสอนมีการ
สรางปรัชญาการสอนไดชัดเจน และมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนมากกวาครูที่สอนใหม ซึ่งจะสราง
ปรัชญาการสอนไมชัดเจนและมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนนอยมาก ยิ่งไปกวานั้นครูที่มีประสบการณใน
การสอนมีการใชคําถามและการอภิปรายมากกวา โดยใชคําถามแบบความจําและควบคุมการ
อภิปรายของนักเรียนตลอดเวลา 

แมคคอย (McCoy. 2001: 539-A) ไดศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชการสอนอยาง 
เปนระบบเครือขายที่เนนการสอนแบบสืบเสาะในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนมาก ไมสามารถนําความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหมได นักเรียน
สวนมากจะพัฒนายุทธศาสตรในการสรางบรรยากาศของคําถามแบบปลายเปดหรือคําถามที่ยังหา
คําตอบที่ยุติแลวเปนไปตามสภาพแวดลอมตามที่ครูสอนเทานั้น เม่ือใดที่นักเรียนไมสามารถ
แกปญหาหรือหาคําตอบจากปญหาหนึ่งได พวกเขาจะใชวิธีหาขอสนเทศตางๆ จากเครือขายที่
คลายคลึงสิ่งที่ไดรับมาจากการสอนของครู นอกจากนี้นักเรียนสวนใหญใหความหมายของ
กระบวนการวิจัยเหมือนกับการฝกหัดตางๆ ที่ครูกําหนดใหหลังจากการเรียนจบไปแลวในแตละบท 

พอนด (Pond. 2001: 633-A) ไดพัฒนาและใชวัฏจักรการเรียนรูแบบเสริมพลัง 
(Elemental Learning Cycle) สําหรับใชในการฝกอบรมการศึกษาผูใหญ โดยวัฏจักรการเรียนรู 
แบบนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นมีประสบการณ (2) ขั้นสะทอนผล (3) ขั้นสรุปหรือ 
ลงขอสรุป (4) ขั้นการนําไปใช การฝกอบรมไดกําหนดใหมีกิจกรรมการอภิปรายและการทํา 
กิจกรรมที่กําหนดโครงสรางไวเพ่ือใหผูเขารับการอบรม สามารถบูรณาการวัฏจักรการเรียนรูเขากับ
เน้ือหาวิชาตางๆ ที่กําหนดไวในโมดูล ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับการอบรมสามารถเกิดการเรียนรู
อยางสังเคราะหได ดังน้ันการฝกอบรมผูสอนและผูเขารับการอบรมควรมีความพรอม จึงเปนปจจัย
สําคัญย่ิงในการทําใหการเรียนรูอยางสังเคราะหประสบผลสําเร็จได 

เอฟเวอร (Ewers. 2002: 2387-A) ไดศึกษาผลการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 
กับการสอนปกติที่ครูเปนผูถายทอดความรู เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ 
ประสิทธิภาพของนักศึกษาครูสาขาประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาครูสาขาการ
ประถมศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาวิธีสอนวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยไอดาโฮ ผล
จากการทดสอบหลังเรียนพบวา นักศึกษาครูแตละกลุมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ประสิทธิผลการสอนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน แตนักศึกษาครูทั้งสองกลุมมีทักษะกระบวนการ 

อิบบราฮิม (Ebrahim. 2004: 1232-A) ไดศึกษาผลการสอนแบบปกติกับการสอน 
โดยวัฏจักรการเรียนรู ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 111 คน จาก 4 หองเรียน
แบงเปนกลุมทดลอง 56 คน เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 ขั้น และกลุมควบคุม 55 คน เรียนแบบ
ปกติ เปนเวลา 4 สัปดาห การสอนใชครูเพศหญิงสอน นักเรียนชายทั้ง 2 กลุม และครูเพศหญิงอีก 
1 คน สอนนักเรียนทั้ง 2 กลุม การเก็บขอมูลใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและแบบวัด
เจตคติตอวิทยาศาสตร การทดลองใชการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนผลการศึกษาพบวา 
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นักเรียนที่เรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ 

ทวีทดี้ (Tweedy. 2005 : 1068) ไดศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับออสโมซิส และการแพร ของ
นักศึกษาที่เรียนปฏิบัติการแบบปกติกับเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 3 ขั้น โดยแบงนักศึกษาเปน
กลุมทดลองจํานวน 117 คน กลุมควบคุม 112 คน ผลการศึกษาพบวานักศึกษาทั้งสองกลุมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไมแตกตางกัน และนักเรียนทั้งสองกลุมมีแนวความคิดผิดพลาดเหมือนกัน
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูของตางประเทศพบวา มีความ
สอดคลองกับงานวิจัยในประเทศ กลาวคือ ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
ชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองจากการ
แสวงหาความรูตามขั้นตอน ซึ่งกระบวนการแสวงหาความรูของนักเรียนเปนการสงเสริมใหนักเรียน
ไดพัฒนาดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและดานการคิดของนักเรียนไปดวยสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยภายในประเทศและ
ตางประเทศ พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู เปนรูปแบบการสอนหนึ่งที่
สามารถสงเสริมและพัฒนานักเรียน ในดานความสามารถในการคิดวิเคราะห ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดี เพราะที่มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูชัดเจน 
กระบวนการจัดกิจกรรมแตละขั้น เปดโอกาสใหนักเรียนฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุมีผล ซึ่งรูปแบบการสอนนี้นาจะนํามาเปน
แนวทางในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนในดานการคิดวิเคราะหทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นได 
 6.2 งานวิจัยที่เก่ียวกับชุดกิจกรรม 
               งานวิจัยในประเทศ  
  กรรณิกา ไผทฉันท (2541: 103) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธีการ
วิจัยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอมในกิจกรรมชุมนุม
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมกับนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จิระพรรณ ทะเขียว. (2543: 82) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตรทาง
ทะเลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชชุด
กิจกรรมอุปกรณวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ทักษะภาคปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  ชลสีต จันทาสี. (2543: 69) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
   ธงชัย ตนทัพไทย (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
คานิยมของการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร และคานิยมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ศิริลักษณ หนองเส (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางการพึ่งพาตนเองดาน
วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการพึ่งพาตนเองดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถทางการพึ่งพาตนเองดานวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีดาน
ความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 
   สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และเชาว
อารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาว
อารมณกับการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริม
เชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริม
เชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีเชาวอารมณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติสวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับเชาวอารมณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการ
เรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
   หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
ระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ 
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตาม 
คูมือครูพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   งานวิจัยตางประเทศ 
   มีค (Meek. 1972: 4296 - 4296-A) ไดศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบใชชุด
กิจกรรมกับวิธีการสอนแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนโดยใชชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
มากกวาการสอนดวยวิธีแบบธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูวิจัย ไดสํารวจ
ความคิดเห็นของผูที่อยูในกลุมทดลองทุกคน โดยทําการสํารวจทั้งกอนและหลังการทดลอง ผลการ
วิเคราะหชี้ใหเห็นวา ทุกคนมีพัฒนาการทางเจตคติที่ดีตอการสอนโดยใชชุดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
   วิวาส (Vivas. 1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาและประเมินคาของการ
รับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอนจากการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดาน
ความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมมีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดาน
ความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคมหลังจากที่ไดรับการสอนดวยชุด
กิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับชุดกิจกรรรม สรุปไดวาการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมสามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหไดดีทุกดาน เปนการเปดโอกาสให
นักเรียนไดศึกษา คนควาและสรางองคความรูไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดฝกคิดวางแผน ในการ
ทํางานตางๆ ฝกใหนักเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงเสริมใหนักเรียนไดมีความสามัคคีรวมกัน 
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดที่จะเปนแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 6.3 งานวิจัยที่เก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ปนัดดา ศรีธิสาร (2547: 104-110) ไดวิจัย การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องดินและหินในทองถิ่น ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการเรียนรูแบบ โครงงาน
กับการเรียนรูแบบปกติ กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2546 โรงเรียนบานเหลาหมากคํา อําเภอยางสีสุราช สํานักงานเขพื้นที่การศึกษา
มหาสารคามเขต 2 จํานวน 46 คน ผลการวิจัยปรากฏวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรแบบโครงงาน เร่ืองดินและหินในทองถิ่น ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ
83.00/85.00 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรแบบปกติ มีประสิทธิภาพ
82.85/81.30 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

ธัญญานุช เนริกุล (2547: บทคัดยอ) ไดวิจัย การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียน 
รูแบบโครงงาน สาระสิ่งมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
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75/75 เพ่ือหาประสิทธิภาพของนักเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นในการเรียนรูแบบโครงงานกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 49 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546โรงเรียน
เชื้อเพลิงวิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 อําเภอประสาท จังหวัดสุรินทรซึ่งไดมาโดย
การสุมแบบกลุม ผลการศึกษาพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสาระสิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการการดํารงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีประสิทธิภาพ 
84.09/77.02 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 75/75 ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู คิดเปนรอยละ 64 และ
มีความคิดเห็นพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ถือวาอยูในเกณฑมาก 

อัมพร วงศศรีอาจ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแบบโครงงาน
เร่ืองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนบานลาด
อําเภอกันทรวิชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2548 จํานวน 28 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบวา แผนการเรียนรูแบบ
โครงงานเรื่องงานเรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น มีประสิทธิภาพเทากับ 
90.26/85.36ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

เรืองอุไร สําราญวงศ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการจัดกิจรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน โรงเรียนบานหลุบอินทรราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  
ผลการศึกษาพบวา กอนดําเนินการพัฒนา ครูขาดความรูความเขาใจ ขาดทักษะในการเขียนแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในสาระ
ที่ตนสอนได นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในดานการฝกคนควา การสังเกต การรวบรวม
ขอมูลและการคิดวิเคราะห ภายหลังการพัฒนาโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูสราง
ความเขาใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน พบวากลุมผูรวมศึกษาคนความีความรู
ความเขาในในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียนคิดและเลือกทําผลงานโครงงานได
อยางถูกตองเหมาะสม 
  งานวิจัยตางประเทศ 

 คลารค (Clark. 2001: 2014-A) ไดทําการศึกษาการใชรูปแบบการสอนแบบโครงงานของ
ครู โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาการสังเกตการสอนในหองเรียน การวางแผนและการประชุมปรึกษา
รวมกับผูวิจัย ผลการศึกษาพบวา มีอุปสรรคในการนําการสอนแบบโครงงานไป 
ใช ไดแก 1) การจัดการพฤติกรรมของเด็กระหวางเรียนเปนกลุมยอย 2) การวางแผนการสอนแบบ
โครงงาน ใหเหมาะสมในเวลาที่จํากัดตามหลักสูตร 3) การประสบกับปญหาของสภาพโรงเรียนที่
เนนวิธีการสอนแบบวามรู 

  โอเวน (Owen. 2002 : 563-A) ไดศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎี 
กับการปฏิบัติ เพ่ือศึกษาวานักเรียนครูจํานวน 2 คน สามารถเชื่อมโยงชองวางระหวางสิ่งที่พวกเขา
ไดรับกับการสอนในรายวิชา สิ่งที่เขาไดสังเกตจากการปฏิบัติจริง ไดใชการปฏิรูปที่อาศัยแนวคิดเชิง
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พัฒนาการมาประยุกตใชกับการสอนแบบโครงงาน การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ การสังเกต และ
การศึกษาเอกสาร ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาผูมีความคิดเชิงบวกตอการวิจัย และทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาเพิ่มมากขึ้น แตปญหาที่พบ ไดแก เวลาเขียนแผนการสอน การขาด
ตนแบบใหศึกษาและการฝกสอนเปนทีม 3 คน อยางไรก็ตามการกําหนดกรอบการปฏิบัติงานของ
การสอนแบบโครงงานไปใชมีสวนชวยใหครู สามารถนําปฏิบัติอยางมีพัฒนาการไดอยางเหมาะสม 

วาหล (Wahl. 2003: 3458-A) ไดศึกษาการเรียนรูดวยโครงงานซึ่งมีอยูสองสวนคือ 
สวนแรกคือ การสรางรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานในหลักสูตรคณิตศาสตรระดับวิทยาลัยเพ่ือให
เขาใจถึงวิธีที่นักเรียนไดตอบสนองทางดานสติปญญา อารมณและใหเกิดแรงจูงใจตอรูปแบบการ
เรียนแบบโครงงาน โครงงานที่ใชในการศึกษามีทั้งหมด 54 โครงงาน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ไดแก แบบสังเกต ใชสังเกตหองเรียนในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม แบบสัมภาษณ โดยสุม
สัมภาษณนักเรียน 18 คน ผลการศึกษาที่ไดมี 3 สวน คือ สวนแรกพบวา นักเรียนมีความรูวา การ
เรียนรูแบบโครงงานทําใหพวกเขาเขาใจแนวคิดวิชาคณิตศาสตรไดดีกวาการสอนแบบเขียนบรรยาย
สวนที่สอง พบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนมีความสุขในการรวมกิจกรรม 
นักเรียนเห็นคุณคากิจกรรมในหองเรียนที่หลากหลาย 

 โคลบบา (Kobba. 2006: 26-33) ไดทําการศึกษาเขาใจระบบนิเวศ การนํากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรโดยใช โครงงานวิทยาศาสตร ไดทําการศึกษาในชวงภาคฤดูรอนโดยใชโครงงาน
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร (PBSI) จากไดทํางานภาคสนามการอภิปรายกลุมและการนําเสนอขอมูลของ
นักเรียน การรายงานแบบสืบเสาะ โดยนักเรียนเปนผูสรางคําถามเองศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของ  
จากการศึกษาพบวา นักเรียนนําเสนอรายงานคา PH ของดิน ลักษณะของดินและสิ่งมีชีวิตในน้ําแต
ละแหงแตกตางกัน จากผลการศึกษาสามารถนํามาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรม
โครงงานและกระบวนการ PBSI 

 จากการประมวลผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศพอสรุปไดวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนไดเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เกิด
ทักษะดานการคิดวิเคราะห และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพจริง ลงมือปฏิบัติและไดปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการกลุมซ่ึงเปนการฝก
นิสัยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยดําเนินการตามกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรดวย
ตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยกระตุนแนะนํา เพ่ือตอบขอสงสัยในสิ่งที่นักเรียนอยากรู จนสามารถสรุป
เปนองคความรูและสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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   6.4 งานวิจัยที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   งานวิจัยในประเทศ 
   มณีรัตน เกตุไสว (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ดานมโนมติทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกสดานมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรม
ทดลองที่นักเรียนออกแบบการทดลองและปฏิบัติการทดลองตามที่ไดออกแบบไว พรอมทั้งเลือก
รูปแบบการบันทึกขอมูลจากการทดลองแตกตางจากลุมที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการทดลอง
ตามคูมือครู 
    นุสรา เอ่ียมนวรัตน ( 2542: บทคัดยอ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ตอสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน กับการ
สอนโดยครูเปนผูสอน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
    จิระพรรณ ทะเขียว (2543: 82) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตรทาง
ทะเลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชชุด
กิจกรรมอุปกรณวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวาทักษะภาคปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    มนมนัส สุดสิ้น (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถ 
ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2543 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 60 คน สรุปผลการวิจัย 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ดานความรู - ความจําของนักเรียนที่ได
รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรดานความ
เขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนักเรียนที่
ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)  ผลสัมฤทธิ์ ทาง
วิทยาศาสตรดานการนําไปใชของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียน
แผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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4)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   5)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ดานการคิดวิเคราะห
วิจารณของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผัง มโนมติกับนักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูง
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครูพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบ
ปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ชุติมา ทองสุข (2547: บทคัดยอ). ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชแบบฝกทักษะการทดลองพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการทดลองหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  บอรด (Bard. 1975: 5947 - A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพของนักเรียนที่ Southern Colorado State College โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอน
ตามปกติ กลุมทดลองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติปรากฏวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน 
  ฮารท และ อัล-ฟาเลห (Harty; & Al - Faleh. 1983: 861 – 866) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติที่ไดจากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายและวิธีสอนแบบ
แบงกลุมยอยทดลองของนักเรียนระดับ 11 จํานวน 74 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่สอนแบบแบงกลุมทดลองสูงกวากลุมที่สอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  สซีวซีค (สิริวรรณ ตะรุสานนท. 2542: 29; อางอิงจาก Syewczyk. 1987 abstract) 
การศึกษาผลของการสอนแบบ 4MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เลือกเรียนวิชาเรขาคณิต จากโรงเรียนมัธยมตอนปลายขนาดกลางใกลเมืองซิคา ใชสถิติ 
ANOVA 2 way เปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของ Scheffe ไมพบปฏิสัมพันธตอกัน แตมีนัยสําคัญที่
แสดงใหเห็นสืบเนื่องมาจากกลุมทดลองมีการแสดงออกดานเน้ือหาสาระสูงกวากลุมควบคุมในการ
ทดสอบปลายภาควิชาเรขาคณิตมีความแตกตางกันดานผลสัมฤทธิ์ สืบเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนรูที่
ตางกัน กระบวนการที่แตกตางกันในการสอน 
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   สมิท (Smit. 1994: 2528 - A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีเจตคติตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยายแบบลงมือปฏิบัติดวยตนเองและ
ทั้งแบบบรรยายและแบบลงมือปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทั้งสองแบบ 
   จากการศึกษางานวิจัย สรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูและวิธีการสอนของครูมีผลตอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะวิธีการที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติไมวาจะทดลอง 
ประดิษฐ สราง จําลอง สิ่งหน่ึงสิ่งใดขึ้นมา ซึ่งมีผลในดานการพัฒนาและสงเสริมความคิดของเด็ก
โดยตรง 
    6.5 งานวิจัยที่เก่ียวกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
    งานวิจัยในประเทศ 
    งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรในประเทศไทย สวน
ใหญจะเปนการศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับตัวแปร
ตางๆ เชน ความคิดวิจารณญาณ ทัศนคติ ความคิดสรางสรรค ความถนัดดานมิติสัมพันธและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในอีกกรณีหนึ่งเปนการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนตางๆ ที่
มีผลตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เชน การสอนดวยการฝกการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร การสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ การใชรูปแบบการสอนเพื่อแกปญหาเชิง
วิทยาศาสตร และการใชชุดกิจกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยมีรายละเอียด ผลการวิจัยดังน้ี 
   นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชชุดสงเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร ในการพัฒนาความสามารถ ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และบุคลิกภาพ
นักวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
สงเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตรกับการสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   วรรณภา โพธิ์สอาด (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิด
วิจารณญาณกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 3 และ 
5 จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 จํานวน 1,058 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความคิดวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ Watson – Glaser และ
แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางของแตละคูโดยใชวิธีของ Scheffe วิเคราะห
ความสัมพันธของตัวแปรดวยสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ความคิดวิจารณญาณ และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
ความคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดวิจารณญาณ มีความสัมพันธกับการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 65 

   จุไรรัตน คนคลอง (2545: 73) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา และ
คานิยมในภูมิปญญาทองถิ่นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและสอน
แบบภูมิปญญาทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา ความสามารถคิดแกปญหา ของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษช้ันประถมศึกษาปที่ 6  หลังการสอนแบบภูมิปญญาทองถิ่นสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และคานิยมในภูมิปญญาทองถิ่นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หลังการสอนแบบโครงงานภูมิปญญาทองถิ่นสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  พงษศักดิ์ แปนแกว (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบจําลองการใชความรูวิทยาศาสตรในการ
แกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีแบบการเรียนและความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน 
พบวา นักเรียนแตละกลุมมีความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหาแตละกิจกรรมใน
ระดับตางกัน สําหรับคาเฉลี่ยของระดับความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
พบวา กลุมนักเรียนที่มีแบบการเรียนและความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน สวนใหญมี
ความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหาในระดับพอใชสวนพฤติกรรมการแกปญหา
พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมคลายคลึงกัน และใชวิธีการแกปญหาแบบลองผิดลองถูกมากกวาแบบอ่ืน 
  อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมติ กลุมตัวอยาง 60 คน แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 
จํานวน 30 คน สอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิด กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 30 คน สอนโดยใชผังมโน
มติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชุติมา ทองสุข (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชแบบฝกทักษะการทดลอง กลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ดรุณี พรายแสงเพ็ชร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบ
การแกปญหาโดยใชสารสนเทศ กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest – Posttest Design พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  มนัสนันท สระทองเทียน (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบ
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางจํานวน 35 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One GroupPretest – 
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Posttest Design พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กนิษฐา ผาโท (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง
การสอนแบบอริยสัจสี่ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังการสอนแบบ
อริยสัจสี่สูงกวากอนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการสอนแบบอริยสัจสี่สูงกวากอน
การสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 งานวิจัยตางประเทศ  
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในตางประเทศเปน
การศึกษาความสัมพันธของตัวแปร เชน ความรูเดิม ระดับสติปญญา กับความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร อีกกรณีหน่ึง ศึกษาผลการสอนโดยใชวิธีการแกปญหา การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ดังผลการวิจัยตอไปน้ี 
  ลี และ คณะ (Lee; et al. 1996) ไดศึกษาตัวแปรดานความรูคิดของการแกปญหาเชิง
ปฏิบัติในวิชาเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสิงคโปร โดยใช
วิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวามีตัวแปร 5 ตัวแปรสามารถใชพยากรณความสามารถในการ
แกปญหาเชิงปฏิบัติในวิชาเคมี เร่ืองปฏิกิริยาไฟฟาเคมี คือ 1) ความคิดที่ใชรวมแกปญหา 2) ทักษะ
การแปรความของปญหา 3) ประสบการณเดิมในการแกปญหา 4) ความรูเฉพาะทาง 5) ความรูที่ไม
เฉพาะทางแตมีความสัมพันธกับการแกปญหา ซึ่งความคิดที่ใชรวมแกปญหา เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
มากที่สุด 
  เชนซ (Chang. 1996) ไดศึกษาผลของวิธีสอนแบบการแกปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในวิชา
ปฐพีวิทยา ของนักเรียนเกรด 9 ในไตหวัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 172 คน ที่เรียนวิชาปฐพีวิทยา 
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละเทาๆ กัน โดยกลุมทดลองไดรับการสอนแบบแกปญหา 
สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบบรรยาย ซึ่งทั้งสองกลุมมีครูผูสอนคนเดียวกัน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาปฐพีวิทยาที่ผูวิจัยสรางขึ้น และแบบสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ
การสอนดานการแกปญหา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนชวยใหสามารถพัฒนาทักษะการ
แกปญหา ตลอดจนชวยปรับปรุงทักษะการคิดตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคของการสอนที่วางไว 
  กิลลิโน (Giuliano. 1998) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทางความคิดและวิธีการ
แกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในวิชาเคมี กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 12 คน ที่ถูกคัดเลือก
จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แหงในนิวยอรค เครื่องมือที่ใช คือ แบบวัดความสามารถทางการคิด 
และเครื่องมือวัดวิธีแกปญหา 4 ลักษณะ คือ 1) การใชเหตุผลโดยการนิรนัยและการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มีความแมนยํา 2) การทดลองและหาขอผิดพลาด ดวยกระบวนการหลากหลาย และการหา
เหตุผลโดยวิธีการอุปนัย 3) การแกสมการ อัลกอลิทึม 4) การเปรียบเทียบและการใชรูปแบบการจํา 
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ผลการวิจัยสรุปวา นักเรียนมีรูปแบบทางความคิดที่เหมือนกันจะใชวิธีการแกปญหาที่คลายกัน และการ
แกปญหาแบบเปนกลุมจะชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบการคิดของตนเอง 
 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้งในประเทศ และตางประเทศสรุป
ไดวา มีตัวแปรหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เชน 
ความคิดวิจารณญาณ การคิดแบบวิเคราะห การคิดแบบโยงความสัมพันธ ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร ความ
ยืดหยุนในการคิด ความถนัดดานมิติสัมพันธ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู เปนตน สําหรับในสวนของรูปแบบการสอน พบวารูปแบบการสอนที่
ใหนักเรียนฝกแกปญหาทางวิทยาศาสตร และชุดกิจกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตรชวยสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ดานการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหดีขึ้น ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธ
กับประสบการณความรูเดิม และระดับสติปญญาในขณะเดียวกัน ความสามารถในการคิด ทักษะการ
แปรความหมาย ความรูและประสบการเดิมสามารถใชพยากรณความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรได สวนการสอนที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรจะสงเสริมทักษะการแกปญหา การสอน
โดยเนนการแกปญหามีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น และยุทธวิธีการแกปญหา
มีผลตอการจัดระบบความรูไดดี 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากร 
  2. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  4. แบบแผนการวิจัย 
  5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  7. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากร 
 ประชากรเปาหมาย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบอทอง 
ต. บอทอง อ. บอทอง จ. ชลบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน  2 หองเรียน จํานวน  
90 คน จํานวนนักเรียนหองละ  45 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    
 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปที่ 1 
สาระที่ 5 : พลังงาน หนวยการเรียนรูเรื่อง พลังงานความรอน 
 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลาทดลองรวม 16 ชั่วโมง 

 
แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบ
แผนการทดลองแบบ Nonrandomized control group pretest-posttest design           
(ชูศรี วงศรัตนะและองอาจ  นัยพัฒน. 2551: 55)  ซึ่งมีรูปแบบวิจัย ดังนี้ 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 

E1 

E2 

11ET  

21ET  
X1 

X2 

12ET  

22ET  
 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 
 E1 แทน  กลุมทดลองที ่1 ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 

7 ขั้น ( 7 E ) 
 E2 แทน  กลุมทดลองที ่2 ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม  
            ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

11ET   แทน  การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลองที่ 1 
 

21ET  แทน  การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลองที่ 2 
 

12ET  แทน  การสอบหลังการทดลองของกลุมทดลองที่ 1 
 

22ET  แทน  การสอบหลังการทดลองของกลุมทดลองที่ 2 
 X1  แทน  การจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรยีนรู 7 ขั้น ( 7 E ) 

 X2  แทน  การจัดการเรียนรูดวยชุดกจิกรรมโครงงานฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีประกอบดวย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7 E) 
  2. ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

1. แผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7 E) 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
2. ศึกษาตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง  สาระที่ 5 : พลังงาน เรื่อง 

พลังงานความรอน  
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3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการ 
เรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7 E) และเอกสารประกอบการเรียนรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 
7 ข้ัน (7 E) 

4. วิเคราะหสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 5:  
พลังงาน เร่ืองพลังงานความรอน  เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ข้ัน (7 E)  

5. จัดทําแผนการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนรูใหสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู สาระที่ 5 พลังงาน เรื่องพลังงานความรอน  

6. นําแผนการจัดการเรียนรู  ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร จํานวน  
3 ทาน ตรวจความเหมาะสมและความสอดคลองดานความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคลองของ
จุดประสงคกับกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมตามรูปแบบและความถูกตองของภาษา
ที่ใช โดยพิจาณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาตั้งแต  0.67 – 1.00  
      7. นําแผนการจัดการเรียนรู ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจและ ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมประชากร เพ่ือหาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดการเรียนรู
ตามเกณฑที่คาดหวัง E1 / E2  =  80/80  ซึ่งไดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู คือ 80.74 / 
80.81 

8. นําแผนการจัดการเรียนรูแบบแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7 E) ที่ 
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมประชากรตอไป  
 
  2. ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   ในการสรางชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองพลังงานความรอน ผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปน้ี 
   2.1 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   2.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู จากหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.3 ศึกษารายละเอียดสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จะนํามาสรางชุดกิจกรรมฝก
ทําโครงงานวิทยาศาสตร เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูดานความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
   2.4 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลการ
เรียนรู และสื่อ – แหลงการเรียนรู 
   2.5 สรางชุดกิจกรรมกิจกรรมชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร จํานวน  
16 ชั่วโมง ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
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    2.5.1 ชื่อชุดกิจกรรม 
    2.5.2 ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม 
    2.5.3 ชื่อกิจกรรม 
    2.5.4 คําชี้แจง 
    2.5.5 สาระการเรียนรู 
    2.5.6 จุดประสงคการเรียนรู  
    2.5.7 เวลาที่ใช 
    2.5.8 กิจกรรมการเรียนรู 
    2.5.9 การประเมินผลการเรียนรู 
   2.6 นําชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน ตรวจความเหมาะสมและความสอดคลองดานความเหมาะสมของเนื้อหา 
ความสอดคลองของจุดประสงคกับกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมตามรูปแบบและ
ความถูกตองของภาษาที่ใช โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต  0.67 – 1.00 ขึ้นไป 
แตถาสวนใด มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.67 นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ ( พวงรัตน  ทวีรัตน. 2538: 117) 
   1.7 นําชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมประชากร เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม ใชเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร  E1 / E2   ( เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-296 )ซึ่งไดประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู คือ 82.00 / 82.14 ผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 
    1.7.1 ทดลองกับนักเรียนจํานวน 3-5 คน ซ่ึงมีระดับความสามารถ เกง   
ปานกลาง ออน เพ่ือนําขอบกพรองตางๆมาปรับปรุงแกไข  
    1.7.2 ทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่ไมใชกลุมประชากรจํานวน 
3 กลุม ซึ่งมีระดับความสามารถ เกง  ปานกลาง ออน เพ่ือนําขอบกพรองตางๆมาปรับปรุงแกไข 
   1.8 นําชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
กลุมประชากร เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
        การยอมรับประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรม พิจารณาจากคะแนน ที่ไดจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  โดยใชเกณฑมาตรฐาน 80/80    
        80 ตัวแรก หมายถึง คาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมยอยแตละชุดคิดเปนรอย
ละของคะแนนเฉลี่ย จากการทําแบบฝกหัดทายกิจกรรมแตละชุด ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
    80 ตัวหลัง หมายถึงคาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมยอยแตละชุด คิดเปน
รอยละของคะแนนเฉลี่ย จากการทําแบบทดสอบหลังใชชุดกิจกรรมแตละชุด ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
      1.9  นําชุดกิจกรรม ท่ีไดประสิทธิภาพ ไปทดลองใชกับผูเรียนกลุมประชากร  
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  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร มีการดําเนินการสราง 
ดังนี้ 
   3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
   3.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
พลังงานความรอน  เพ่ือสรางตารางวิเคราะหขอสอบ โดยแบงพฤติกรรมการวัด 4 ดาน ไดแก ความรู - 
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก โดยมีสัดสวนจํานวนขอในแตละจุดประสงคตรงตามตารางวิเคราะหหลักสูตร
จํานวน 60 ขอ 
   3.4 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
    3.4.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางการสอนวิทยาศาสตรและทางการวัดผลจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถามตัวเลือก 
ภาษาที่ใชโดยพิจารณาจากขอสอบที่มีคาความเที่ยงตรง (IOC) มีคาตั้งแต  0.67 – 1.00 ขึ้นไป          
( พวงรัตน  ทวีรัตน. 2538: 117) เพ่ือนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข 
    3.4.2 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ที่เรียนเรื่องพลังงานความรอนมาแลว จํานวน 100 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบสอบ 
    3.4.3 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว มาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิด ให 0 คะแนน เม่ือตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว นํามาเรียงคาคะแนน
จากสูงไปหาต่ํา ตัดกลุมสูงโดยใชสัดสวน 27% แลวแยกกระดาษคําตอบเปน 2 ชุด กลุมสูง 1 ชุด
กลุมต่ํา 1 ชุด แลววิเคราะห ดังตอไปน้ี 
        3.4.3.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบที่
สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน 
        3.4.3.2 คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และ มี
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จาก 60 ขอ คัดเลือกไว 30 ขอ พบวามีคาความยากงาย (p) มีคา
ระหวาง 0.40 - 0.77 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคา 0.22 - 0.58 
   3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว จํานวน  
30 ขอ ไปใชกับนักเรียนที่เคยเรียนเร่ืองนี้มาแลว และไมใชกลุมประชากร จํานวน 100 คน เพ่ือหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน  
(Kuder Richardson) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 123) )  พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร มีคาความเชื่อม่ัน  0.80 
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   3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพไปใช
กับนักเรียนกลุมประชากรจริงตอไป 
 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 ดานความรู-ความจํา 
   1. การถายโอนความรอน มีอะไรบาง 
   ก. การนําความรอน  การพาความรอน  การแผรังสีความรอน 
   ข. การนําความรอน  ฉนวนความรอน  การแผรังสีความรอน 
   ค. การพาความรอน  การแผรังสีความรอน  การดูดกลืนความรอน  
   ง. การนําความรอน  การดูดกลืนความรอน  การพาความรอน  
   จ. ฉนวนความรอน   การนําความรอน   การดูดกลืนความรอน 
 

 ดานความเขาใจ 
       2. พลังงานความรอนในรูปแบบใด ที่จําเปนตอการสรางอาหารของพืช  
       ก. พลังงานแสง 
       ข. พลังงานลม 
       ค. พลังงานเสียง 
       ง. พลังงานไฟฟา 
       จ. พลังงานความรอน 
 

 ดานการนําไปใช 
       3. ที่บริเวณหูหมอ  หูกะทะ  และดามตะหลิว จะหุมดวยวัสดุที่มีสมบัติอยางไร   
       ก. นําความรอน 
       ข. พาความรอน 
        ค. ฉนวนความรอน 
       ง. แผรังสีความรอน 
       จ. สมดุลความรอน 
 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
       4. เม่ือใชเทียนไขลนใตถวยกระดาษที่ใสน้ําเต็มถวยกระดาษ จะไมติดไฟ เพราะ
เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งใด 
   ก. นําความรอน 
       ข. ฉนวนความรอน 
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      ค.  พาความรอน 
      ง.  สมดุลความรอน 
      จ.  การแผรังสีความรอน 
 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ประกอบดวยขอความที่แสดงสถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร แตละสถานการณจะ
ตั้งคําถาม 4 ขอ เพ่ือใหนักเรียนนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหาในสถานการณแตละ
สถานการณ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1  ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสราง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  4.2  วิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 4 ขั้นตอน คือขั้นระบุ
ปญหา ขั้นตั้งสมมุติฐาน ขั้นพิสูจนหรือทดลอง ขั้นสรุปผลและนําไปใช 
  4.3  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนแบบ
ปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก โดยสรางขอสอบใหครอบคลุมความสามารถในการคิดแกปญหา ทั้ง  
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
     4.3.1 ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหา ที่เกี่ยวของกับ
สถานการณที่กําหนดใหมากที่สุด ภายในขอบเขตขอเท็จจริง ที่กําหนดให 
     4.3.2 ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่
ทําใหเกิดปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ของสถานการณที่กําหนดให 
      4.3.3 เสนอวิธีการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดคน วางแผน เสนอ
แนวทางแกปญหาทางวิทยาศาสตรหรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหา ที่ระบุได
อยางสมเหตุสมผล 
      4.3.4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการอภิปรายวาผลที่เกิด
จากการกําหนดวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้นสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ไดเปน
อยางไรและนําไปใชอยางไร 
 
  4.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
ใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร และการวัดผลการศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของคําถาม ความ
เหมาะสมของตัวเลือกและความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยพิจารณาจากขอสอบที่มี
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คาความเที่ยงตรง (IOC) ตั้งแต  0.67 – 1ขึ้นไป( พวงรัตน  ทวีรัตน. 2538: 117) เพ่ือนํา
แบบทดสอบมาปรับแกไข 
  4.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ 
คัดเลือกและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนเร่ืองนี้แลวจํานวน 
100 คน 
  4.6 ตรวจผลการทดสอบ จากแบบทดสอบ โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอดังนี้ 
   4.6.1 ถาตอบถูกไดคะแนน 1 คะแนน 
   4.6.2 ถาตอบผิด หรือเวนไวไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ไดคะแนน 0 
คะแนน 
  4.7 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาดังตอไปน้ี 
   4.7.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเทคนิค 27% 
ของ จุง เตห ฟาน หากลุมสูงและหากลุมต่ํา 
   4.7.2 คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 - 0.80 และมีคา
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ขึ้นไปไว จาก 40 ขอ คัดเลือกไว 20 ขอ พบวา มีคาความยากงาย (p) มี
คาระหวาง 0.37 - 0.67 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคา 0.20 - 0.72 
   4.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว 
จํานวน 20 ขอ นําไปทดสอบกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมประชากร จํานวน 100 คน 
เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR– 20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder 
Richardson) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 123)  พบวา แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร มีคาความเชื่อม่ัน  0.79 
  4.9 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไปใชกับกลุม
ประชากรจริงตอไป  
 

 ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  หนูดีเปนนองสาวของหนูนา หนูดีเขาใจอะไรไดดีกวาหนูนา แตหนูนามีนิสัยชอบอาน
หนังสือเปนประจําทุกวัน ซึ่งตางจากหนูดีซึ่งอานหนังสือเฉพาะชวงเวลาคับขัน โดยอาน จนเกือบ
สวางทุกครั้งเมื่อยามใกลสอบ ดังน้ัน เม่ือมีการสอบคราวใดหนูดีจึงมักออนเพลียเสมอ และผลการ
สอบก็ไมคอยดีนัก ซึ่งตางกับหนูนาที่ผลการสอบออกมาดีทุกครั้ง 
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1. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในสถานการณนี้ 
 ก. หนูดีมีรางกายออนเพลีย 
 ข. หนูดีไมตั้งใจเรียนเทาที่ควร 
 ค. ผลการสอบของหนูดีไมคอยจะดี 
 ง. ผลการสอบของหนูดีไมดีเทากับหนูนา 
 จ. หนูดีอานหนังสือมากจนไมมีเวลาพักผอน 
 
2. นักเรียนจะวิเคราะหปญหา ในสถานการณนี้อยางไร 
 ก. รางกายออนเพลีย 
 ข. ม่ันใจวาตนเองเรียนเกง 
 ค. การไมรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม 
 ง. การอานหนังสือมากจนไมมีเวลาพักผอน 
 จ. การอานหนังสือหนักเพราะเปนชวงสอบ 
 
3. นักเรียนจะเสนอวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางไร 
 ก. พักผอนใหเพียงพอ 
 ข. ตั้งใจเรียนมากขึ้น 
 ค. ไมนอนดึกจนเกินไป 
 ง. ไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม 
 จ. อานหนังสือใหเปนประจําทุกวัน 
 
4. จากวิธีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาจะตรวจสอบผลลัพธอยางไร 
 ก. หนูดีตั้งใจเรียนมาก 
 ข. ผลการสอบของหนูดีจะดีขึ้น 
 ค. หนูดีจะมีรางกายที่แข็งแรง 
 ง. หนูดีจะมีเวลาพักผอนมากขึ้น 
 จ. ผลการสอบของหนูดีจะดีเทากับหนูนา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังนี้ 
  1. สุมนักเรียนเขากลุมทดลองโดยการการสุมแบบเจาะจง  (นักเรียนจํานวนหองละ  
45 คน) จากจํานวน 2 หองเรียน 
  2. แนะนําวิธีการและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
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  3. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แลวนําผลการทดสอบมาตรวจให
คะแนน 
  4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น  
(7 E) และชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 
  5. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามกําหนดแลว ทําการทดสอบหลังการเรียนดวย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  6. ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการ 
ทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 

การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดย
ใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score (Scott. 1967 : 264) 
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) 
กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจักการเรียนรูชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร กอน
และหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
 4.  วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการ
จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร โดยใช คาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score  
(Scott. 1967: 264) 
 5. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 
7 ขั้น ( 7 E ) กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
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 6. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน  
    1.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบสอบกอนเรียนและหลังเรียน จากสูตร ( ลวน สายยศ ; 
และอังคณา สายยศ. 2538: 73 ) 
 

    
Ν

Χ
=Χ ∑            

                  
    เม่ือ  Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
          ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N        แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมประชากร 
    
  1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากสูตร ( ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 79 ) 
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    เม่ือ  S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              ΣX 2    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
             (ΣX ) 2     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      N            แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมประชากร 
 
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) และชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
โดยใชสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.2540: 117 ) 
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N

R
IOC ∑=  

 
     เม่ือ      IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 
             ΣR      แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
                N        แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
วิเคราะหขอสอบเปนรายขอ โดยใช เทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน  
( ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 200 ) 
 

     
N
RP =  

   เม่ือ  P   แทน  คาความยากงาย 
     R   แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นถูก 
     N   แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นทั้งหมด 
 

     

2
N

RR
r LU −

=  

 
   เม่ือ  r   แทน  คาอํานาจจําแนก 
     RU  แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
     RL   แทน  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
     N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
 
  2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร –  
ริชารดสัน (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540: 117 ) 
 

     
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

21
1 t

tt S
pq

n
nr  
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   เม่ือ  rtt  แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ   
          n   แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 

     p   แทน  สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ = 
งหมดจํานวนคนทั้

ทําถูกจํานวนคนที่  

     q  แทน  สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1-p 
                 2

tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
   
  2.4 หาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดโดยใชสูตร E1 / E2 
 

     1001 ×= ∑

A
N

X
E  

          

     1001 ×= ∑

B
N

F
E      

 

   เม่ือ   E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดกิจกรรม 
         คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัด 
     E2   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปนรอยละของคะแนน 
         เฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือ 
         ประกอบกิจกรรม 
     ΣX   แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหรือการประกอบ 
             กิจกรรมระหวางเรียน 
     ΣF  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและ 
         หรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
     N   แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
     A   แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียนและหรือ 
         กิจกรรมการเรียน 
     B   แทน  คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียนและหรือ 
         กิจกรรมหลังเรียน 
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 3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  3.1 ทดสอบสมมุติฐานขอ 1 และ 4 เพ่ือหาความแตกตางของคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร วิเคราะหกอนและหลังการทดลองโดยใช  t-test for Independent Sample ในรูป 
Difference Score ( Scott. 1967: 264 ) 
        

    
21

21

MDMDs
MDMDt

−

−
=  ; 221 −+= nndf  

   ซึ่ง  
2

2

1

2

21 n
s

n
ss DD

MDMD +=−  

   และ 
( ) ( )

221

2
22

2
112

−+
−+−

= ∑ ∑
nn

MDDMDD
sD  

 
เม่ือ      t      แทน   คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 

1MD   แทน   คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการ 
                    เรียนกับกอนการเรียนของกลุมทดลอง 

          2MD     แทน   คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการ  
          เรียนกับกอนการเรียนของกลุมควบคุม 

1D     แทน   ผลตางระหวางการทดสอบหลงัการเรียนกับกอน 
          การเรียนของกลุมทดลอง 

2D     แทน   ผลตางระหวางการทดสอบหลงัการเรียนกับกอน 
          การเรียนของกลุมควบคุม 

2
Ds     แทน    คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการ 

          ทดสอบหลังการเรยีน และกอนการเรียนของกลุม  
          ทดลองกับกลุมควบคุม 

1n    แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 

2n    แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมควบคุม 
        

21 MDMDs − แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตาง 
          ระหวางการทดสอบกอนการเรียนกับหลังการ 
          เรียนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
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  3.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมุติฐาน  ขอ 2 ขอ 3 ขอ 5 และขอ 6 เพ่ือหาความ
แตกตางของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร วิเคราะหกอนและหลังการทดลองโดยใช   
t-test Dependent Sample 
 

     
( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t     df = n - 1 

 
   เม่ือ  t   แทน  คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบที 
     D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     n  แทน  จํานวนนักเรียน 
     ΣD  แทน  ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน 
             รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการ 
         เรียนกับหลังการเรียน 
     ΣD2  แทน  ผลรวมยกกําลังของความแตกตางจากการเปรียบเทียบ 
         ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกับ 
         หลังการเรียน 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 
 n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 k  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 X  แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 
 1X  แทน  คาคะแนนเฉลีย่กอนเรียน 
 2X   แทน  คาคะแนนเฉลีย่หลังเรียน 
 S1  แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 
 S2  แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน 
 MD  แทน  คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
   การทดสอบกอนเรียน 
           SMD1- MD2  แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนน 
   การทดสอบหลังเรียนและการทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
   และกลุมทดลองที่ 2 
 t  แทน  คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
 **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
    การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 
 1. ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที ่1 
และกลุมทดลองที่ 2  
 2. ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและ 
หลังเรียนของกลุมทดลองที ่1  
 3. ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและ 
หลังเรียนของกลุมทดลองที ่2 
 4. ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวาง 
กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 



84 

 

 5. ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอน
และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1  
 6. ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอน
และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
 
    1. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1  
และกลุมทดลองที่ 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที ่1 และ 
     กลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมตัวอยาง n k 
กอนเรียน  หลังเรียน 

MD 21 MDMDS −  t 
1X  1S  2X  2S  

กลุมทดลองที ่ 1 
กลุมทดลองที ่ 2 

45 
45 

30 
30 

13.57 
14.68 

3.58 
3.59 

 18.84 
21.49 

3.63 
3.33 

5.27 
6.80 

0.41 3.70** 

 
**(t.01 df=88 = 2.6329) 

 
จากตาราง  2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักร

การเรียนรู 7 ขั้น (7E) กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรเปน  13.57 และ 3.58 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน 18.84  และ 3.63 ตามลําดับ สวนกลุม
ทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร   
กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน  
14.68 และ 3.59 ตามลําดับ  และหลังเรยีน  มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน  21.49 และ 3.33  ตามลําดับ และคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลอง 
ที่ 2  มีคาเปน  5.27  และ  6.80  ตามลําดับ 

 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
หลังเรียนกับกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลอง1 คือ  
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) และกลุมทดลองที่ 2 คือ  
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย
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ของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับการทดสอบกอนเรียน  พบวา  นักเรียนกลุม
ทดลองที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมทดลองที่ 1 
  

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและ 
หลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียนของ 
     กลุมทดลองที่ 1 
 

กลุมตัวอยาง n 
กอนเรียน 

 
หลังเรียน t 

X  SD X  SD  
กลุมทดลองที ่1 45 13.57 3.58  18.84 3.63 24.07** 

 
**(t.01 df=44 = 2.4141) 

 
  จากตาราง 3 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
 
   3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  ระหวางกอนและ 
หลังเรียนของกลุมทดลองที ่2 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียนของ 
     กลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมตัวอยาง n 
กอนเรียน  หลังเรียน t 

X  SD  X  SD  
กลุมทดลองที ่2 45 14.68 3.59  21.49 3.33 19.40** 

 
**(t.01 df=44 = 2.4141) 
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  จากตาราง 4 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนพบวา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร   
 
   4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวาง 
กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 
     และกลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมตัวอยาง n k 
กอนเรียน หลังเรียน 

MD 21 MDMDS −  t 
1X  1S  2X  2S  

กลุมทดลองที ่ 1 45 20 10.42 1.79 14.60 1.84 4.18 
0.30 1.02 

กลุมทดลองที ่ 2 45 20 12.00 1.17 15.87 1.18 3.87 

 
**(t.01 df=88 = 2.6329) 

 
 จากตาราง 5 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักร

การเรียนรู 7 ขั้น (7E) กอนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถใน 
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน 10.42 และ 1.79 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปน 14.60 และ 1.84 ตามลําดับ  
สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน  12.00  และ 1.17 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปน 15.87 และ 1.18 
ตามลําดับ และคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
หลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 มีคาเปน 4.18 และ  3.87  
ตามลําดับ 
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  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนกับกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา  
กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) และ
กลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร   
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับการทดสอบกอนเรียน  พบวา  นักเรียนกลุม
ทดลองที่ 1 มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร สูงกวากลุมทดลองที่ 2 

 
  5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวางกอน

และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบความสามารถในการแกคิดปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนและ 
     หลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
 

กลุมตัวอยาง n 
กอนเรียน หลังเรียน 

t 
X  SD X  SD 

กลุมทดลองที ่1 45 12.00 1.17 15.87 1.18 16.62** 

 
**(t.01 df=44 = 2.4141) 

 
    จากตาราง 6 แสดงวา คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร   
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ  
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น (7E) 
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  6. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกอน
และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวางกอนและ        
     หลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมตัวอยาง n 
กอนเรียน หลังเรียน 

t 
X  SD X  SD 

กลุมทดลองที ่2 45 8.31 2.64 12.40 3.21 21.24** 

 
**(t.01 df=44 = 2.4141) 

 
  จากตาราง 7 แสดงวาคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร   
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ  
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝก
ทําโครงงานวิทยาศาสตร   
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
               การศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ 
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาล 
บอทอง จังหวัดชลบุรี ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E ) และการจัดการ 
เรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ พลังงานความรอน” 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไว ดังนี้ 
   1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
   3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)  
   6. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรมีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย 

      ประชากรเปาหมาย 
      ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนอนุบาลบอทอง ต.บอทอง อ. บอทอง จ.ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน   
2 หองเรียน จํานวน 90 คน จํานวนนักเรียนหองละ  45 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)    
  2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
     ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
   1. แผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7E ) 
   2. ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  
   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
   4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
     
  แผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ( 7E ) นําแผนการจัดการ
เรียนรู ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจและ ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  เพ่ือหาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑที่คาดหวัง E1 / E2  =  80/80  
ซึ่งไดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู คือ 80.74 / 80.81 
  ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร นําชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  
ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การยอมรับ
ประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรม พิจารณาจากคะแนน ที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน  โดยใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งไดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
คือ 82.00 / 82.14 
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   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เปนแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  
นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.40 – 0.77    
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.22 – 0.58 มีคาความเชื่อม่ัน 0.80 
   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนขอสอบ
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก ผูวิจัยไดศึกษาหลักการสรางแบบทดสอบโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย และนําขอสอบที่สรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหา
ความยากงาย (p) ไดคาความยากงายอยูระหวาง  0.37 – 0.67 และอํานาจจําแนก (r) ไดคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.26 – 0.70 จากนั้นนําขอสอบที่ไดมาหาความเชื่อม่ัน ไดคาความเชื่อม่ัน 0.79 
  

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังนี้ 
   1. สุมนักเรียนเขากลุมทดลอง จากหองเรียน 2 หองเรียน (นักเรียนจํานวนหองละ 
45 คน)  
   2. แนะนําวิธีการและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
   3. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แลวนําผลการทดสอบมาตรวจให
คะแนน 
   4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู  
7 ขั้น ( 7E ) และชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร เปนเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง 
รวม 16 ชั่วโมง 
   5. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามกําหนดแลว ทําการทดสอบหลังการเรียนดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   6. ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทาง
สถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  

การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดย
ใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score (Scott. 1967: 264) 
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 2. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) 
กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
. 4. วิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร โดยใช คาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห
คะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score (Scott. 1967: 264) 
 5. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 
ขั้น ( 7 E ) กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
 6. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย โดยใช  t-test for Dependent Sample 
 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ 

จัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน 
วิทยาศาสตรพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E )  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   4.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝก
ทําโครงงานวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตาง
กัน  
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   5. ความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวฏัจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 
   6. ความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวทิยาศาสตร พบวา นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร หลงัเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
             การศึกษาคนควาครั้งน้ี เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการ 

                   คิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนอนุบาลบอทอง จังหวัดชลบุรี  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E ) และการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง “ พลังงานความรอน” ดังนี้ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู  
7ขั้น (7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 
1 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้  
   การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7ขั้น (7E) กับการจัดการ
เรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เปนการ
เสริมสรางความสามารถทางการจัดการความรูวิทยาศาสตร ตลอดจนการเราความสนใจใหผูเรียนมี
ความอยากเรียน  มีโอกาสไดวางแผนการเรียนรู กําหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรูของตนเองลงมือ
เรียนรูตามแผน และควบคุมกํากับการเรียนรูของตนเอง นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรียนรูมา
วิเคราะหอภิปราย วิพากษวิจารณ เชื่อมโยงความสัมพันธ สรุปความรูของตน แลวจัดทําชิ้นงาน เพ่ือ
รายงานผลการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ ทําใหความรูและ
ประสบการณที่ไดรับเปนรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ประเมินปรับปรุง
ผลการเรียนรู วิธีการเรียนรูของตน ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อีกทั้งไดรับประสบการณการเรียนรูที่
ตนเองเปนผูเผชิญสถานการณผานกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ จนตกผลึกเกิดเปนความรู
ใหมของตนเอง เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
นักเรียนมีอิสระในการเรียน เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ทําใหนักเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ 
มีความสนุกสนานเกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตรสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น ซึ่ง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอน
ตามคูมือครูพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
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วิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลสีต จันทาสี. (2543: 69) ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู 
ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจอยาง
สรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากการทดลอง เม่ือเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนกับกอนเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) และกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
แตกตางกัน และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ
การทดสอบกอนเรียน  พบวา  นักเรียนกลุมทดลองที่  2 มีแนวโนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมทดลองที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของ นุสรา เอ่ียมนวรัตน ( 2542:บทคัดยอ) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุด
กิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน กับการสอนโดยครูเปนผูสอน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับ
การสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครู
เปนผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จากเหตุผลดังกลาวมานี้ สนับสนุนไดวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7ขั้น (7E) กับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.01 และสามารถกลาวไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7ขั้น (7E) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ที่ไดรับการจัดการ 
เรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E )  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 สามารถ
อภิปรายผลการทดลองไดดังนี้  
   นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เน่ืองจากการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู (Learning 
Cycle) เปนรูปแบบของกระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสามารถใชวิธีการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร (Inquiry Approach) ซึ่งตองอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนพบ
ความรูหรือประสบการณการเรียนรูอยางมีความหมายดวยตนเองโดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวทฤษฎี
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พัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget ซึ่งไมเนนการสอนแบบบรรยายหรือบอกเลา หรือใหผูเรียน
เปนผูรับเน้ือหาวิชาตาง ๆ จากครู  หากแตครูจะตองกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยมีความเชื่อวา นักเรียนมีวัฏจักรการเรียนรูอยูแลว การจัดการ
เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น มีขั้นตอนการสอนตาง ๆ และสาระสําคัญในแตละขั้น โดยเริ่ม
จาก 1) ขั้นตรวจสอบความรูเดิม ในขั้นนี้จะเปนขั้นที่ครูตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดง
ความรูเดิมออกมา เพ่ือครูจะไดรูวาเด็กแตละคนมีพ้ืนฐานความรูเดิมเทาไร จะไดวางแผนการสอนได
ถูกตอง และครูจะไดรูวานักเรียนควรจะเรียนเนื้อหาใดกอนที่จะเรียนเนื้อหาน้ัน ๆ 2) ขั้นเราความ
สนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือ เร่ืองที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจาก
ความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม เร่ืองที่นาสนใจผานมาจาก
เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เด็กพึ่งเรียนรู
มาแลว ครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนสรางคําถามกําหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็น
ใดนาสนใจ ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นกอนแตไมควร
บังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะใชศึกษา 3) ขั้นสํารวจและ
คนหา ในขั้นน้ีจะตอเน่ืองจากขั้นเราความสนใจซึ่งเม่ือนักเรียนทําความเขาใจในประเด็น หรือคําถาม
ที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลวก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางสําหรับตรวจสอบ สรางสมมติฐาน 
กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง 
ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชนทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอร
เพ่ือชวยสรางสถานการณจําลอง การศึกษาขอมูลจากเอกสารอางอิง จากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือให
ไดมาซึ่งขอมูล อยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป  4) ขั้นอธิบาย / สรางแนวความคิด ในขั้นน้ีเม่ือ
นักเรียนไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห 
แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูปแบบตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร หรือรูปวาด สรางตาราง ฯลฯ การคนพบในขั้นน้ีอาจเปนไปไดหลายทาง เชนสนับสนุน
สมมติฐานที่ตั้งไวโตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนดไว แตผลที่ไดจะ
อยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรูได 5)ขั้นขยายแนวความคิด  เปนการนํา
ความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ
เหตุการณอ่ืน ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมากก็แสดงวาขอจํากัดนอย ซึ่งก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับ
เร่ืองราว ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขึ้น 6)ขั้นประเมินผล ในขั้นน้ีเปนการประเมินการเรียนรูดวย
กระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร มากนอยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนําไปสูการ
นําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆ 7)ขั้นนําแนวความคิดไปใช ในขั้นนี้เปนขั้นที่ครูจะตองมีการ
จัดเตรียมโอกาสใหกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน ครูจะเปนผูกระตุนใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปสรางเปน
ความรูใหมหรือที่เรียกวา การถายโอนการเรียนรูรูปแบบการสอนเปน 7 ขั้นที่กลาวมาขางตน 
สอดคลองกับแนวความคิดตามทฤษฎีการสรางสรรคความรู (Constructivism) เชื่อวานักเรียนทุกคน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางมาแลวไมมากก็นอย กอนที่ครูจะจัดการเรียนการสอน
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ใหเนนวาการเรียนรูเกิดขึ้นดวยตัวของผูเรียนเอง และการเรียนรูเร่ืองใหมจะมีพ้ืนฐานมาจากความรู
เดิม ดังนั้น ประสบการณเดิมของนักเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง กระบวนการ
เรียนรู ที่แทจริงของนักเรียนไมไดเกิดจากการบอกเลาของครู หรือนักเรียนเพียงแตจดจําแนวคิดตาง 
ๆที่มีผูบอกใหเทานั้น แตการเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎีการเสริมสรางความรู เปนกระบวนการที่
นักเรียนตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวนวิธีการตาง ๆ จนทําใหเกิดความเขาใจ
และเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง 
และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชเม่ือมีสถานการณใดๆมาเผชิญหนา 
ดังนั้นการที่นักเรียนจะสรางองคความรูได ตองผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) วัฏจักรการเรียนรูเหมาะที่จะใชกับนักเรียน 
ทุกระดับชั้นและเหมาะที่จะใชกับการสอนแนวความคิดทางวิทยาศาสตร (Tolman; & Hardy.  
1995: 25) เพราะเนนทักษะการคิดโดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดแกปญหา การคิดไตรตรอง การคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค ซึ่งสงผลใหนักเรียนคนพบหรือเรียนรูทักษะและคํานิยาม
ศัพททางวิทยาศาสตรไดอยางมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัฏจักรการเรียนรูจะเปน
ประโยชนตอครูผูสอนในการออกแบบการสอน และพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งยังชวยใหครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการเรียนรู ตลอดจนลําดับขั้นของการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับงานของ ชุติมา ทองสุข (2547: บทคัดยอ). ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชแบบฝกทักษะ
การทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการทดลองหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และสอดคลองกับ เอฟเวอร (Ewers. 2002: 2387-A) ไดศึกษาผลการสอนแบบวัฏจักร
การเรียนรูกับการสอนปกติที่ครูเปนผูถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และประสิทธิภาพของนักศึกษาครูสาขาประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาครูสาขาการ
ประถมศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาวิธีสอนวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยไอดาโฮ  
ผลจากการทดสอบหลังเรียนพบวา นักศึกษาครูแตละกลุมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ประสิทธิผลการสอนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน แตนักศึกษาครูทั้งสองกลุมมีทักษะกระบวนการ และ
สอดคลองกับ อิบบราฮิม (Ebrahim. 2004: 1232-A) ไดศึกษาผลการสอนแบบปกติกับการสอน
โดยวัฏจักรการเรียนรูตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 111 คน จาก 4 หองเรียน
แบงเปนกลุมทดลอง 56 คน เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 ขั้น และกลุมควบคุม 55 คน เรียนแบบ
ปกติ เปนเวลา 4 สัปดาห การสอนใชครูเพศหญิงสอน นักเรียนชายทั้ง 2 กลุม และครูเพศหญิงอีก  
1 คน สอนนักเรียนทั้ง 2 กลุม การเก็บขอมูลใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและแบบวัด
เจตคติตอวิทยาศาสตร การทดลองใชการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนที่เรียนโดยใชวัฏจักรการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ ซึ่งจากการทดลอง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวย
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
  จากเหตุผลดังกลาวมานี้ สงผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) พบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานขอที ่
3 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้  

   นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาวิทยาศาสตร
เปนสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษาที่มีการวางแผนการจัดการเรียนรูโดยจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรม
อยางตอเนื่อง โดยใชสื่อตางๆรวมกันอยางเปนระบบ และใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ จริงตามขั้นตอน 
ของการแกปญหาและการทําโครงงานวิทยาศาสตรของผูเรียน  ตองคนควาหาคําตอบดวยตนเอง   
มีอิสระในการคิดและการลงมือปฏิบัติ  เพ่ือหาคําตอบ แกปญหาของสถานการณตางๆ ที่จัดไวในชุด
กิจกรรม มีกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร และสืบคนขอมูลดวยตนเอง ชุดกิจกรรมฝกทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เปนสวนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไดฝกการสืบคนขอมูล และฝกทักษะการคิดไดแสดงความคิดเห็นในองคความรูอยาง
กวางขวางโดยการใหผูเรียนวิเคราะห และอธิบายเชื่อมโยงกับความรูเดิมอยางมีระบบสามารถ
พิจารณาแยกแยะอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผลโดยใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร โดย
การศึกษาไดกําหนดขั้นตอนของการทํากิจกรรมคือ 1)ขั้นอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรมคือการเตรียม
ความพรอมกอนทํากิจกรรมเปนการทํากิจกรรมตามสถานการณที่กําหนด เพ่ือเราความสนใจให
ผูเรียนอยากรูอยากเห็น 2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม คือ การทํากิจกรรมไดฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไดฝกการสืบคนขอมูล และฝกทักษะการคิดไดแสดงความคิดเห็นในองคความรูอยาง
กวางขวางโดยการใหผูเรียนวิเคราะหสามารถแยกแยะความถูกตองบนพ้ืนฐานของความเปนจริง  
3)ขั้นอภิปรายหลังกิจกรรม คือ การที่ผูเรียนไดนําประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมมา
วิเคราะห เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และนําเอาความรูมาใชในชีวิตประจําวัน และ
สามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรที่กําหนดได โดยมีคําเฉลยกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบ  
ในคําถามทายกิจกรรม มีการประเมินผลของผูเรียนในการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทํา
โครงงานวิทยาศาสตร การใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดในชุดกิจกรรม โดยมีครูเปนที่
ปรึกษา เนนใหนักเรียนไดฝกใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสูการทําโครงงานวิทยาศาสตรซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของทบวงมหาวิทยาลัย ( 2551: 1-5 )ที่กลาวไววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิทยาศาสตรเปนผลการเรียนรูดานเน้ือหาความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร  ครูมีหนาที่เปนที่ปรึกษาเทานั้น  ชุดกิจกรรมเปนสื่อการสอนที่มีคุณคาตอระบบการ
เรียนการสอน เพราะเปนสิ่งที่ชวยถายทอดใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานของ 
แฮริสเบอรเกอร (Harrisberger. 1973: 201 – 205) ไดกลาวถึง คุณคาของชุดการเรียนวาผูเรียน
สามารถทดสอบตัวเองดูกอนวา มีความสามารถอยูในระดับไหนหลังจากนั้นก็จะเริ่มตนเรียนในสิ่งที่
เขาไมรู ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนรูแลวผูเรียนสามารถจะนําบทเรียนไปเรียนที่
ไหนก็ไดตามความพอใจ โดยไมจํากัดในเรื่องของ เวลา สถานที่เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบ
ความรูความเขาใจดวยตนเองไดและทราบผลการเรียนของตนเองไดทันทีตลอดเวลา ผูเรียนจะมี
โอกาสไดพบปะหารือกับผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียน เรียนดวยตนเอง ครูก็มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมี
ปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนจะไดรับเกรดอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียน
หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเอง จะไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูที่เรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียน
กลับไปศึกษาในเรื่องเดิมน้ันใหมจนกวาผลการเรียนจะไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว ดังน้ันชุด
กิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร จะสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะดานการคิด การอาน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งทําใหผูเรียน
เขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานชวยทําใหผูเรียนฝกการทํางานอยูเสมอ การทํางานจะชวยใหมีประสบการณเพ่ิมขึ้น  
ผูเรียนจะมีการตรวจสอบอยูเสมอ โดยผูเรียนจะทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือหาคําตอบ ฝกใหผูเรียนคิด
อยางเปนเหตุเปนผล และทําใหผูเรียน รูจักการคิดวิเคราะห ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ
จอหนดิวอ้ี ( สมจิต สวธนไพบูลย.2535: 34) กลาววาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองเปนการเรียนรูที่
เกิดจากการปฏิบัติ และสอดคลองกับปรัชญาการศึกษา แบบปฏิบัตินิยมที่กลาวถึงการเรียนรูวา  
การเรียนที่จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฎิบัติดวยตนเอง จะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี และมีทักษะใน
การปฏิบัติกิจกรรม ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝก
ทําโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย ตนทัพไทย 
(2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรและคานิยมของการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร และคานิยมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่ไดรับ 
การสอน โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การเรียนรูทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานของ จิระพรรณ ทะเขียว. (2543: 82)  
ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตรทางทะเลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรมอุปกรณวิทยาศาสตรกับการ
สอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ซึ่งจากผลการทดลอง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับ
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การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทํา
โครงงานวิทยาศาสตร   
  จากเหตุผลดังกลาวมานี้สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร พบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
   4. ความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝก
ทําโครงงานวิทยาศาสตรพบวานักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรไมแตกตาง
กัน  สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้  
   ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 4 ขั้น ไดแก ขั้นระบุปญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นพิสูจนหรือทดลอง และขั้นสรุปผลและ
นําไปใช ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการเรียนรูดวย
ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสามารถทางการจัดการ
ความรูทางวิทยาศาสตรมุงพัฒนาผูเรียนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ซึ่งเนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเองไปทีละขั้นตอนอยางเปนระบบ มีการเรยีนรู
กระบวนการตางๆ เชน กระบวนการแกปญหา กระบวนการจัดการ เปนตน และมีการนําความรูไปใช
ประโยชน ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรดังกลาว เปนวิธีการเรียนรูที่ทําใหบรรยากาศ ใน
การเรียนรู ไมนาเบื่อหนายนักเรียนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจ ในการตอบคําถามและการสรางความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดในการแกปญหาและเปนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนสามารถบอก
ขอเท็จจริงของปญหาจากสถานการณที่กําหนดให วิเคราะหสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจาก
ขอเท็จจริงตาม สถานการณและมีความสามารถในการวางแผน เพ่ือตรวจสอบสาเหตุของปญหา 
หรือขอเท็จจริงหรือเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปสูวิธีการแกปญหาที่ระบุไว และความสามารถใน
การอธิบายไดวาผลที่เกิดขึ้น จากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหานั้นสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่
ระบุไวหรือไมและผลที่ไดจะเปนอยางไร ตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดที่เปนระบบ มีความเขาใจในตนเองมากขึ้น โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เพ่ือสรางองคความรูใหม และสามารถเชื่อมโยง สิ่งที่เรียนรูเขากับ
ประสบการณ หรือความรูเดิมไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษา อํานวย
ความสะดวก แนะนําวิธีการใชอุปกรณ หรือเครื่องมือบางอยาง ซึ่งในการจัดการเรียนรู และจากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด จากการเรียน
การสอนและการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียนนั้นพบวานักเรียนมีความสามารถในการคิด
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แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร มีความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวาความสามารถในการคิดแกปญหา
นอกจากจะเปนเรื่องของการใชสมอง ความคิดที่มีอยูในตัวบุคคลแลวน้ันยังจําเปนตองอาศัยประสบการณ
หรือพ้ืนความรูเดิมมาชวยในการแกปญหาที่ตองเผชิญกับสถานการณตางๆ ซึ่งแตกตางจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีการปอนเน้ือหาเขาไปโดยตรงเพื่อใหเด็กไดเรียนรูและสามารถทําขอสอบได สวนการ
ทดสอบการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้น ผูเรียนบางคนอาจเคยไดพบเจอหรือสัมผัสประสบการณมา
กอนและยังมีผูเรียนอีกหลายคนที่เพ่ิงเคยไดสัมผัส จึงทําใหการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของการเรียน
ทั้ง 2 วิธีการสอน คือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น  
( 7 E ) และการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ได
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการ
สอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีเชาวอารมณ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติสวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับเชาวอารมณ
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือ
ครูมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นารีรัตน ฟกสมบูรณ 
(2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชชุดสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร ในการพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร และบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดสงเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตรกับการสอนโดยใช
แบบฝกกิจกรรมวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และสอดคลองกับงานวิจัยของอุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมติ  
กลุมตัวอยาง 60 คน แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 30 คน สอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิด  
กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 30 คน สอนโดยใชผังมโนมติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝก
กระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการทดลอง 
เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
หลังเรียนกับกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ  
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) และกลุมทดลองที่ 2 คือ  
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นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  มีความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน  

   จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) และการจัดการ
เรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรพบวานักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรไมแตกตางกัน 
   5. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 5 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้  
    การจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) ที่
สงเสริมการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบุคคล มีความ
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ปจจัยตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตน การเรียนการสอนจะเปนสวนหนึ่งที่
ชวยพัฒนาปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการคิดแกปญหาไดความสามารถในการคิด
แกปญหาเปนทักษะอยางหนึ่ง ที่จะตองมีการฝกฝนอยูเสมอ แมวาครูไมอาจจะฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเดียวกับที่เราฝกใหเด็กเลนดนตรี แตการใหเด็กมีโอกาสฝกฝน
อยูเสมอนั้น ยอมเปนประโยชนแกเด็กอยางแนนอน ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวย
พัฒนาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนใหดีขึ้นได วิธีการ
แกปญหาที่เปนที่นิยมและใชกันอยางกวางขวาง ดังที่ มังกร ทองสุขดี (2522: 5 – 10) กลาวไว เรียกวา 
การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการใชปญญา วิธีการแกปญหานี้ครูควรฝกให
นักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถจะนําไปใชในอนาคตอีกดวย นอกจากนั้นครูควรจะไดแนะนําหรือ
หาทางชวยใหนักเรียนรูจักคิด หรือกระทําในเรื่องเหลานี้ โดยฝกใหรูจักวิเคราะห - สังเคราะห ฝกให
รูจักออกความคิดเห็น ทั้งน้ีการฝก หรือการกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น จะเปนการ
ชวยใหนักเรียนไดฝกการใชความคิดเห็นของตัวเอง เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้นกวา
การฝกใหนักเรียนใชแตความจําเพียงอยางเดียว ครูจะตองชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ เพราะนักเรียน
อาจแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไมถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับผลงานของ วรรณทิพา รอดแรงคา  
(2540: 36) กลาวถึง การเรียนการสอน การแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตร วาจะตองใหนักเรียนไดลง
มือปฏิบัติในการแกปญหาดวยตนเอง โดยใหเหตุผลวาการลงมือปฏิบัติในการแกปญหาถือวาเปน
กระบวนการเรียนรูทั้งหมดของนักเรียน การแกปญหาเปนการสรางความรู และทักษะใหม โดยอาศัย
ทักษะเดิมที่มีอยูกอน ซึ่งความรูนี้เปนความรูในวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งอาจไดแก ขอเท็จจริง แนวคิด 
หลักการ กฎ ทฤษฏี ขอความรูทั่วไปกระบวนการแกปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความสําคัญ
มากกวาการรูในเรื่องน้ันๆ การแกปญหาเปนการใช และเพิ่มพูนความรูที่มีอยูเดิมใหมากขึ้น 
เชนเดียวกับการใช และเพิ่มทักษะกระบวนการและการลงมือปฏิบัติ การรูทักษะและแนวคิดตางๆ อาจ
มีประโยชน แตไมเพียงพอที่จะรับประกันวานักเรียนจะเปนผูแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการแลว นักเรียนจะตองมีเจตคติที่ดีดวย จึงจะ
ทําใหการแกปญหาประสบความสําเร็จนอกจากนั้น วรรณทิพา รอดแรงคา ยังกลาวดวยวา  
การแกปญหาประกอบดวยลําดับขั้นของการกระทํา แตถึงแมวาการแกปญหาจะมีลําดับขั้นตอนก็ตาม 
การแกปญหาก็สามารถเริ่มที่ขั้นใดก็ได สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษศักดิ์ แปนแกว  
(2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบจําลองการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหาของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีแบบการเรียนและความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน พบวา นักเรียนแตละ
กลุมมีความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหาแตละกิจกรรมในระดับตางกัน สําหรับ
คาเฉลี่ยของระดับความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหา พบวา กลุมนักเรียนที่มี
แบบการเรียนและความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน สวนใหญมีความสามารถในการใชความรู
วิทยาศาสตรในการแกปญหาในระดับพอใชสวนพฤติกรรมการแกปญหาพบวาสวนใหญมีพฤติกรรม
คลายคลึงกัน และใชวิธีการแกปญหาแบบลองผิดลองถูกมากกวาแบบอื่น สอดคลองกับงานวิจัยของ
จุไรรัตน คนคลอง (2545: 73) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา และคานิยมในภูมิ
ปญญาทองถิ่นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและสอนแบบภูมิปญญา
ทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา ความสามารถคิดแกปญหา ของเด็กที่ มีความสามารถพิเศษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  หลังการสอนแบบภูมิปญญาทองถิ่นสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และคานิยมในภูมิปญญาทองถิ่นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังการสอน
แบบโครงงานภูมิปญญาทองถิ่นสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชุติมา ทองสุข (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชแบบฝกทักษะการทดลอง กลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจากผลการทดลอง คะแนนความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น 
(7E) ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) สูงกวากอน
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) 
   จากเหตุผลดังกลาวสงผล ใหนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู  
7 ขั้น ( 7 E ) มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น โดยสังเกตจากการตอบ
คําถามในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ใน
การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน การพิสูจนหรือทดลอง และการสรุปผลและนําไปใชไดเปนอยางดี  
ซึ่งกลาวไดวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 6. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้  
 การจัดการเรียนรูดวยดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ที่สงเสริมการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ใชหลักการของการฝกการคิดแกปญหาในสถานการที่แตกตางกัน เนนการคิดอยางเปน
ระบบขั้นตอน ตามกระบวนการทางวิทยาสศาสตร การฝกใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหา  
จึงจําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากปญหามักจะเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูสิ่งตางๆ ซึ่งในกระบวนการ
เรียนรูทางวิทยาศาสตรนั้นเริ่มตนดวยการสังเกตและระบุปญหา แลวจึงนําไปสูการตั้งสมมติฐาน  
การทดลอง และการสรุปผล ดังนั้นบุคคลที่มีทักษะในการคิดแกปญหาก็จะทําใหสามารถหาคําตอบหรือ
หาหนทางในการแกปญหาไดสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ  นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: 48)  
กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่บุคคลเลือกกระทํา หรือ
ปฏิบัติในการหาทางออกกับปญหา หรือ สถานการณตางๆ ที่ตองเผชิญ มีลักษณะเฉพาะเอกัตบุคคล 
เปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรูความคิด และเปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองฝกฝนและควรฝกใหกับ
นักเรียน ความสามารถในการคิดแกปญหายังขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน เชน ความรู หรือ
ประสบการณเดิม ความสามารถทางสติปญญา เปนตน โดยใชความรูจากเนื้อหาในชุดกิจกรรมมา
ประกอบ แตละขั้นตอนมีความสอดคลอง มีความเปนเหตุเปนผล ทําใหผูเรียนรูจักการเรียงลําดับความคิด
เปนขั้นตั้งแตขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทาย ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ  1)ขั้นระบุปญหา หมายถึง 
ความสามารถในการระบุปญหา ที่เกี่ยวของกับสถานการณที่กําหนดใหมากที่สุด ภายในขอบเขต
ขอเท็จจริง ที่กําหนดให 2) ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่ทํา
ใหเกิดปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ของสถานการณที่กําหนดให 3)เสนอวิธีการแกปญหา  
หมายถึง ความสามารถในการคิดคน วางแผน เสนอแนวทางแกปญหาทางวิทยาศาสตรหรือเสนอขอมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหา ที่ระบุไดอยางสมเหตุสมผล  4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง 
ความสามารถในการอภิปรายวาผลที่เกิดจากการกําหนดวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้น
สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ไดเปนอยางไรและนําไปใชอยางไร จากขั้นตอนที่ครูผูสอน
ออกแบบใหผูเรียนไดศึกษานั้น ทําใหเกิดความสงสัยใครรู ทาทายใหเกิดการใชความรู ประกอบการ
มีเหตุผล มาใชไตรตรอง วิเคราะหปญหา ทั้งยังสามารถนําองคความรูมาใชไดอยางเหมาะสม อยูใน
แนวทางที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป  โดยวิธีการแกไขปญหา ที่เสนอแนะมานั้น ไดใชความรูอยาง
ไมกอความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน และฝกใหผูเรียนมีคุณธรรมที่พึงมีสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน  
สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา ฉัตรศรีสกุล (2544: 57) ที่กลาววา ความสามารถในการ
แกปญหา ผูเรียนสามารถพัฒนาไดหลายแนวทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณในการแกไขปญหาอยางมีหลักการและใหเหตุผลทําใหผูเรียนมี
ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรไดดวยเหตุผล ซึ่งจากการวัด ความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
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พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ได
สอดคลองกับ ดรุณี พรายแสงเพ็ชร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบ
การแกปญหาโดยใชสารสนเทศ กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest – Posttest Design  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนิษฐา ผาโท (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง
การสอนแบบอริยสัจสี่ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังการสอนแบบ
อริยสัจสี่สูงกวากอนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการสอนแบบอริยสัจสี่สูงกวากอน
การสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการทดลอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
มนัสนันท สระทองเทียน (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบคอมพิวเตอรชวย
สอน กลุมตัวอยางจํานวน 35 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One GroupPretest – Posttest Design 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลัง
เรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้น โดยสังเกตจากการตอบคําถามในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในการระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน  
การพิสูจนหรือทดลอง และการสรุปผลและนําไปใชไดเปนอยางดี ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการ
สนับสนุนวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร มีความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน ซึ่งจากผลการทดลองคะแนนความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทํา
โครงงานวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงาน
วิทยาศาสตรสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร   
  จากเหตุผลดังกลาวมานี้สงผลใหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
    1.1  ครูผูสอนควรอธิบายกระบวนการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนเขาใจกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      1.2  ในขณะปฏิบัติกิจกรรม ควรมีการเสริมแรง และใหนักเรียนไดมีโอกาสไดใช
ความคิดของตนอยางอิสระ พยายามกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมตางๆ เพราะ 
จะทําใหนักเรยีนหันเหความสนใจไปกับสิ่งแวดลอมอ่ืนได 
    1.3  เน่ืองจากกิจกรรมสวนใหญ เนนการทํางานรวมกันแบบกระบวนการกลุม และ
ความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละคนภายในกลุมและควรจัดกลุมแบบคละความสามารถ รวมทั้ง  
ครูควรออกแบบกิจกรรมและเตรียมสื่ออุปกรณใหเหมาะสม 
    1.4  ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนกัเรยีนในการปฏิบตักิิจกรรมทั้งเด่ียวและกลุม เพ่ือให
กิจกรรมดําเนินไปตามลําดบัขั้นตอน 
              2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
      2.1  ควรศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ในเน้ือหาอ่ืน ในระดับ
ชวงชั้นอ่ืน เชนวิทยาศาสตรเพิ่มเติม ชมรมวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตร การอบรมทาง
วิทยาศาสตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือในรายวิชาอ่ืน วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาสังคม
ศึกษาเปนตน อันจะสงผลใหนักเรียนมีการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 
    2.2  ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความฉลาดทางอารมณ การสรางสิ่งประดิษฐ การทํา
โครงงานวิทยาศาสตร การมีจิตวิทยาศาสตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการ
คิดสรางสรรค 
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ภาคผนวก ข 

- ตารางผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  ของขอคําถาม จุดประสงค 

ความชัดเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลอืก และความสอดคลองของ

พฤติกรรม ทีต่องการวัด ของแผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวฏัจักรการเรยีนรู 7 

ข้ัน ( 7 E ) 

- ตารางผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  ของขอคําถาม จุดประสงค 

ความชัดเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลอืก และความสอดคลองของ

พฤติกรรม ทีต่องการวัด ของชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวทิยาศาสตร 

- ตารางผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองสอดคลอง  ของขอคําถาม 

จุดประสงค ความชัดเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลอืก และความ

สอดคลองของพฤติกรรม ที่ตองการวัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนวทิยาศาสตร เร่ืองพลังงานความรอน  

- ตารางผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองสอดคลอง  ของขอคําถาม 

จุดประสงค ความชัดเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลอืก และความ

สอดคลองของพฤติกรรม ที่ตองการวัดของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

คิดแกปญหาทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองพลังงานความรอน  

- ตารางผลการวิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

- ตารางผลการวิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

- ตารางตารางแสดงคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวฏัจักร

การเรียนรู 7ข้ัน   (7E ) 

- ตารางแสดงคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวฏัจักรการ  

     เรียนรู 7 ขั้น ( 7 E ) 

ที่ รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาIOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

      

1 ดานเน้ือหา     
 -  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูรายวิชา 1 1 1  1 
 -  เน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 1 1 1  1 
 -  เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 1 1 1  1 
2 ดานกิจกรรมการเรียนรู     
 -  มีความยาก – งายเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1  1 
 -  กิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่ใช 1 1 1  1 
 -  การเรียงลําดับกิจกรรมตอเนื่องและเหมาะสมกับเนื้อหา 1 1 1  1 
 -  กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการความรู 

คนพบความรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1 1 1  1 

 - กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยอาศัยแบบ 
วัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ( 7 E) 

1 0 1  0.67 

3 ดานภาษา ภาพประกอบ และการนําไปใชประโยชน     
 - ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นผูเรียน 1 1 1  1 
 - ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา และเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1  1 
4 ดานการวัดและประเมินผล 
 - การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
1 1   1       1 

5 โดยภาพรวมชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม                                         1 1   1       1 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 

ที่ รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คาIOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

      

1 ดานเน้ือหา     
 -  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรูรายวิชา 1 1 1  1 
 -  เน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 1 1 1  1 
 -  เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 1 1 1  1 
2 ดานกิจกรรมการเรียนรู     
 -  มีความยาก – งายเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1 1 
 -  กิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่ใช 1 1 1 1 
 -  การเรียงลําดับกิจกรรมตอเนื่องและเหมาะสมกับเนื้อหา 1 1 1  1 
 -  กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการจัดการความรู 

คนพบความรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1 1 1 1 

 - กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและทกัษะการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

1 1 1  1 

3 ดานภาษา ภาพประกอบ และการนําไปใชประโยชน     
 - ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นผูเรียน 1 1 1  1 

 - ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา และเหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1  1 
 - ชุดกิจกรรมเปนชุดที่สะดวกตอการนําไปใชของครูและนักเรียน 1 1 1  1 
 - มีวิธีการอธิบายการใชชุดใหกับนักเรียนอยางชัดเจนผูเรียนสามารถ

นําไปใชไดทันที 
1 1 1  1 

 - รูปแบบของชุดกิจกรรมมีความนาสนใจ 1 1 1  1 
4 ดานการวัดและประเมินผล     

 - การวัดและประเมินผลการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1 1 0  0.67 

5 โดยภาพรวมชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1  1 
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ตาราง 10  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของ 

     คําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือกและความสอดคลองกับพฤตกิรรมที่ตองการวัดของแบบ  

     ทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียนวทิยาศาสตร   
 

ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
คนที่ 1 คนที2่ คนที3่ 

     

  1 1 1 1         1 

  2 1 1 1        1     

  3 1 1 1        1 

  4 1 0 1        0.67     

  5 1 1 1        1     

  6 1 1 1        1 

  7 1 1 1        1     

  8 1 1 1        1     

  9 1 1 1        1 

10 1 1 1        1     

11 1 1 1        1 

12 1 1 1        1     

13 1 1 1        1 

14 1 1 1        1 

15 1 1 0 0.67 

16 1 1 1        1     

17 1 1 1        1     

18 1 1 1        1 

19 1 1 1        1     

20 1 1 1        1 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
คนที่ 1 คนที2่ คนที3่ 

     

21 1 1 1         1 

22 1 1 1        1     

23 1 1 1        1 

24 1 1 1        1     

25 1 1 1        1     

26 1 1 1        1 

27 1 1 1        1     

28 1 1 1        1     

29 1 1 1        1 

30 1 1 1        1     
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของ 

     คําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือกและความสอดคลองกับพฤตกิรรมที่ตองการวัดของ  

     แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

 

ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC 
คนที่ 1 คนที2่ คนที3่ 

  1 1 1 1        1 

  2 1 1 1        1     

  3 0 1 1        1 

  4 1 1 1        1     

  5 1 1 1        1     

  6 1 1 1        1 

  7 1 1 1        1     

  8 1 1 1        1     

  9 1 1 0 0.67 

10 1 1 1        1     

11 1 1 1        1 

12 1 1 1        1     

13 1 1 1        1 

14 1 1 1        1 

15 1 1 0 0.67 

16 1 1 1        1     

17 1 1 1        1     

18 1 1 1        1 

19 1 1 1        1     

20 1 1 1        1 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของ  

     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร เรื่องพลังงานความรอน ชั้นมัธยมศึกษา 

     ปที่ 1 จํานวน 30 ขอ 

ขอที่ p r ขอ p r 
1 .53 .40 16 .77 .33 
2 .40 .36 17 .70 .23 
3 .63 .43 18 .70 .35 
4 .43 .47 19 .60 40 
5 .73 .39 20 .47 .38 
6 .53 .36 21 .67 .22 
7 .67 .48 22 .57 .24 
8 .53 .49 23 .53 .31 
9 .60 .24 24 .47 .33 
10 .60 .41 25 .63 .36 
11 .43 .36 26 .60 .38 
12 .47 .58 27 .67 .26 
13 .60 .49 28 .43 .33 
14 .60 .40 29 .57 .41 
15 .53 .27 30 .53 .36 

 

มีคาความเชื่อม่ัน .80 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก ( r ) คาความเชื่อม่ันของ  

     แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 

ขอที่ p r ขอ p r 
1 .60 .56 11 .57 .36 
2 .53 .30 12 .47 .43 
3 .60 .20 13 .67 .34 
4 .60 .46 14 .40 .28 
5 .37 .28 15 .57 .28 
6 .53 .43 16 .50 .30 
7 .60 .50 17 .43 .39 
8 .53 .32 18 .47 .42 
9 .60 .72 19 .67 .48 
10 .57 .58 20 .67 .32 

 

มีคาความเชื่อม่ัน  0.79 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูของวัฏจักรการเรียน  

     7 ขั้น (7E) 

 

 
คนที ่

 

 
คะแนนระหวาง
เรียน(เต็ม 30) 

 
คะแนนหลังเรยีน 

(เต็ม 30) 

 
คนที ่

 
คะแนนระหวาง

เรียน 
(เต็ม 30) 

 
คะแนนหลังเรยีน 

(เต็ม 30) 

1 20 24 24 24 23 
2 22 25 25 24 26 
3 24 24 26 24 27 
4 25 17 27 24 25 
5 24 25 28 25 24 
6 22 24 29 27 25 
7 24 26 30 24 23 
8 22 25 31 24 24 
9 25 24 32 24 27 
10 24 26 33 26 26 
11 24 27 34 24 25 
12 24 26 35 26 24 
13 24 25 36 24 26 
14 23 24 37 25 25 
15 24 25 38 24 24 
16 24 25 39 25 25 
17 24 26 40 27 24 
18 26 21 41 24 25 
19 25 24 42 24 23 
20 24 17 43 24 24 
21 24 23 44 24 24 
22 24 22 45 24 25 
23 25 23    
รวม 

E1/E2 
   1090 

80.74 
1092 
80.81 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 

คนที ่ คะแนนระหวาง
เรียน 

(เต็ม 30 ) 

คะแนนหลังเรยีน 
(เต็ม 30 ) 

คนที ่ คะแนนระหวาง
เรียน 

(เต็ม 30 ) 

คะแนนหลังเรยีน 
(เต็ม 30 ) 

1 24 25 24 24 25 
2 24 24 25 25 27 
3 25 26 26 24 24 
4 24 24 27 24 24 
5 26 25 28 24 25 
6 24 23 29 25 25 
7 24 24 30 25 26 
8 25 25 31 22 26 
9 27 26 32 27 27 
10 24 27 33 24 24 
11 24 24 34 26 24 
12 27 25 35 24 25 
13 25 24 36 24 24 
14 25 25 37 27 24 
15 25 25 38 24 24 
16 24 24 39 25 25 
17 25 25 40 24 22 
18 24 24 41 24 25 
19 23 24 42 24 22 
20 24 24 43 26 24 
21 24 26 44 25 24 
22 25 25 45 24 25 
23 25 24    

 รวม 
E1/E2 

 
 

                1007 
              82.00 

        1009 
82.14 
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ภาคผนวก ค 

- คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  กอนเรียนและหลังเรยีน ของกลุม

ทดลองที่ไดรบัการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7 E) 

- คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  กอนเรียนและหลังเรยีน ของกลุม

ทดลองที่ไดรบัการจัดการเรียนรูดวยชดุกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 

- ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 

- ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  ผลการวเิคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  

ระหวางกอนและ 

หลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1   

- ทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  

ระหวางกอนและ 

หลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2  

- ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรียน

ที่ไดรับการจดัการเรียนรูดวยแบบวฏัจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7 E) 

- ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรียน

ที่ไดรับการจดัการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวทิยาศาสตร 

- ทดสอบสมมติฐานขอที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2   

- ทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ระหวางกอนและหลังเรยีนของกลุมทดลองที่ 1    

- ทดสอบสมมติฐานขอที่ 6 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร  ระหวางกอนและหลังเรยีนของกลุมทดลองที่ 2    
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ตาราง 16 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่  

     ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7 E) 

 

คนที ่
n 

กอนเรียน 
Pretest 

หลังเรียน 
Posttest 

ผลตาง
D 

2D  คนที ่
n 

กอนเรียน 
Pretest 

หลังเรียน 
Posttest 

ผลตาง   
D 

2D  

1 14 22 8 64 24 16 21 5 25 
2 12 17 5 25 25 9 13 4 16 
3 8 15 7 49 26 11 15 4 16 
4 13 22 9 81 27 18 22 4 16 
5 17 24 7 49 28 14 17 3 9 
6 10 16 6 36 29 17 22 5 25 
7 20 25 5 25 30 16 20 4 16 
8 12 15 3 9 31 11 17 6 36 
9 14 19 5 25 32 17 20 3 9 
10 11 19 8 64 33 9 14 5 25 
11 15 22 7 49 34 14 17 3 9 
12 18 23 5 25 35 13 17 4 16 
13 20 24 4 16 36 16 20 4 16 
14 10 14 4 16 37 12 17 5 25 
15 8 13 5 25 38 21 25 4 16 
16 9 15 6 36 39 11 17 6 36 
17 12 17 5 25 40 17 23 6 36 
18 13 19 6 36 41 12 19 7 49 
19 17 21 4 16 42 9 15 6 36 
20 11 16 5 25 43 12 20 8 64 
21 9 13 4 16 44 16 23 7 49 
22 19 24 5 25 45 18 24 6 36 
23 10 15 5 25      

     

     Χ 1  =   13.57        Χ 2   =   18.84        ΣD  = 237        ΣD2 = 1343        MD  = 5.27 
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ตาราง 17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่   

     ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 

คนที ่
n 

กอนเรียน 
Pretest 

หลังเรียน 
Posttest 

ผลตาง 
     D 

2D  คนที ่
n 

 กอนเรียน 
Pretest 

หลังเรียน 
Posttest 

ผลตาง 
     D 

   2D  

1 12 21 9 81 24 17 22 5      25 
2 15 25 10 100 25 12 18 6 36 
3 7 16 9 81 26 13 20 7 49 
4 16 25 9 81 27 21 26 5 25 
5 17 25 8 64 28 15 20 5 25 
6 10 17 7 49 29 13 24 11 121 
7 20 27 7 49 30 17 24 7 49 
8 13 19 6 36 31 11 19 8 64 
9 14 25 11 121 32 16 21 5 25 
10 15 24 9 81 33 14 23 9 81 
11 15 26 11 121 34 22 24 2 4 
12 16 24 8 64 35 15 19 4 16 
13 21 24 3 9 36 17 22 5 25 
14 13 20 7 49 37 11 19 8 64 
15 11 19 8 64 38 20 25 5 25 
16 9 16 7 49 39 11 19 8 64 
17 17 21 4 16 40 15 23 8 64 
18 20 25 5 25 41 13 17 4 16 
19 17 19 2 4 42 15 23 8 64 
20 11 21 10 100 43 16 24 8 64 
21 19 22 3 9 44 9 16 7 49 
22 18 26 8 64 45 9 13 4 16 
23 13 19 6 36      

   

Χ 1  = 14.68         Χ 2   =   21.49         ΣD  = 306         ΣD2 = 2324        MD   =  6.80 
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ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร ระหวางกลุม

ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ  t-test for Independent Sample ในรูป Difference  

ซึ่งคํานวณไดดังน้ี  

      

    
21

21

MDMDs
MDMDt

−

−
=      ; 221 −+= nndf  

    

ซึ่ง  
2

2

1

2

21 n
s

n
ss DD

MDMD +=−  

    

      และ  
( ) ( )

221

2
22

2
112

−+

−+−
= ∑ ∑

nn
MDDMDD

sD  

 

แทนคาไดดังนี้ 

               2
Ds

88
243.20 +94.80  =  

            2
Ds   = 3.84 

ซึ่ง  
45
84.3

45
84.3

21
+=−MDMDs  

                
21 MDMDs −   =  0.41 

                     
41.0

80.627.5 −
=t  

       t = 3.70 
 
 จากการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ซึ่ง t  มีคา เทากับ  3.70 
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ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ระหวางกอนและ 

หลังเรียนของกลุมทดลองที ่1 โดยใชสถิติ  t-test for dependent Sample  ซึ่งมีสูตร  

 

      
( )

1;

1

22
−=

−

−
=

∑∑
∑ ndf

n
DDn

D
t  

แทนคาไดดังนี้ 

      
( ) ( )

44
237134345

237
2−

=t  

      
85.9

237
=t    

      07.24=t     

 จากการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียน

และหลังเรียน ของกลุมทดลองที่1  มีคา t  เทากับ  24.07 
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ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 3 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ระหวางกอนและ

หลังเรียนของกลุมทดลองที ่2 โดยใชสถิติ  t-test for dependent Sample ซึ่งมีสูตร  

 

           
( )

1;

1

22
−=

−

−
=

∑∑
∑ ndf

n
DDn

D
t  

แทนคาไดดังนี้ 

       
( ) ( )

44
306232445

306
2−

=t  

       
77.15

306
=t    

       40.19=t     

 

 

 จากการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ระหวางกอน

และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 มีคา t เทากับ 19.40 
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่   

     ไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7 E) 

 

คนที ่
n 

กอนเรียน 
Pretest 

หลังเรียน 
Posttest 

ผลตาง 
     D 

2D  คนที ่
n 

 กอนเรียน 
Pretest 

หลังเรียน 
Posttest 

ผลตาง 
     D 

 2D  

1 9 12 3 9 24 8 12 4 16 
2 8 11 3 9 25 12 15 3 9 
3 7 12 5 25 26 11 14 3 9 
4 10 15 5 25 27 16 18 2 4 
5 11 17 6 36 28 13 17 4 16 
6 9 14 5 25 29 12 16 4 16 
7 11 16 5 25 30 12 17 5 25 
8 12 14 2 4 31 11 14 3 9 
9 10 17 7 49 32 12 15 3 9 
10 11 14 3 9 33 12 16 4 16 
11 6 11 5 25 34 11 16 5 25 
12 8 14 6 36 35 9 14 5 25 
13 10 13 3 9 36 10 14 4 16 
14 8 14 6 36 37 10 14 4 16 
15 10 15 5 25 38 11 15 4 16 
16 8 13 5 25 39 10 16 6 36 
17 8 11 3 9 40 11 14 3 9 
18 10 15 5 25 41 10 16 6 36 
19 12 15 3 9 42 12 14 2 4 
20 11 14 3 9 43 10 16 6 36 
21 12 16 4 16 44 9 12 3 9 
22 12 18 6 36 45 13 15 2 4 
23 11 16 5 25      

          
  Χ 1  = 10.42              Χ 2   =  14.60       ΣD  = 188        ΣD2 = 862       MD   =  4.18 
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่  

     ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 

คนที ่
n 

กอนเรียน 
Pretest 

หลังเรียน 
Posttest 

ผลตาง 
     D 

2D  คนที ่
n 

 กอนเรียน 
Pretest 

หลังเรียน 
Posttest 

ผลตาง 
     D 

 2D  

1 10 16 6 36 24 14 16 2 4 
2 10 15 5 25 25 12 14 2 4 
3 12 16 4 16 26 14 16 2 4 
4 12 14 2 4 27 11 16 5 25 
5 12 18 6 36 28 13 17 4 16 
6 13 17 4 16 29 10 16 6 36 
7 12 18 6 36 30 12 16 4 16 
8 12 14 2 4 31 11 17 6 36 
9 12 16 4 16 32 11 18 7 49 
10 13 16 3 9 33 12 15 3 9 
11 12 15 3 9 34 10 16 6 36 
12 12 18 6 36 35 10 15 5 25 
13 11 16 5 25 36 10 14 4 16 
14 13 15 2 4 37 12 18 6 36 
15 13 16 3 9 38 12       16 4 16 
16 14 17 3 9 39 13 15 2 4 
17 12 15 3 9 40 10 16 6 36 
18 13 16 3 9 41 13 16 3 9 
19 12 17 5 25 42 14 16 2 4 
20 11 15 4 16 43 12 15 3 9 
21 12 13 1 1 44 12 16 4 16 
22 13 17 4 16 45 13 15 2 4 
23 13 15 2 4      

          

   Χ 1  = 12.00          Χ 2   =   15.87 ΣD  = 174          ΣD2 = 780         MD   =  3.87 
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 ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคดิแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ   t-test for Independent 

Sample ในรูป Difference ซึ่งมีสูตร  

     
21
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MDMDs
MDMDt

−

−
=      ; 221 −+= nndf  

    

ซึ่ง  
2

2

1

2

21 n
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n
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        และ  
( ) ( )
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2
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2
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−+
−+−

= ∑ ∑
nn

MDDMDD
sD  

แทนคาไดดังนี้  

                2
Ds

88
107.2 +76.58  =  

             2
Ds   = 2.08 

                                  ซึ่ง       
45
08.2

45
08.2

21
+=−MDMDs  

               
21 MDMDs −   =  0.30 

                    
30.0

87.318.4 −
=t  

            t = 1.02 
 

 

 จากการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคดิ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร  ระหวาง กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ซึ่ง t มีคา เทากับ  1.02 
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ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 5 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  

ระหวางกอนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 โดยใชสถิติ   t-test for dependent Sample ซึ่งมีสูตร  

       
( )

1;

1

22
−=

−

−
=

∑∑
∑ ndf

n
DDn

D
t  

แทนคาไดดังนี้ 

       
( ) ( )

44
18886245
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=t  
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       24.21=t  

 

 

 จากการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

ระหวางกอนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 มีคา t เทากับ  21.24 
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ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 6 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  

ระหวางกอนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ   t-test for dependent Sample ซึ่งมีสูตร  

       
( )

1;

1

22
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∑ ndf

n
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D
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แทนคาไดดังนี้ 
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44
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 จากการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

ระหวางกอนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 มีคา t เทากับ 16.62 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางเครือ่งมือ 

- แผนการจัดการเรียนรูดวยแบบวฏัจกัรการเรียนรู 7 ข้ัน ( 7E ) 

- ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 

- แบบทดสอบวัดการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

--  ตัวอยางโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรียนตัวอยางโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรียน  
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แผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูที่ ที่ 1 1 ดวยดวยแบบแบบวฏัจักรการเรยีนรูวฏัจักรการเรยีนรู  77  ข้ัน ข้ัน ((77  EE))    
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
หนวยการเรยีนรู เร่ืองพลังงานความรอน    จํานวน 16 ชัว่โมง 
เร่ือง อุณหภูมิและการวัด      เวลา  3  ชั่วโมง                                      
 
1.มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานที่ ว 5.1  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวติและสิง่แวดลอมมี
กระบวนกาสบืเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
             ตัวชี้วัด 

          ว 1.1 ม.1/1  ทดลองและอธิบายอณุหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 
มาตรฐานที่ว 8.1  ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสบืเสาะหา 

ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลาน้ันๆเขาใจวา วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
              ตัวชี้วัด 
       ว 8.1 ม.1/1 ตั้งคําถามที่กาํหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจ ตรวจสอบ 
หรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุมและเช่ือถือได 

   ว 8.1 ม.1/2 สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการสํารวจตรวจสอบ 
หลาย ๆ วิธ ี

 ว 8.1 ม.1/3 เลือกเทคนคิวธิีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใชวสัดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

ว 8.1 ม.1/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ว  8.1  ม.1/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับขอสรุป ทั้งที่ 

สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐาน และความผิดปกติของขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ 
ว 8.1  ม.1/6 สรางแบบจําลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจ

ตรวจสอบ 
ว 8.1 ม.1/7 สรางคําถามทีน่ําไปสูการสํารวจตรวจสอบ  ในเรื่องที่เกี่ยวของ และนาํ

ความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหมหรืออธิบายเกี่ยวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

ว 8.1  ม.1/ 8 บันทึกและอธบิายผลการสังเกต การสํารวจ ตรวจสอบ คนควาเพิ่มเตมิจาก
แหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถอืได และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเม่ือมีขอมูล
และประจักษพยานใหมเพ่ิมขึ้นหรือโตแยงจากเดิม 
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2. สาระสําคัญ 
 ความรอนเปนพลังงานรูปหน่ึงที่รางกายของเราสามารถรับรูไดโดยใชประสาทสัมผัส ความ

รอนเปนพลังงานที่มนุษยนํามาใชประโยชนในชีวติประจาํวัน แหลงพลงังานความรอนที่ใหญที่สุด 
คือ ดวงอาทิตยรางกายของคนเราสามารถรับสัมผัสความรอนหรือความเย็นได แตความรูสึกทาง
ผิวหนังเชื่อถอืไมไดเสมอไป จึงใชอุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิ คือ เทอรมอมิเตอร ซึ่งสามารถวัดได
ถูกตองกวาการวัดโดยใชประสาทสัมผัสทางผิวกาย  
3. สาระการเรียนรู 

ความรู 
1) เขาใจหลักการและวธิีการใช การเก็บรกัษาเทอรมอมิเตอรชนิดตางๆได 
2) เปรียบเทียบความสามารถในการวัดอุณหภูมิโดยใชประสาทสัมผสักับการใชเทอรมอมิเตอร

ได 

        ทักษะกระบวนการ 
สํารวจหลักการวัดและการแปลงหนวยของอุณหภูมิได 

        คุณลักษณะ 
1.ใฝเรียนรู 
2. มุงม่ันในการทํางาน 
3. มีจิตสาธารณะ 
4.มีวินัย 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
 4.1 ข้ันตรวจสอบความรูเดิม  
  4.1.1 ตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความรูเดิมเร่ืองการวัดอุณหภูมิ 
ออกมา เพ่ือตรวจสอบวา นกัเรียนมีความรูเดิมมากนอยเพียงใด  
  - อุณหภูมิ คืออะไร 
  - นักเรียนรูจักเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ หรือไม 
  - เครื่องมือที่ใชในการวัดอุณหภูมิมีกี่ชนิด  อะไรบาง 
  4.1.2 ประเมินวานักเรียนมีความรูเดิมในเรื่องอุณหภูมิและการวัดมากนอยเพียงใด 
จากการตอบคําถามของนักเรียน 
 4.2 ข้ันเราความสนใจ  
  4.2.1 สนทนากับนักเรียนเรือ่งการเปลี่ยนหนวยวัดอุณหภูมิโดยการตั้งคําถาม ถาม
นักเรียน ดังนี้  ครูใชคําถาม ถามผูเรียนวา  
  - นอกจากหนวยองศาเซลเซียสแลว นักเรียนเคยไดยินหนวยการวัดอุณหภูมิใดอีก
บาง? 
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  (แนวคําตอบ นักเรียนใหคําตอบที่หลากหลาย เชน หนวยองศาเคลวนิ หนวยองศา
ฟาเรนไฮต  หนวยองศาโรเมอร) 
  4.2.2 จากการตอบคําถามของนักเรียน  ครูจึงถามนักเรียนวาการเปลี่ยนจากองศา
เซลเซียสเปนองศาฟาเรนไฮต เราเรียกการเปลี่ยนน้ีวาอะไร? 

(แนวคําตอบ การเปลี่ยนหนวยการวัดอุณหภูมิ) 
4.2.3  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 4.3 ข้ันสํารวจและคนหา 
  4.3.1  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน ศึกษาใบความรูเรือ่งเครื่องมือวัด

อุณหภูมิ โดยทดลองวัดจริงจากเทอรมอมิเตอรที่จัดให แลวบันทึกอุณหภูมิจากสิ่งที่วัด 
  4.3.2  ลงมือทํากิจกรรมตามขั้นตอน เร่ือง เครื่องมือวัดอุณหภมูิโดยอธิบายให

นักเรียนฟงวา ผลงานของกลุมคือผลงานของเราทุกคน ดังนั้นเราตองชวยกันทํา โดยรับผิดชอบเปน
หมายเลข ดังนี้ 

 หมายเลข 1 อานกิจกรรมใบความรู  ใบงาน 
 หมายเลข 2 ตรวจอุปกรณ  วิเคราะหขอมูล 
 หมายเลข 3 การทดลอง  ทํากิจกรรม 
 หมายเลข 4 บันทึกผลการทดลอง  ตอบคําถาม 

 4.3.3 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกและเตรียมการ
นําเสนอ 

4.4  ข้ันอธิบาย 
 4.4.1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลที่ได มาวิเคราะหและสรุปผลขอมูล    
  4.4.2 นักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอขอสรุปหนาชั้นเรียน  

4.4.3 สมาชิกภายในหองเรียนรวมกันอภิปรายผลการนําเสนอ ของแตละกลุม วา 
เหมาะสมกับประเด็นที่ตั้งไวหรือไม  

4.4.4 นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเพื่อหาขอสรุปวา ความรอนเปนพลังงานรูป 
หนึ่งที่รางกายของเราสามารถรับรูไดโดยใชประสาทสัมผัส ความรอนเปนพลังงานที่มนุษยนํามาใช
ประโยชนในชวีิตประจําวัน แหลงพลังงานความรอนทีใ่หญที่สุด คือ ดวงอาทิตยรางกายของคนเรา
สามารถรับสมัผัสความรอนหรือความเยน็ได แตความรูสึกทางผิวหนังเชื่อถือไมไดเสมอไป จึงใช
อุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิ คือ เทอรมอมิเตอร ซึ่งสามารถวัดไดถูกตองกวาการวดัโดยใชประสาท
สัมผัสทางผิวกาย 

4.5  ข้ันขยายความคิด 
 นักเรียนแตละกลุมรวมกันคดิและอภิปรายวา จากการเรียนรูเรื่องอุณหภูมิและการ

วัด ซึ่งตองใชเทอมอมิเตอร  เปนตัววัดอุณหภูมิแลวยังสามารถ ประดิษฐ อุปกรณใดในการทดลอง
วัดอุณหภูมิไดอีก ใหยกตัวอยาง  บอกเหตุผล และนํามาเสนอ  
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4.6  ข้ันประเมินผล  
4.6.1 ถามนักเรียน โดยใชคาํถาม  

 - จากการเรียนรูเรื่องอุณหภูมิและการวดั   เครื่องมือที่ใชวัดอุณหภูมิมีอะไรบาง 
- มีวิธีการวัดอยางไร จงอธิบาย 
4.6.2 ตรวจใบกิจกรรม ประเมินงานกลุมและ ประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

4.7  ข้ันนําไปใช 
  4.7.1นักเรียนวางแผนวาจะนําความรูเรื่องอุณหภูมิและการวัดไปใชประโยชน

อยางไร ในชีวติประจําวัน  และบอกขอเสยีของการไมรูจักเรื่องอุณหภูมิและการวดัวา จะสงผล
อยางไรตอตนเองและบุคคลรอบขาง 

4.7.2 นักเรียนเขียนแผนผงัความคิด เรื่องเครื่องมือที่ใชวัดอุณหภูมิ 
4.7.3 นักเรียนศึกษาใบความรูเพ่ิมเติม เร่ือง เครื่องมือวัดอณุหภูม ิ

4.7.4 นักเรียนทําใบงาน เร่ือง หนวยวดัอณุหภูม ิ
5. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 1)สื่อการเรียนรู 

(1)  ใบความรูที่ 1 เรื่อง เครือ่งมือวัดอุณหภูมิ 
(2) ใบความรูที่ 2 เรื่อง หนวยวัดอุณหภูมิ 
(3) ใบกิจกรรมการทดลองที่1เรื่อง เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
(4) ใบงานที่ 1 เรื่อง หนวยวัดอุณหภูมิ 
(5) หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ม.1 เรื่องอุณหภูมิและการวัด 

2) แหลงเรียนรู 
(1) หองสมุด 
(2) กรมอุตุนิยมวิทยา 
(3) ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

6. ทักษะกระบวนการที่ไดฝก 
 6.1 ทักษะการสังเกต 
 6.2  การตีความหมายและการลงขอสรุป 

6.3 การจัดกระทําและการสือ่ความหมาย 
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7. การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

1.  ตรวจใบกจิกรรม ใบกิจกรรม ไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป 
2.  ประเมินทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป 

3.  ประเมินการปฏิบัติงานกลุม แบบประเมินการปฏิบัติ      
งานกลุม 

ไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป 

    
ขอเสนอของผูบริหาร / ผูที่ไดรับมอบหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                          ลงชื่อ…………………………….. 
                                                                                     ( นายชํานาญ  ดีรัศมี ) 
                                                                           ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบอทอง 
                           
      แบบบันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…… 
2. ปญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…… 
3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

 ………………………………………………………………………………………………….…… 
   ……………………………………………………………………………………………………..                          
                                                                           ลงชื่อ……………………………… 
                                                                          ( นางสาวจงรักษ  ปญญารัตนกุลชัย) 
                                                                                ครู โรงเรียนอนุบาลบอทอง 
 
 

 



146 
 

 

 
 

 
 
เครื่องมือที่ใชสําหรับวัดอุณหภูม ิ คือ เทอรมอมิเตอร โดยใชวัด

ระดับความรอน หรืออุณหภมูิของสิ่งตางๆ ซ่ึงสามารถวัดไดถูกตองกวาการ
วัดโดยใชประสาทสัมผัสทางผิวกาย แบงตามลักษณะการใชได 2 ประเภท 

1. เทอรมอมิเตอรแบบธรรมดา ที่ใชกันทัว่ไปนั้นทําดวยหลอดแกว
ยาวปลายทั้งสองขางปด ปลายหลอดขางหนึ่งพองออกเปนกระเปาะสําหรับ
บรรจุปรอท หรือแอลกอฮอล บนหลอดแกวมีขีดมาตราสวนสําหรบับอก
อุณหภูม ิ เมื่อตองการวัดสิ่งใดใหจุมกระเปาะอยูในสิ่งนัน้ หรือสัมผัสกับสิ่ง
ที่จะวัดใหมากที่สุดและดานเทอรมอมิเตอรตองตั้งตรง เมื่อระดบัปรอท 
หรือระดับของเหลวในหลอดแกวคงที ่จึงอานคาอุณหภมูิ 

2. เทอรมอมิเตอรแบบวัดไข มี 
2.1 แบบดิจิตอล จะแสดงอณุหภมูิออกมาเปนตวัเลข 
2.2 แบบบรรจุปรอท จะมีลักษณะคลายเทอรมอมิเตอรแบบ 

ธรรมดาแตการแบงชวงอุณหภูมจิะอยูระหวาง 35 - 42 องศาเซลเซยีส และมี
ขนาดสั้นกวา 
หลักการใชเทอรมอมิเตอร 

1. กระเปาะเทอรมอมิเตอรตองสัมผัสกับสิ่งที่จะวัด 
2. ขณะอานคาอุณหภูม ิ เทอรมอมิเตอรตองตั้งตรง และสายตาตอง

ใหอยูในระดับเดียวกับของเหลวในเทอรมอมิเตอร และของเหลวตองคงที่ 
3. ระวังไมใหกระเปาะเทอรมอมิเตอรกระทบกับของแข็ง 
4. เมื่อใชเทอรมอมิเตอรเสร็จแลว ทําความสะอาดใหแหง และ

เก็บเขากลอง 
5. ใน การวัดอณุหภูมิไมควรใชเทอรมอมิเตอรวัดอุณหภูมทิี่

แตกตางกันมากในระยะเวลาที่ตอเนื่องกัน 
 
 
 
 

 

เทอรมอมิเตอร 
แบบบรรจุปรอท 

ใบความรูที1่ 
เรื่องเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
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จุดประสงคการเรียนรู เปรียบเทียบความสามารถในการวดัอุณหภูมิโดยใชประสาทสัมผัสกับการใช

เทอร-มอมิเตอรได 
คําชี้แจง ใหนักเรียนทํากิจกรรม และตอบคําถามตอไปนี ้
อุปกรณการทดลอง 
1. น้ําที่อุณหภมูิหอง  
2. อางน้ํา 
3. น้ําแข็ง 
4. น้ําอุน 
วิธีทําการทดลอง 
1. ใชอาง 3 ใบ วางเรียงกัน ใบที่ 1 เติมน้ําผสมน้ําแข็ง ใบที่ 2 ใชน้ําที่มีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง ใบที ่

3 เติมน้ําอุนทีม่ีอุณหภูม ิ50 องศาเซลเซียส 
   2.จุมมือขวาลงในอางน้ําใบที ่1 และจุมมือซาย
ลงในอางน้ําใบที่ 3 พรอมกัน แชไวสักครู 
(ประมาณ 20 นาที) 
   3. ยกมือทั้ง 2 ขางขึ้นจากอาง แลวจุมมือ
ทั้ง 2 ขางลงในอางใบที ่2 พรอมกัน 

      4.สังเกตผลการทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิ
ที่รูสึกได 
       5. อานคาอุณหภูมิของน้าํจากทั้ง 3 อาง 

คําถามทายกิจกรรม 
1. ใหนกัเรียนออกแบบบันทกึและ

สรุปผลการทดลองโดยผลการทดลองอาจ
นําเสนอในรูปของตารางบันทึกผล 

2. อภิปรายวาเพราะเหตุใดมือของ
นักเรียนทั้งสองขางจึงรูสึกไมเหมือนกันโดย
อาจใชคาอุณหภูมิที่วัดไดจากการทดลองมา
ตอบ      

 1. น้ํา + น้ําแข็ง           2. น้ําที่อุณหภูมิหอง                 3. น้ําอุน 

ใบกิจกรรมการทดลองที่1 
เรื่องเครื่องมือวัดอุณหภูม ิ
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เทอรมอมิเตอรที่ใชวัดอุณหภูมิโดยทั่วไป มีอยูหลายหนวย 
1. เซลเซียส เปนหนวยวดัอุณหภูมิที่กําหนดใหจุดเยือกแข็งอยูที่ 0 องศา จุดเดือดอยูที่ 

100 องศา ใชตัวยอ  ํC 
2. ฟาเรนไฮต เปนหนวยวัดอุณหภูมิที่กําหนดใหจุดเยือกแข็งอยูที่ 32 องศา จุดเดือดอยูที่ 

212 องศา ใชตัวยอ  ํF 
3. เคลวิน เปนหนวยวัดอุณหภูมิที่กําหนดใหจุดเยือกแข็งอยูที่ 273 องศา จุดเดือดอยูที่ 

373 องศา ใชตัวยอ K 
4. โรเมอร เปนหนวยวัดอุณหภูมิที่กําหนดใหจุดเยือกแข็งอยูที่ 0 องศา จุดเดือดอยูที่ 80 

องศา ใชตวัยอ  ํR 
การที่เทอรมอมิเตอรมีหนวยวัดอยูหลายหนวย ดังนั้น สมการแสดงความสัมพันธของแตละ

หนวย ไดแก 
   X - M.P = C - 0 = K - 273 = F - 32 = R - 0 

B.P - M.P  100         100    180           80 
C = K - 273 = F - 32 = R 
5        5  9  4 
K = C + 273 

 
ตัวอยาง  จงเปลี่ยนคาอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใหเปนหนวยของฟาเรนไฮต โรเมอร  
และเคลวิน 

วิธีทํา จาก  C = F - 32  
5  9  

  แทนคา   25 = F - 32  
5 = 9  

∴ F =  5  9 + 32 = 77  ํF 
จาก C = R  

5 4 
  แทนคา   25 = R  

5 4  
∴ R = 5  4 = 20  ํR 

จาก K = C + 273 
  แทนคา = 25 + 27 
 

 

            ใบความรูที่2 
 เร่ือง หนวยวัดอุณหภูมิ 
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จุดประสงคการเรียนรู เปรียบเทียบคาอุณหภูมิระหวางหนวยวัดอุณหภูมิในระบบตางๆ ได 
คําชี้แจง ใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปน้ี 
1. ใหนักเรียนเติมสมการแสดงความสัมพันธของหนวยวัดอุณหภูมิแตละหนวยใหสมบูรณ 
 

X - M.P = C - 0 =     K  - 273 = F -     32  =    R - 0 
  B.P - M.P    100    =         100               80  
 

  C = K -    273    =        - 32 =          
                     5                        9              4  
 
     K =          +     273      
 

2. ถาอุณหภูมิบนยอดเขาแหงหนึ่งเทากับ 59  ํF เม่ือคิดเปนเซลเซียส โรเมอร และเคลวิน มีคาเทาไร 
 ตอบ ………………………………………………………………………………………………. 
3. จงเปลี่ยนคาอุณหภูมิ 293 K ใหมีหนวยเปนเซลเซียส โรเมอร และฟาเรนไฮต 
  ตอบ ………………………………………………………………………………………………. 
4. เทอรมอมิเตอรอันหนึ่งอานคาอุณหภูมิได 40  ํR ถาเปนหนวยเซลเซียส ฟาเรนไฮต และเคลวิน จะ
อานคาไดเทาไร 

   ตอบ ………………………………………………………………………………………………. 
5. เทอรมอมิเตอรวัดไข สวนมากใชหนวยของอุณหภูมิเปนหนวยใด 
 ตอบ ………………………………………………………………………………………………. 
6. หากสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง นักเรียนจะรูสึกเหมือนหรือแตกตางจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ
ต่ํา 

 ตอบ ………………………………………………………………………………………………. 

 

ใบงานที่1  
เรื่อง หนวยวัดอุณหภูม ิ
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แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุม 
กิจกรรมที่สงัเกต  เรื่อง  .......................................................  วันที่........../............/............ 
ชื่อกลุม........................................................... 
 สมาชิก   1....................................... 2............................................ 
      3....................................... 4............................................ 
   5........................................ 6............................................. 
คําชี้แจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย    ลงในชองระดับคุณภาพ  รายการละ 1 ระดับ 

ที่ พฤติกรรม/ลักษณะตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 

1 รวมกันวางแผน และแบงหนาที่การทํางาน
กับเพื่อนในกลุม 

     5 หมายถึง  ผูเรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นอยาง
สม่ําเสมอ 
4 หมายถึง  ผูเรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นบอยครั้ง 
3  หมายถึง  ผูเรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นเปนครั้ง
คราว 
2  หมายถึง  ผูเรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นนอยครั้ง 
1  หมายถึง  ผูเรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นเลย 

2 จัดเตรียมวัสด/ุอุปกรณ พรอมกอนการ
ปฏิบัติงาน 

     

3 ปฏิบัติงานหรือทําการทดลอง ตามขั้นตอน
และวิธีการทีไ่ดตกลงกัน 

     

4 ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ 

     

5 แนะนําวิธีการทํางาน และชวยเหลือเพื่อนใน
กลุม 

     

6 รวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ปนประโยชน      
7 เปนทั้งผูนําและผูตามในโอกาสที่เหมาะสม      
8 ระมัดระวังเพือ่ใหเกดิความปลอดภัยในขณะ

ปฏิบัติงาน หรือทําการทดลอง 
     

 
 

แบบประเมิน 
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ที่ พฤติกรรม/ลักษณะตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 

9 ยอมรับขอผิดพลาดรวมกัน       
10 นําเสนอผลงานไดชัดเจนและเขาใจงาย      
11 เก็บลางวัสด/ุอุปกรณสะอาด  เปนระเบยีบ

หลังการปฏิบัติงาน 
     

12 งานเสร็จทันเวลา  และมีคุณภาพ      
13 ภูมิใจในผลงาน/การทํางานกลุม      

                                                       รวมคะแนน 
                                              ระดับคะแนนเฉลี่ย 

     
=  
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แบบบันทึกผลจากการสังเกตดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 
ชื่อ............................................................เลขที.่............ชั้น ม.1/..........กลุมที่......... 
คําชี้แจง  ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองระดับคุณภาพ  รายการละ 1 ระดับ 

ที่ พฤติกรรม / ลักษณะบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
1 กําหนดปญหาหรือขอสงสัย    
2 ตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนคําตอบ    
3 ทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐาน    
4 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการทดลอง    
5 สรุปผลการทดลอง    

                                                                        รวมคะแนน 
                                                             ระดับคุณภาพเฉลี่ย 

   
= 

 

เกณฑการใหคะแนน 
1.  กําหนดปญหาหรือขอสงสัย 
 1  คะแนน ระบุปญหาไมสอดคลองกับสถานการณและไมครอบคลุมปญหา 
 2  คะแนน  ระบุปญหาสอดคลองกับสถานการณแตไมครอบคลุมปญหา 
 3  คะแนน ระบุปญหาสอดคลองกับสถานการณและครอบคลุมปญหา 
2.  ตั้งสมมตฐิานหรือคาดคะเนคําตอบ 
 1  คะแนน ตั้งสมมติฐานไมสอดคลองกับปญหา 
 2  คะแนน ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา 
 3  คะแนน ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหาและแสดงความสัมพันธระหวาง 
                              เหตุและผลอยางชัดเจน 
 
3.  ทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐาน 
 1  คะแนน ดําเนินการทดลองไมถูกตองเปนสวนใหญ 
 2  คะแนน ดําเนินการทดลองไดถูกตองเปนสวนใหญ 
 3  คะแนน ดําเนินการทดลองไดถูกตองสมบูรณ 

แบบประเมิน 
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4.  รวบรวมขอมูลและวเิคราะหผลการทดลอง 
 1  คะแนน แปลความหมายของขอมูลถูกตองบางสวน 

2  คะแนน แปลความหมายของขอมูลถูกตองแตยังไมครอบคลุมขอมูลบางสวน 
 3  คะแนน แปลความหมายของขอมูลถูกตองและครอบคลุมขอมูล 
5.  สรุปผลการทดลอง 
 1  คะแนน       สรุปผลไมสามารถแสดงความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับตวัแปรที ่
                              ศึกษา 

2 คะแนน สรุปผลใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลกับตัวแปรทีศ่ึกษาไดเพียงบาง 
                              ตัวแปร 
 3   คะแนน สรุปผลใหเห็นถึงความสัมพันธของขอมูลกับตัวแปรทีศ่ึกษาไดอยางถูกตอง  
                              เหมาะสม 
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                  ชุดกิจกรรม 
                  ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 
      ชุดกิจกรรมที่ 1 การฝกทําโครงงานประเภทสํารวจ 
      ชุดกิจกรรมที่ 2 การฝกทําโครงงานประเภททดลอง 
      ชุดกิจกรรมที่ 3 การฝกทําโครงงานประเภทประดิษฐ 
      ชุดกิจกรรมที่ 4 การฝกทําโครงงานตามความสนใจขอผูเรียน  

 
               
                   

             ชื่อ………………………………. 
      ชั้น................ เลขที่ ................. 
       กลุม......................................... 

 
 
 
 

                   โรงเรียนอนุบาลบอทอง  
         สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2 

                 จังหวัดชลบุรี 
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                                    คํานาํ 
 

  ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหา  รูจักการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยเสาะแสวงหาขอมูล 
ในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจมีการดําเนินงานอยางเปน
ขั้นตอน ในการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลกอนเรียน  มีกิจกรรม  มีแบบฝกหัดใหผูเรียน
ฝกทักษะ ฝกหาคําตอบ และสุดทายมีการประเมินผลหลังเรียนอีกครั้ง  
  ชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรชุดนี้  คือสาระการเรียนรูที่ 5 พลังงาน   
เร่ืองพลังงานความรอน  ประกอบดวย  4 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 การฝกทําโครงงาน
ประเภทสํารวจ ชุดกิจกรรมที่ 2 การฝกทําโครงงานประเภททดลอง ชุดกิจกรรมที่ 3 การฝก
ทําโครงงานประเภทประดิษฐ  ชุดกิจกรรมที่ 4 การฝกทําโครงงานตามความสนใจของ
ผูเรียน  เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาของการเรียนรูกอนและหลังใชชุดกิจกรรมดวยตนเอง    
ชุดกิจกรรมนี้เปรียบเสมือนผูชวยครูที่สามารถอธิบายเนื้อหาในสวน  ที่ผูเรียนไมเขาใจได
ทันที โดยไดนําเสนอเนื้อหาเรียงจากงายไปหายากตามลําดับ  ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
 
              

 
 

 

นางสาว จงรักษ ปญญารัตนกุลชยั 
ผูจัดทํา 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จัดทําขึ้นน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง สามารถแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ในการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
และมุงหวังใหนักเรียนเปนผูที่มีทักษะการเรียนรูและความสามารถในการคิดแกปญหาวิทยาศาสตร 
ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนรูจากกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งในชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูหลายกิจกรรมโดยทุกกิจกรรมไดจัดกระบวนการเปนลําดับขั้นตอน เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทําใหเกิดความรูสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได 
 วิธีการเรยีนรูวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. อานทําความเขาใจขอแนะนาํการใชชุดกิจกรรมนี้ใหชัดเจน 
  2. รักและสนใจตนเองสรางความรูสึกที่ดีใหแกตนเองวาเราเปนผูมีความสามารถ 
  3. ศึกษาจุดประสงคที่ไดกําหนดไวใหเขาใจ ตั้งคําถาม คิด วิเคราะห ประเมิน วางแผน และ
ปฏิบัติอยางรอบคอบในทุกกิจกรรม 
  4. ทําแบบทดสอบกอนและหลงัปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมเพื่อเปนการวัดและ
ประเมินผลหลังจากที่เรียนรูแลวในแตละกิจกรรม 
  5. ใชเวลาในการศึกษาอยางคุมคา ใชทุกๆ นาท ี ทําใหตนเองมีความสามารถมาก
ยิ่งขึ้น 
  6. พิจารณาขอความ ชวนคิด ชวนทํา และหม่ันนํามาคิดเพื่อเสริมสรางพลัง ในการเรียนรู 
  7. ตระหนักอยูเสมอวาเราจะเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือนํามาพัฒนาตนเองและพัฒนา
สังคมประเทศชาต ิ
 จุดเดนของการเรียนรูจากชุดกิจกรรมนี้คือ การเรียนรูวิทยาศาสตรอยางสรางสรรค และ มี
ความสุข สงเสริมใหมีความสามารถในการคิดแกปญหาวิทยาศาสตร จึงขอเชิญชวนนักเรียนมารวม
กันเรียนรูวิทยาศาสตร ดวยใจรักและพัฒนาตนใหเต็มขีดความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะ เกง ดี มี
สุข 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม 
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         สาระที่ 5: พลังงาน 
  มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานที ่ว 5.1  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวติ          
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงาน
ตอชีวติและสิง่แวดลอมมีกระบวนกาสบืเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปใชประโยชน 

 
     สาระที่ 8: ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 มาตรฐานการเรียนรู 

  มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะ หา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น สวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

 
 จุดประสงคการเรียนรูของชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 1. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง สามารถแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง 

 2. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเรื่องพลังงานความรอนตลอดจนสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวติประจําวันได 

 3. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูที่มีทักษะการเรียนรูและมีความสามารถในการคดิแกปญหา   
           วิทยาศาสตร 
 
 เวลาที่ใชในชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่องการฝกทําโครงงานประเภทสํารวจ   ใชเวลา  4 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่องการฝกทําโครงงานประเภททดลอง   ใชเวลา  4 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องการฝกทําโครงงานประเภทประดษิฐ   ใชเวลา  4 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่องการฝกทําโครงงานตามความสนใจของผูเรียนใชเวลา  4 ชั่วโมง 
                                                        รวม   16 ชั่วโมง 
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      ชุดกิจกรรมที่ 1 การฝกทําโครงงานประเภทสํารวจ  
      - อุณหภูมิและการวัด 
       - การถายโอนความรอน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

        โรงเรียนอนุบาลบอทอง  
         สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2 

                        จังหวัดชลบุรี 
 

 

สมาชิกกลุม……………….. 
 

    1. .....................................................................เลขที่ ..............ชั้น ............... 
    2. ......................................................................เลขที ่...............ชั้น .............. 
    3. .......................................................................เลขที ่...............ชั้น ............. 
    4. .......................................................................เลขที ่...............ชั้น ............. 
    5. ......................................................................เลขที ่................ชั้น .............. 
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             ชุดกิจกรรมที่ 1 

             การฝกทําโครงงานประเภทสํารวจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชุดกิจกรรมการฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสาํรวจชุดนี้ ใชศึกษาเรื่องพลงังาน
ความรอน ไดกําหนดกิจกรรมตางๆพรอมทั้งสื่อการเรียนรู ใหผูเรียนไดศึกษา พรอมทั้ง
คิด แกปญหาตามใจของผูเรียน  โดยผูสอนเปนผูแนะนําและที่ปรึกษา โดยผูเรียนจะตอง
ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของกิจกรรม เน้ือหา เวลา และขั้นตอนในการปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้  

1. ผูเรียนแบงกลุมโดยใชวิธีจับสลาก ตามสี กลุมละ 5 คน 
โดยแตละกลุมประกอบดวยหัวหนากลุม  ผูจับเวลา ผูนําเสนอผลงาน 
ผูรักษาความสะอาด ผูบันทึกผลการรวมกิจกรรม ผูนําเสนอผลงาน 

2. ผูเรียนศึกษาชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจ ชุดนี้
ใชศึกษาเรื่อง พลังงานความรอน  ใชเวลา 4 คาบ  ( 240 นาที ) 

3. ผูเรียนศึกษาจุดประสงค และเนื้อหาของกิจกรรม ( 20 นาที ) 
4. ผูเรียนศึกษากิจกรรมที่กําหนดให และลงมือปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน

ของชุดกิจกรรมการฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสํารวจ ชุดนี้ ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกตและระบปุญหา 
ขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐาน 
ขั้นที่ 3 ทดลองคนควาหาคาํตอบ 
ขั้นที่ 4 สรุปผลการศึกษา 

5. ขณะที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมหากเกิดขอสงสัย สามารถ ปรึกษาครผููสอนได  
6. ผูเรียนปฏิบตักิิจกรรมอยางมีวินัย สื่อสัตย และรับผิดชอบหนาที่ ที่ไดรับ

มอบหมาย 
7. ผูเรียนฝกทําโครงงานแบบสํารวจ ตองรีบลงมือทํา ( 50 นาที ) 
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  พลังงานความรอน 

 
 
 
 
  

          
 
  
 
 
 

     เม่ือผูเรียนศึกษาชุดกิจกรรมนี้ ผูเรียนสามารถ  
 

1. ทดลอง ตรวจสอบ ความหมาย และองคประกอบของพลังงานความรอนได 
2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติกจิกรรมการทดลองการถายโอนความรอนประเภทตางๆได 
3. อธิบายหลักการทํางานของการถายโอนความรอนได  
4. ระบุปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหได 
5. บอกสมมติฐานแสดงความสัมพันธ ระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตามได  
6. ระบุนิยามเชิงปฏิบัติการ ทีอ่ยูในขอบเขตของสมมติฐานที่ตองการทดลองได 
7. ระบุตวัแปรตน  ตัวแปรตาม  ตัวแปรควบคุม ได 
8. บอกวิธีการทดลองได 
9. แปลความหมายของขอมูลและลงขอสรุปได  
10. ทําโครงงานการทดลองอยางงาย และนําเสนอผลงานในรูปแบบทีผูเรียนสนใจได 
 

 
 
 
 
             ความรอนเปนพลังงานรูปหน่ึง สามารถทํางานได 

นํามาใชประโยชนในดานตางๆ ความรอนเกิดจาก
ดวงอาทิตย    จากการเสียดสีของวัตถุ เกิดจาก
ความรอนแสงเกิดจากการเผาไหมของเชื่อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 
พลังงาน 
ความรอน 
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โครงงานวิทยาศาสตร คอื งานวิจัยเล็กๆสําหรับนักเรียน เปนการแกปญหา 
หรือขอสงสัย โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

   การทําโครงงาน  ประกอบดวย 
1. กําหนดปญหา  กําหนดหัวเรื่อง เปนการตั้งคําถาม ที่ตองการคําตอบ 

เชน อะไรที่มีผลตออัตราการเจริญเติบโตของพืช 
2. ตั้งสมมติฐานหรือคําตอบชัว่คราว กอนทาํการทดลอง เชนพืชจะ

เจริญเติบโตไดดีที่สุดขึ้นอยูกับ ปริมาณของน้ํา  ขั้นนี้มีตัวแปรที่
เกี่ยวของกับการศึกษา  คือ ตัวแปรตนและตัวแปรตาม จากสมมติฐาน
ตัวแปรตน คอื ปริมาณของน้ํา ตัวแปรตาม คือ อัตรา การเจริญเติบโต
ของพืช 

3.  การออกแบบการศึกษาคนควา  
4. สรุปผล โดยการจัดทํารายงานโครงงาน 
5. นําเสนอผลงาน 
6. จัดนิทรรศการ หรือสงเขาประกวด 

 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงงานวิทยาศาสตร 

รูไหม   ฉลาดรู 
นักเรียนอานทําความเขาใจ เพ่ือเพ่ิมพูนปญญา 

 หนูดี…ง้ัน เรามาเรียนรูการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร กันดีกวานะ

หนูนา…โครงงานวิทย คืออะไรหรอ 
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    โครงงานประเภทสํารวจ  

เปนโครงงานที่เปนการสํารวจ รวบรวมขอมูล ซึ่งรวบรวม
ขอมูลเรื่องใดเรื่องหน่ึงแลวนําขอมูลน้ันมาจําแนกหมวดหมู
ในรูปแบบที่เหมาะสม  ขอมูลที่ไดจะนําไปปรับปรุงพัฒนา 
ผลงาน  สงเสริมผลผลติใหมีคุณภาพ ดียิ่งขึ้น  ขอมูล
ดังกลาว อาจมีผูจัดทําขึ้นแลว แตมีการเปลี่ยนแปลง  จึง
ตองมีการจัดทําขึ้นใหม  เพื่อใหมีความทันสมัย สอดคลอง
กับ สภาพปจจุบัน  

ประโยชนและความสําคัญของโครงงาน 
1. สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรู

ดานตางๆดวยตนเอง 
2. เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดพัฒนาและแสดงความสามารถ 

ตามศักยภาพของตนเอง 
3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา และเรียนรูในเรื่องที่

ตนเองสนใจ ไดลึกซึ้งกวาการเรียนในหลักสูตรปกติ  
4. ทําใหนักเรียนมีความสามารถพิเศษ  ไดมีโอกาสไกแสดง

ความสามารถ ของตนเอง 
5. ชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ ในการเรียนวิทยาศาสตร

และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร มากขึ้น 
ชวยใหนักเรียนไดใชเวลาใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค  

ก็มีหลายขอนนะ …. 
หนูดี มาฟงกันเลย
ดีกวานะ 

หนูนา.. ประโยชนของ
โครงงานวิทยาศษสตรคืออะไร 
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พลังงาน (energy) หมายถึง ความสามารถในการ
ทํางาน ตัวอยางเชน พลังงานเคมีจากน้ํามันเชื้อเพลิง 
ทําใหรถยนตเคลื่อนที ่พลังงานมีหลายรูปแบบ 
พลังงานสามารถเปลี่ยนจากรูปหน่ึงไปสูอีกรูปหน่ึง 
เชน พลังงานเคมีจากน้ํามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนรูปเปน
พลังงานความรอนในเครื่องยนต จากนั้นก็แปร
เปลี่ยนเปนพลังงานกลทําใหรถยนตเคลือ่นที่  
เราแบงพลังงานออกเปน 2 ประเภทคือ  
           พลังงานศักย (Potential energy) 
หมายถึง ศักยภาพที่จะทําใหเกิดงาน ซึ่งมีอยูในวัตถุ
ที่หยุดนิ่ง เชน เชื้อเพลิง อาหาร 
           พลังงานจลน (Kinetic energy) หมายถึง 
พลังงานซึ่งเกิดจากการเคลือ่นที่ ตัวอยางเชน เม่ือเรา
ใชคอนตอกตะปู คอนทําใหเกิดพลังงานจลนดันตะปู
ใหเคลื่อนที่ ยิง่คอนมีมวลมาก และมีความเร็วสูง 
พลังงานจลนก็ยิ่งมาก  

 
 
 
 
หมายถึง ความรอนเปนพลังงานรูปหน่ึง สามารถ
ทํางานได นํามาใชประโยชนในดานตางๆ ความ
รอนเกิดจากดวงอาทิตย จากการของเชื่อเพลิง 

 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    พลังงาน 

ความรอนคืออะไร
หรอหนูด ี

งั้น…หนูนามาฟง
พรอมๆกันเลยนะ 

   พลังงานความรอน 
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อุณหภูมิ (Temperature) หมายถึง การวัด
คาเฉลี่ยของพลังงาานจลนซึ่งเกิดขึ้นจากอะตอมแตละตวั 
หรือแตละโมเลกุลของสสาร เม่ือเราใสพลงังานความรอน
ใหกับสสาร อะตอมของมันจะเคลื่อนที่เรว็ขึ้น ทําให
อุณหภูมิสูงขึ้น แตเม่ือเราลดพลังงานความรอน           
สเกลอุณหภูมิ 

           องศาฟาเรนไฮต  
            ในป ค.ศ.1714 กาเบรียล ฟาเรนไฮต (Gabrial 
Fahrenheit) นักฟสิกสชาวเยอรมันไดประดิษฐเทอรมอมิเตอรซึ่ง
บรรจุปรอทไวในหลอดแกว เขาพยายามทาํใหปรอทลดต่ําสุด 
(0°F) โดยใชน้ําแข็งและเกลือผสมน้ํา เขาพิจารณาจุดหลอม
ละลายของน้ําแข็งเทากับ 32°F และจุดเดือดของน้ําเทากับ 212°F 
           องศาเซลเซียส 
            ในป ค.ศ.1742 แอนเดอส เซลเซียส (Anders Celsius) 
นักดาราศาสตรชาวสวีเดน ไดออกแบบสเกลเทอรมอมิเตอรให
อานไดงายขึ้น โดยมีจุดหลอมละลายของน้ําแข็งเทากับ 0°C และ
จุดเดือดของน้ําเทากับ 100°C 
           เคลวิน (องศาสมับูรณ)  
            ตอมาในคริสศตวรรษที่ 19 ลอรด เคลวิน (Lord Kelvin) 
นักฟสิกสชาวอังกฤษ ผูคนพบความสัมพันธระหวาง 
ความรอนและอุณหภูมิวา ณ อุณหภูมิ -273°C อะตอมของสสาร
จะไมมีการเคลื่อนที่ และจะไมมีสิ่งใดหนาวเย็นไปกวานีไ้ดอีก เขา
จึงกําหนดให 0 K = -273°C (ไมตองใชเครื่องหมาย ° กํากับหนา
อักษร K) สเกลองศาสัมบูรณหรือเคลวิน เชนเดียวกบัองศา
เซลเซียสทกุประการ เพียงแต +273 เขาไป เม่ือตองการเปลี่ยน
เคลวินเปนเซลเซียส  

            โรเมอร  
  โดยกําหนดจุดเยือกแข็งของน้ําเปนศูนยองศาโรเมอร (0 
R ) และจุดเดือดของน้ําเปน 80 องศาโรเมอร (0 R ) ซึ่งมี
ระยะหาง 80 ชอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุณหภูมิมีกี่ชนดิ  
อะไรบาง เหรอ 

มี 3 ชนิดจา … 
°F   K  °C 
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   คําชี้แจง  ใหนักเรียนโยงจับคูอุณหภูมิใหเหมาะสมสัมพันธกันระหวางทั้งสอง
คอลัมน 

 
 
 
คอลัมน A   คอลัมน B 

  
 
37  C ☺     20  R  

 
303  K ☺     300  K 

 
27  K ☺     30  K 

 
25 C ☺     98.6  F 

 
62.6  F ☺     17  C 

 
32  R ☺     40  E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนอุณหภูมิของเทอรมอมิเตอร 

สํารวจ  
ตรวจคน 

 

กําหนดให     C   =    F – 32    =    R 
        5            9               4 

จา…. หนูดี ทําใกลเสร็จ รึยังจะ 
หนูนา เรามาจับคูอุณหภูมิให
เหมาะสมดีกวานะ 
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  ถายโอนความรอนออกเปน 3 ชนิดคือ 
1.  การนําความรอน  (Conduction) 
ตัวนําความรอน เชน เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง 
อะลูมิเนียม ฉนวนความรอน เชน พลาสติก ไม ยาง
สังเคราะห 

 
2.  การพาความรอน (Convection) 
การพาความรอน คือการถายโอนความรอนที่เกิดจากที่
สารใดสารหนึ่ง ไดรับความรอนแลว ความหนาแนนของ
อนุภาคนอยลงขยายตวัลอยตัวสูงขึ้น พรอมทั้งพาความ
รอนไปดวย ขณะเดียวกันสวนอ่ืนที่ยังไมไดรับความรอน
ยังมีความหนาแนนของอนุภาคมากกวา จะเคลื่อนมา
แทนที่เปนแบบน้ีไปเรื่อยๆ จนสสารนั้นไดรับความรอนทั้ว
กัน เรียกวา "การพาความรอน" 
3.  การแผรังสี  (Radiation) 
การแผรังสี คือ การถายโอนความรอนทีเ่กิดจากแหลง
ความรอนหนึ่ง ถายโอนความรอนไปยังสารที่มีอุณภูมิตํ่า
กวา โดยไมตองอาศัยตัวกลาง เรียกวา การแผรังสี เชน 
การแผรังสีของดวงอาทิตยมายังโลก 

 
 
 
 
 
 
                                                         
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...การถายโอนความรอน...." 

 

การถายโอน
ความรอนมีกี่
ชนิดหรอ 

มี 3 ชนิด จะ  งั้นเราไปดู
กันเลยนะ  
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อุปกรณ     ภาพเครื่องใชไฟฟา  10  ชนิด  
 

    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

อุปกรณที่กําหนดให  มี
หลายชนิด จัดประเภทได
อยางไรบางนะ 

ตรวจสอบดูสิวา ... เราจัด
ประเภทของการถายโอนความ
รอนไดกี่ประเภท  อะไรบาง  

     การถายโอนความรอน 
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ชนิดของอุปกรณ 
 

ประเภทการถายโอนพลังงานความรอน 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

วิธีการศึกษา  

1. ใหนักเรียน สาํรวจอุปกรณ การถายโอนความรอน  
10 ชนิด ที่กําหนดให  แลวระบุรูปพลังงาน 

2. จัดประเภทของอุปกรณ  โดยใชเกณฑการถาย    
โอนพลังงานความรอน  

3. บันทึกผลการสํารวจ ในตาราง สรุปผล นําเสนอ 
และตอบคําถามหลังทํากิจกรรม 

 

ผลการศึกษา

สรุปผลการศึกษา .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ขั้นตอไป คือขั้นตอน 
ตรวจสอบสมมติฐาน 
หรือขั้นทดลอง  นะจะ 
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คําถามหลังทํากิจกรรม 

    
   
 
 

                                                                                                                                
1. อุปกรณที่นักเรียนสํารวจ มีการถายโอนพลังงานความรอน  กี่ประเภท  ในรูปแบบ

ใดบาง  
ตอบ 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2.  อุปกรณที่นักเรียนสํารวจ มีการถายโอนพลังงานดวยวธิีการนําความรอนหรือไม  
ตอบ 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
3.อุปกรณที่นักเรียนสํารวจ  มีการถายโอนพลังงานดวยการพาความรอนหรือไม  ไดแก
อะไรบาง  
ตอบ 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
4. อุปกรณที่นักเรียนสํารวจ  มีการถายโอนพลังงานดวยการแผรังสคีวามรอนหรือไม  
ไดแกอะไรบาง  
ตอบ 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 
 

ทําการศึกษาเรยีบรอยแลว  ชวยกันตอบคําถาม
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ใหผูเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดให  แลวจัดทําโครงงาน  
จากสถานการณ  ตามความเขาใจของตนเอง ตามขั้นตอน ที่
นักเรียนไดทําการศึกษามาแลวดังนี้  

  ขั้นที่ 1  ขั้นสังเกตและระบุปญหา 
  ขั้นที่ 2  ต้ังสมมติฐาน และกําหนดตัวแปร  
  ขั้นที่ 3  ขั้นทดลอง  คนควา หาคําตอบ  
  ขั้นที่ 4 สรุปผลการทดลอง  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงที่ตองทํา 

สถานการณท่ี 1  
 วันนี้ นิหนาไปโรงเรียน คุณครูไดสอนนักเรียนช้ัน ม. 1 เรื่อง
การถายโอนความรอน และสังเกตเห็นวา เมื่อกลับมาบานของตนเอง มี
อุปกรณมากมายที่เกี่ยวของกับการถายโอนความรอน จึงอยากศึกษาวา  
อุปกรณ ที่มีอยูในบานมีการถายโอนความรอนกี่ชนิด  และแตละชนิด อยู
ในประเภทการถายโอนความรอน แบบใดบาง  เพื่อประโยชน ในการใช
งาน และความปลอดภัยในการเลือกใช 

สถานการณที่ 2  
 เด็กหญิงอทิตยา และเพื่อนๆ หลายคน สังเกต  วา 
โรงเรียนของเรา ก็มีอุปกรณ การถายโอนความรอน ต้ังหลายชนิด  
พวกเราลองมาสํารวจกันดีไหม วา อุปกรณที่โรงเรียนมีอะไรบาง 
เหมือนกับที่บานของเราหรือเปลานะ  
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ใหผูเรียนเลือกทําโครงงาน เพียงเรื่องเดียว 
สนใจสถานการณใด  เลือกทําตามความถนัดนะคะ 

 
สถานการณที่ 1 .................. 

 
เรื่อง ....................................................................................................................... 
 
ปญหาที่พบ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
สมมติฐาน 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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อุปกรณที่ใชในการศึกษา 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
วิธีการทดลอง ศึกษา คนควา  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
บันทึกการศึกษาคนควา  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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สรุปผลการศึกษา  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

ประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงาน ครั้งนี้  
.............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บอกประโยชนที่เราไดรับ
จากการทําโครงงาน และ
ขอเสนอแนะดวยนะคะ 

ศึกษาแลว
อยาลืมสรุป
นะคะ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทํา
โครงงานตรั้งตอไป

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................
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1.พลังงานความรอน มีแหลงกําเนิดจากสิ่งใด  
ก. พลังงานน้ํา 

ข. พลังงานลม 

ค. พลังงานไฟฟา 

ง.  ดวงอาทิตย 
จ.การลุกไหมของเชื้อเพลิง 
2. ตัวเลือกใดที่แตกตางจากพวกเมื่อพิจารณาการถายโอนความรอน โดยวิธีการ
นําความรอน 

 ก.หมอ 

 ข. กระทะ 
 ค. กาตมน้ํา 

 ง. เตาไฟฟา 

 จ. ตะแกรงปงหมู 
3. หลักการพาความรอน และการแผรังสี แตกตางกันในเรื่องใด 

 ก. การสะทอนแสง 
 ข. การถายโอนความรอน 

 ค. การอาศัยตัวกลาง 
 ง. เตาไฟฟา 

 จ. ตะแกรงปงหมู 
4. อุปกรณใด อาศัยหลักการถายโอนความรอน ดวยวิธีการพาความรอน  

 ก. กะทะไฟฟา 

 ข. เตาอบไฟฟา 

 ค. ปลองควันรานอาหาร 
 ง. หมอตมกวยเต๋ียว 

 จ. ตะแกรงปงหมู 
5. อุปกรณใดอาศัยหลักการแผรังสี 

 ก. กะทะไฟฟา 

 ข. เตาอบไฟฟา 

 ค. ปลองควันรานอาหาร 
 ง. หมอตมกวยเต๋ียว 

 จ. ตะแกรงปงหมู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           คําถามทายกิจกรรม 
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นักเรียนตองซื่อสัตยตอตนเอง
นะคะ  
เมื่อทําเสร็จแลว คอยดเฉลย 

 

1.  ง. 
2.  ง. 
3.  ค. 
4.  ค. 
5.  จ. 
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    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 

เร่ือง พลังงานความรอน 
 
คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ 
3. หามนักนักเรียนทําเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 
4. ใชระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
 
1. ชอนเงินและหนังสือวางอยูดวยกันบนโตะ ใชมือจับชอนเงินจะรูสึกวาชอนเงินเย็นกวา เม่ือจับ
หนังสือ เปนเพราะอะไร  (การนําไปใช) 
 ก. ชอนเงินเปนสารบริสุทธิ ์    
 ข. ชอนเงินเปนโลหะที่มีความหนาแนนสูงกวาหนังสือ   
 ค. เงินเปนสารทีถ่ายเทความรอนไดดีกวาหนังสือ  
 ง.   หนังสือมีมวลมากกวาชอนเงินจึงจุความรอนไวมากกวา  
   จ. ชอนเงินเปนโลหะที่สามารถดูดและคายความรอนไดดีกวาหนังสือ 
 
2. ในขณะที่น้ําแข็งหลอมเหลวเปนนํ้าอุณหภูมิจะเปนอยางไร  (ความเขาใจ) 
 ก. เพ่ิมขึ้น    
 ข. ลดลง   
 ค. คงที่  
 ง.  ถูกทั้ง ก และ ข  
   จ.  ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
 
3. ในการพาความรอน จะเกิดเฉพาะวตัถุในสถานะใด (ความเขาใจ) 
 ก. แกส   
 ข. ของแข็ง   
 ค. ของเหลว 
 ง.  ขอ ข. และ ขอ  ค.  
   จ.  ขอ ก. และ ขอ  ข. 
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4. ใชตารางตอบคําถามดังตอไปน้ี  
  

อุณหภูมิ C F K R 

จุดเดือด 100 y Z 80 

จุดเยือกแข็ง X 32 273 0 

ตารางกําหนดอุณหภูมิ คา  x ,y , z มีคาเทาไร ตามลําดับ (ความเขาใจ) 
ก. 0 C  , 373 F   และ  212 K 
ข. 0 C  , 80 F     และ  273 K 
ค. 0 C  , 212 F   และ  373 K 
ง. 0 C  , 80 F    และ      0 K 
จ. 0 C  , 80 F    และ  212 K 

 
5. ของเหลวทีใ่ชทําเทอรมอมิเตอรควรมีสมบัติอยางไร และนิยมใชของเหลวอะไร (การนําไปใช) 
 ก. ขยายตวัดี น้ําหรือปรอท    
 ข. หดตัวเรว็ ปรอทหรือตะกั่ว   
 ค. ขยายตวัดี ปรอทหรือแอลกอฮอล  
 ง.  หดตัวเร็ว บิลทลิแอลกอฮอลหรือตะกั่ว  
   จ. ขยายตัวดี  บิลทิลแอลกอฮอลหรือตะกั่ว 
 
6. แพทยใชเทอรมอมิเตอรแบบวัดไข กับผูปวยที่เปนทารกดวยวธิกีารใด  (การนําไปใช) 
 ก. ใหอมไวที่ใตลิน้    
 ข. หนีบไวทีข่อพับ   
 ค. วางไวทีบ่ริเวณอก  
 ง.   หนีบไวที่ขอมือดานขวา  
   จ.  หนีบไวตรงรูทวารหนกัหรือขาหนีบ 
7. ถาวัตถุหนึง่มีอุณหภูมิ 273 เคลวิน จะตรงกับกี่องศาเซลเซียส  (ความเขาใจ) 
 ก.   0 องศาเซลเซียส   
 ข. 23  องศาเซลเซียส   
 ค. 32  องศาเซลเซียส 
 ง.  100 องศาเซลเซียส  
            จ.  273 องศาเซลเซียส  
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 ใหใชขอมูลตอไปน้ีตอบคําถาม ขอที่ 8 - 9 
 A = ขยายตวัทันทีเม่ือไดรับความรอน   B = ขยายตวัไดมากกวา 
 C = เปนตวันาํความรอนทีดี่     D =      ใชไดดีที่อุณหภูมิสูงกวา 
 E = ใชไดดีที่อุณหภูมิต่ํากวา     F =      เปนสารพิษปรอท 
 
8. เทอรมอมิเตอรที่ใชแอลกอฮอล  ควรมีลักษณะอยางไร  (ความเขาใจ) 
 ก. B E   
 ข. C E F   
 ค. B E F 
 ง.  A E F 
   จ.  A C E F 
9. เทอรมอมิเตอรที่ใชปรอท ควรมีลักษณะอยางไร (ความเขาใจ) 
 ก. B E   
 ข. C E F   
 ค. B E F 
 ง.  A C D F 
   จ.  A C E F 
10. ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เม่ือคดิในหนวย เคลวิน และ ฟาเรนไฮต มีคาเทาไร            
( การนําไปใช ) 

 ก. 315  K   ,   5.5  °F  

 ข. 231  K   ,   5.5  °F   

 ค. 320  K   ,   5.5  °F 

 ง.  320  K   ,   36.6  °F 

   จ.  315  K   ,   107.6  °F 
 
11.  การที่กอนดินนํ้ามันหลอมเหลวตกจากแทงวัตถุ เพราะดินนํ้ามันไดรับความรอน จากน้ําเดือด
โดยผานกอนวัตถุ มาสูกอนดินนํ้ามัน วิธีการนี้เรียกวาอะไร  ( ทักษะกระบวนการ ) 
 ก. การขยายตวั   
 ข. การนําความรอน   
 ค. การพาความรอน  
 ง.   การแผรังสีความรอน  
   จ.   การกระจายความรอน 
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12. ตัวเลือกใดกลาวถึงหลกัปฏิบัติ ในการใชเทอรมอมิเตอรไดถูกตอง ( ทักษะกระบวนการ ) 
 ก. ขณะวัดอุณหภูมิของสารในบิกเกอร ควรใหเทอรมอมิเตอรแตะอยูที่กนบิกเกอร  
 ข. เม่ือของเหลวในเทอรมอมิเตอรกําลังเคลือ่นที่อยู   สามารถอานคาอุณหภูมิไดเลย  
 ค. ขณะวัดอุณหภูมิของสารในบิกเกอร ควรใหเทอรมอมิเตอรแตะอยูที่ขอบดานใดดาน

หนึ่งของบิกเกอร  
ง.  เทอรมอมิเตอร ควรใชวดัสิ่งของที่มีความแตกตางกัน ในเวลาตอเน่ืองกัน  เพราะคาจะ
ไมคลาดเคลื่อน  
จ.  ขณะอานคาอุณหภูมิตองใหสายตาอยูในระดับ เดียวกับระดับของเหลว ในเทอรมอ 
มิเตอร 

 
13.ตัวเลือกใดที่ไมใชหนวยที่ใชในการวัดอุณหภูมิ  ( ความรู – ความจํา ) 
 ก. จูล   
 ข. เคลวิน   
 ค. องศาเซลเซียส  
 ง.   องศาฟาเรนไฮต  
   จ.   องศาโรเมอร 
 
14. ถานําวัตถุเหลานี้ ไปวางไวกลางแดดขอใดดูดกลืนความรอนไดดีที่สุด  (การนําไปใช) 
 ก. กระดาษสีขาว   
 ข. กอนหินสีดํา   
 ค. ดอกไมสีสม  
 ง.   ใบไมสีเขียว  
   จ.   ผาเช็ดหนาสีชมพู 
 
15.การสรางถนนคอนกรีต ควรคํานึงถึงเรื่องใด (การนําไปใช) 
 ก. สมดุลความรอน   
 ข. การดูดกลืนแสง   
 ค. การขยายตวัของวัตถ ุ  
 ง.   การนําความรอน 
   จ.   การถายโอนความรอน  
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16. รถยนตวิง่บนถนนที่รอนจัดยางมักจะระเบิดเนื่องมาจากสาเหตุใด (การนําไปใช) 
 ก. การแข็งตัวของเน้ือยาง  
 ข. การขยายตวัของเน้ือยาง   
 ค. การหลอมเหลวของเนื้อยาง  
 ง.   การนําความรอนของเนื้อยาง 
   จ.   การขยายตัวของอากาศในยาง  
 
 17. ควรนําวสัดุชนิดใด มาทําเปนที่จับภาชนะ หุงตม เพราะเหตุใด  (การนําไปใช) 
 ก. พลาสติก   เพราะเปนฉนวนความรอน   
 ข. เหล็ก    เพราะเปนฉนวนความรอน    
 ค. แกว   เพราะเปนตวันําความรอน  
 ง.   ไม     เพราะเปนตวันําความรอน 
   จ.   อลูมิเนียม   เพราะเปนตัวนําความรอน 
  
18.  พลังงานจากแหลงธรรมชาติที่สําคัญที่สุดคือ ( ความรู  - ความจํา ) 
 ก. น้ํา 
 ข. ถานหิน 
 ค. ดวงอาทิตย 
 ง.   นิวเคลียร 
            จ.   พลังงานใตภิภพ 
 
19.  แหลงกําเนิดพลังงานที่นํากลับมาหมุนเวียนไดอีกคือ (ความเขาใจ ) 
 ก. น้ํา 
 ข. น้ํามันดิบ 
 ค. ถานหิน 
 ง.   นิวเคลียร 
            จ.   พลังงานใตภิภพ 
20.  พลังงานในขอใดที่ขึ้นกับอุณหภูมิของวัตถุ ( ความรู-ความจํา ) 
 ก. พลังงานกล 
 ข. พลังงานเคมี 
 ค. พลังงานจลน 
 ง.   พลังงานความรอน 
            จ.   พลังงานนิวเคลียร 
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21.  การเทน้าํรอนใสแกว แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น เม่ือเวลาผานไป น้ําในแกวจะมีอุณหภูมิเทากับอากาศ
ซึ่งจะเก่ียวของกับขอใดมากที่สุด ( การนําไปใช ) 
 ก. สมดุลความรอน  
 ข. การแผรังสีความรอน  
 ค. การดูดกลืนความรอน  
 ง.   การขยายตัวของวัตถ ุ
            จ.   การกระจายความรอน  
22. หลักการพาความรอน และการแผรังสี แตกตางกันในเรื่องใด (การนําไปใช) 
   ก.   การสะทอนแสง 
   ข.   การถายโอนความรอน 
   ค.   การอาศัยตวักลาง 
   ง.   เตาไฟฟา 
   จ.   ตะแกรงปงหมู 
 
23. อุปกรณใด อาศัยหลักการถายโอนความรอน ดวยวิธีการพาความรอน (การนําไปใช) 
   ก.   กะทะไฟฟา 
   ข.   เตาอบไฟฟา 
   ค.   ปลองควันรานอาหาร 
   ง.   หมอตมกวยเตี๋ยว 
   จ.   ตะแกรงปงหมู 
 
24. ในน้ําแกวหนึ่งมีอุณหภูมิเทากับอากาศ  เกิดจากสาเหตุใด (การนําไปใช) 
            ก. สมดุลความรอน  
 ข. การแผรังสีความรอน  
 ค. การดูดกลืนความรอน  
 ง.   การขยายตัวของวัตถ ุ
            จ.   การกระจายความรอน  
 
25. น้ําแข็งเปนสารทําความเย็นที่ดี เพราะสมบัตขิอใด (การนําไปใช) 
            ก. มีความรอนจําเพาะสูง  
 ข. การแผรังสีความมีสภาพนําความรอนสูง 
 ค.  การแผรังสีความมีสภาพนําความรอนสูง 
 ง.   มีความรอนแฝงของการกลายเปนไอสูง 
            จ.   มีความรอนแฝงของการหลอมเหลวสูง 
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26. เม่ือยืนอยูใกลเตาไฟเราจะรูสึกรอน ลักษณะนี้เปนการถายโอนพลังงานความรอนแบบใด          
( การนําไปใช ) 
            ก.   การพาความรอน       
            ข.   การนําความรอน 
       ค.   การสะทอนความรอน     
   ง.   การแผรังสีความรอน 
 จ.   การกระจายความรอน 
 
27. ถาเอาแอมโมเนียมไนเตรตผสมกบัแคลซียมไฮดรอกไซดแลวไดแกสแอมโมเนียมีกลิ่นฉุน   
    อุณหภูมิลดลงจากเดิม 15 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาชนิดใด ( ทักษะ
กระบวนการ ) 
         ก.   การแผรังสีความรอน      
 ข.   การดูดความรอน 
      ค.   การคายความรอน      
   ง.   การเก็บความรอน 
 จ.   การกระจายความรอน 
 
28. ขอใดเปนแหลงกําเนิดพลังงานความรอนที่สําคัญและใหญทีสุ่ด (ความรู -ความจํา) 
            ก.   ความรอนจากภายในโลก       
        ข.   ความรอนจากปฏิกิริยาเคมี 
        ค.   ความรอนจากบรรยากาศ         
            ง.    ความรอนจากดวงอาทิตย 
 จ.   พลังงานความรอนใตภิภพ 
 
29. สมดุลความรอนหมายถึงขอใด (ความรู -ความจํา) 
         ก.  อุณหภูมิคงที่ของวัตถุแตละชนิด         
      ข.  อุณหภูมิของวัตถุ 2 ชนิดที่เทากันมาสัมผัสกัน 
      ค.  อุณหภูมิของวัตถุ 2 ชนิดที่มีความจุจําเพาะเทากันมาสัมผัสกัน 
         ง.   อุณหภูมิที่แสดงวาวตัถุสามารถรับพลังงานความรอนไดมากนอยเทาใด 
        จ.  วัตถุ 2 ชนิดมีอุณหภูมิตางกันมาแตะกันจนมีอุณหภูมิทั้งสองเทากัน 
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30. การกระทําใดที่แสดงถึงการนําความรูเรื่องการถายโอนพลังงานความรอนไปใชในชีวติ 
        ประจําวัน (  การนําไปใช ) 
             ก.   สดใสนําปลาไปยางกลางแดดจัด      
             ข.   พิภพสรางบานทรงยุโรปปดทึบ 
             ค.   ปรีชาทําสระน้ําลอมบานทรงไทย   
  ง.   นิสิตมุงหลังคาบานดวยสังกะส ี

 จ.   นองแอมหุงขาวดวยหมอไฟฟา 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  

 
 

     คําชี้แจง : 
 1. แบบทดสอบฉบับน้ีมีทั้งหมด 5 สถานการณ แตละสถานการณประกอบดวยคําถามยอย  
4 ขอ ในแตละขอมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก รวมคําถามยอยทั้งหมด 20 ขอ ใชเวลาทํา 40 นาที 
 2. ใหนักเรียนอานสถานการณ แลวพิจารณาวาถานักเรียนอยูในสถานการณดังกลาว
นักเรียนจะมีการแกปญหาอยางไร สําหรับขั้นตอนในการแกปญหาประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหา ที่เกี่ยวของกับสถานการณที่
กําหนดใหมากที่สุด ภายในขอบเขตขอเท็จจริง ที่กําหนดให  
  2.2 ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกิด
ปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ของสถานการณที่กําหนดให  
  2.3 เสนอวิธีการแกปญหา  หมายถึง ความสามารถในการคิดคน วางแผน เสนอแนวทาง
แกปญหาทางวิทยาศาสตรหรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหา ที่ระบุไดอยาง
สมเหตุสมผล 
  2.4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ  หมายถึง ความสามารถในการอภิปรายวาผลที่เกิดจากการ
กําหนดวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนั้นสอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ไดเปนอยางไร
และนําไปใชอยางไร 
 
 3. เกณฑการใหคะแนน คําตอบถูกตรงตามเฉลยใหขอละ 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
 4. หามขีดฆา ทําเครื่องหมาย หรือเขียนขอความใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
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สถานการณที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี้ 
 ก. กระจกรถมีรอยราว     
 ข. โยษิตาทําธุระนานเกินไป 
 ค. การไขกระจกขึ้นทั้งหมด   
 ง. จอดรถทิ้งไวนานเกินไป 
 จ. ยาหมองรอนเกิดการเยิ้มเหลว 
 
2. นักเรียนจะวิเคราะหสาเหตขุองปญหานี้อยางไร 
 ก. กระจกรถหมดอายุการใช 
 ข. ยาหมองไดรับความรอนจึงเยิ้มเหลว 
 ค. แสงแดดทําใหกระจกรอนจึงขยายตัวทําใหกระจกแตก 
 ง. อุณหภูมิของอากาศนอกรถสูงขึ้นจึงขยายตัวทําใหกระจกแตก 
 จ. อุณหภูมิของอากาศในรถสงูขึ้นจึงขยายตัวทําใหกระจกแตก 
 
3. นักเรียนจะเสนอวิธีการแกปญหานี้อยางไร  
 ก. เม่ือจอดรถแลวไขกระจกขึ้นดานหนึ่งของรถ และไมไขกระจกขึ้นอีกดานหนึ่งของรถ 
 ข. นํากระจก 2 บาน ขนาดเทากันหนาเทากันบานหนึ่ง วางไวกลางแดด อีกบานหนึ่งวาง

ไวในที่รม 
 ค. นําดินนํ้ามัน 2 กอน ขนาดเทากัน กอนหนึ่งวางไวกลางแดด อีกกอนหนึ่งวางไวในที่

รม 
 ง. นําขวดแกวชนิดเดียวกัน ขนาดเทากันมา 2 ขวด ขวดหนึ่งนําไปตมในน้ํารอน อีกขวด

หนึ่งไปแชในน้ําธรรมดา 
 จ. นําขวดแกวชนิดเดียวกัน ขนาดเทากันมา 2 ขวด นําไปตมในน้ํารอน ขวดหนึ่งปดฝา

ใหแนน อีกขวดหนึ่งไมตองปดฝา 

 โยษิตา ขบัรถยนต ไปซื้อของในหางสรรพสินคา ในตอนบายวันหน่ึง ในขณะที่
ลานจอดรถในหางสรรพสินคาเต็ม เธอเลยตองมาจอดรถบริเวณดานนอกหาง กอนลงจาก
รถไป โยษิตา ไดไขกระจกรถขึ้นทั้งหมด  หลังจากนั้นเธอไดไปเดินหางเปนเวลา 3 ชั่วโมง
เศษ เม่ือซ้ือของเสร็จเธอจึงเดินมาที่รถ เม่ือกลับมาพบวากระจกรถดานขางแตกเปนรอย
ราว จากการสอบถามหนวยรักษาความปลอดภัย และทราบวาไมมีใครทําอะไรกระจกนั้น 
และเปดเขาไปในรถพบวามียาหมองที่วางอยูในรถเยิม้เหลวเปนนํ้า 
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4. นักเรียนจะตรวจสอบผลลัพธ หรือสรุปผลการทดลองนี้อยางไร 
 ก. กระจกถูกแสงแดดจึงมีรอยราว   
 ข. กระจกที่ไดรับความรอนจะแตก 
 ค. ความรอนทําใหยาหมองเย้ิมเหลว  
 ง. กระจกที่ไดรับความรอนจะขยายตวั ทําใหกระจกแตก 
 จ. อากาศที่ไดรับความรอนจะขยายตวัทําใหปริมาตรเพิ่มขึ้น 
 
สถานการณที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
5. จากสถานการณนี้ปญหาที่สําคัญที่สุดคืออะไร 
 ก. คนไทยตายผอนสง 
 ข. ปลาตายลอยเปนแพ 
 ค. แมน้ําเจาพระยาเนาเหม็น 
 ง. อากาศเสียเนือ่งมาจากสารพิษ 
 จ. โรงงานอุตสาหกรรมปลอยนํ้าเสีย 
 
6. นักเรียนจะวิเคราะหสาเหตุของปญหานี้อยางไร 
 ก. อากาศเสียจากแมน้ําเจาพระยา 
 ข. น้ําเนาเหม็น มีสีดํา ทําใหปลาตายลอยเปนแพ 
 ค. คนไทยตายผอนสงทุกวัน เนื่องจากอากาศเปนพิษ 
 ง. เจาของโรงงานคํานึงถึงรายไดของตนมากเกินไป 
 จ. โรงงานอุตสาหกรรมปลอยนํ้าเสียลงในแมน้ําเจาพระยา 

 โรงงานอุตสาหกรรมหนักหลายๆแหงตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาได
ปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําเจาของโรงงานไมสนใจวาน้ําเสียจากโรงงานจะไปไหน จะทํา
รายอะไรบาง และมีผลกระทบกับอะไรสนใจแตรายไดของกิจการเพียงอยางเดียว 
ปจจุบันแมน้ําเจาพระยาถึงจุดวิกฤติแลว ทั้งเนาเหม็น สีดํา มีผลทําใหอากาศเสีย ปลา
ตายลอยเปนแพ โรงงานอุตสาหกรรมปลอยอะไรออกมาบาง แตที่แนนอนไมใชสิ่งที่ชวย
ทําใหอากาศดี เพราะเมื่อเราหายใจเขาไปจะแสบจมูกและมีกลิ่นเหม็นมาก คนไทยไม
ตายคราวนี้แลวจะตายเมื่อไร ตายผอนสงกันทุกวันอยูแลว 
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7. นักเรียนจะเสนอวิธีการแกปญหานี้อยางไร 
 ก. ทําการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมวาติดตั้งระบบปองกันนํ้าเสียหรือไม 
 ข. ทําการสํารวจแหลงน้ําเนาบริเวณโรงงานแลวนํามาหาจํานวนจุลินทรียในน้ํา 
 ค. ทําการสํารวจแหลงน้ําเนาบริเวณโรงงานแลวนํามาทดสอบความดําของน้ํา 
 ง. ทําการสํารวจแหลงน้ําเนาบริเวณโรงงานแลวหาจํานวนปลาทีต่ายลอยเปนแพ 
 จ. ทําการสํารวจวาบริเวณน้ําเนานั้นมีสภาพเชนไร แลวทาํการทดสอบวาสารเคมีที่มีอยู

ในน้ํานั้นมีสารอะไรบาง 
 
8.  นักเรียนจะตรวจสอบผลลัพธ หรือสรปุผลการทดลองนี้อยางไร 
 ก. ความดําของน้ําเปนเกณฑที่ใชกําหนดการเนาเสียของน้ํา 
 ข. จํานวนปลาทีต่ายเปนเกณฑที่ใชกําหนดการเนาเสียของน้ํา 
 ค. เจาของโรงงานอุตสาหกรรมควรติดตั้งระบบปองกันนํ้าเสีย 
 ง. นักเรียนบอกไดวาน้ําที่สํารวจมานั้นเนาเพราะสาเหตุใดได 
 จ. ปลาตายลอยเปนแพเน่ืองจากจุลินทรียในน้ําทําใหปลาเปนโรค 
 
สถานการณที่ 3 

 

 
 
 
 
 

 

9. นักเรียนคิดวา ขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สุด ในสถานการณนี้ 

ก. นักเรียนปวยหลายคน  
ข. โรงเรียนอยูใกลโรงงาน 
ค. มลภาวะเปนพิษทางอากาศ 
ง. ปรากฏการณเรือนกระจก 
จ. โรงงานใชสารเคมีฟอกหนัง  

 

 

ในชุมชนบานดอกไม มีโรงงานฟอกหนัง  อยู 2 แหง ตั้งอยูใกลๆกับ
โรงเรียน วัดน้ําบาดาล  กลิ่นของน้ําที่ชะลางหนังที่ฟอก ดวยสารเคมี ลอยไป
ตาม ลมในบางครั้ง  มีกลิ่นเหม็นมาก  นักเรียนในโรงเรียนไดรับกลิ่นเหม็นอยู
เสมอ  บางวันนักเรียนหลายคนมีอาการแสบจมูก  วิงเวียน คลื่นไส  อาเจียน  
หนามืด  ถูกนําสงโรงพยาบาล 
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       10. นักเรียนจะวิเคราะหสาเหตขุองปญหานี้อยางไร 
      ก.  กลิ่นเหม็นลอยมากับอากาศ 
      ข. โรงงานสรางมลพิษทางอากาศ 
      ค. โรงเรียนตั้งอยูใกลโรงงานฟอกอากาส 
      ง. นักเรียนสูดอากาศเปนพิษเขาไปในรางกาย 
      จ. นักเรียนปดจมูกเพื่อปองกันฝุนมลพิษ 

 
    11. นักเรียนจะเสนอวิธีการแกปญหานี้อยางไร 
   ก. แจงตํารวจจับเจาของโรงงาน 

 ข. โรงงานจัดทําเครื่องฟอกอากาศ 
  ค. ยายโรงงานไปอยูในที่หางไกลชุมชน 
  ง. ยายโรงเรียนออกไปตั้งหางจากโรงเรียน 
  จ. หาวิธีปองกัน โดยการใชที่ปดจมูก 
  
       12. นักเรียนจะตรวจสอบผลลัพธ หรือสรุปผลการทดลองนี้อยางไร 
  ก.  อากาศเปนพิษ  

 ข.  การยายโรงงานอุตสาหกรรม 
  ค.  การใชสารเคมี เกินอัตรา 
  ง.  นักเรียนเกิดอาการไมสบายจากมลภาวะ  
  จ.  โรงงานปลอยนํ้าเสียลงในแมน้ําของชุมชน 
 
สถานการณที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณแมของมะหม่ี ใชกะทะทีมี่ดามจับแบบมีที่หุมสีดํา เคลือบไวที่ปลายหู
จับ ทําอาหารใหมะหม่ีกินเปนประจําทุกวัน  แตในวันนี้ คุณแมของมะหม่ีไมสบาย 
ตองกินยาและนอนพักผอน ในหองนอน ดังนั้นคุณพอของมะหมี่ จึงมาทําอาหารให
มะหม่ีทาน  แตวันน้ีคุณพอจะผัดขาวผัด เลยใชกะทะทีไ่มมีฉนวนหุมบริเวณที่จับ  
เม่ือคุณพอทําเสร็จแลวจึงจะยกอาหารออกจากเตา  คุณพอไดใชมือสัมผัสที่บริเวณ
ที่หูจับทันที ทนัใดนั้นกะทะก็ลงบนพื้น เพราะคุณพอบอกวารอนที่มือมากและมือ
แดงกร่ํา   ทําใหวันน้ี มะหม่ีตองอดทานอาหารมื้อน้ีไป 
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13. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี้ 
 ก. อาหารตกลงบนพื้น    
 ข. มะหม่ีอดทานอาหารเย็น 
 ค. กะทะไมไดมาตรฐาน  
 ง. คุณพอโดนความรอนจากกะทะ  
 จ. คุณพอไมยอมใชกะทะแบบมีหูจับ 
 
14. นักเรียนจะวิเคราะหสาเหตขุองปญหานี้อยางไร 
 ก. คุณพอประมาท 
 ข. ความรอนสงผานไปยังมือ 
 ค. กะทะไมไดมาตรฐาน 
 ง. คุณพอจับกะทะไมแนนมือ 
 จ. อุณหภูมิของอากาศในบานสูงขึ้นจึงทําใหความรอนสูงขึ้น 
 
15. นักเรียนจะเสนอวิธีการแกปญหานี้อยางไร 
 ก. เลือกใชกะทะที่ไดมาตรฐาน  
 ข. เลือกใชกะทะที่มีฉนวนหุม 
 ค. ใชผาจับบรเิวณหูกะทะกอนจับกะทะ 
 ง. ปดไฟใหเรียบรอยกอนยกกะทะขึ้นจากเตา 
 จ. ใชภาชนะอ่ืนแทนกะทะที่เปนโลหะ หรืออลูมิเนียม 
 
16.       นักเรียนจะตรวจสอบผลลัพธ หรือสรุปผลการทดลองนี้อยางไร 
 ก. ใชวัสดุที่มีฉนวนความรอนหุมหูจับกะทะ 
 ข. เลือกใชวัสดุชนิดอ่ืนมาทําภาชนะแทนโลหะ  
 ค. ความรอนถูกถายโอนดวยวธิีการนําความรอน 
 ง. ความรอนถูกถายโอนดวยวธิีการพาความรอน 
            จ. ความรอนถูกถายโอนดวยวิธีการแผรังสคีวามรอน 
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สถานการณที่ 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17. นักเรียนคิดวา ขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สุด ในสถานการณนี้ 

ก. โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
ข. อากาศเปลี่ยนแปลง 
ค. การเผาเชื้อเพลิงตางๆ 
ง. ปรากฏการณเรือนกระจก 
จ. โรงงานอุตสาหกรรม ปลอยมลพิษ 

 

ภาวะโลกรอน (Global Warming)  

      ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate 
Change) เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน สังเกตไดจาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ สาเหตุหลักของปญหาน้ี มาจาก กาซเรือนกระจก คะ (Greenhouse gases)   
ปรากฏการณเรือนกระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวก คารบอนไดออกไซด 
หรือ มีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลบัสูบรรยากาศ
ทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบดวงจันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอน
กลางวันรอนจัด เพราะไมมีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย) ซึ่งการทาํให
โลกอุนขึ้นเชนน้ี คลายกับหลักการของ เรือนกระจก (ที่ใชปลูกพืช) จึงเรียกวา 
ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect)  แตการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองของ 2CO  
ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการกระทําใดๆทีเ่ผา เชื้อเพลิงฟอสซิล 
(เชน ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคารบอน ) สงผลใหระดับ
ปริมาณ 2CO   ในปจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 สวน ใน ลานสวน) เปนครั้งแรกใน
รอบกวา 6 แสนป   ซึ่ง คารบอนไดออกไซด ที่มากขึ้นน้ี ไดเพ่ิมการกักเก็บความรอนไว
ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปน ภาวะโลกรอน ดังเชนปจจุบัน 
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18.  นักเรียนจะวิเคราะหสาเหตขุองปญหานี้อยางไร 

ก.  ภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 
ข. มนุษยมีการปลอยมลภาวะที่เปนตวัทําลายโลก 
ค. แสงแดดสองมายังโลกมาก จึงกักเก็บแสงแดดเอาไว 
ง. การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรที่สงผลตอภาวะโลกรอน 
จ. ภูมิอากาศ และการปลอยมลภาวะที่สงผลใหโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

19. นักเรียนจะเสนอวิธีการแกปญหานี้อยางไร 

ก. ไมปลอย ควนัพิษ และทิ้งขยะลงในแมน้ํา 
ข. เลิกใชทรัพยากรธรรมชาตทิีมี่อยูอยางจํากัด 
ค. รณรงค การใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก 
ง. หยุดการใชทรพัยากรที่มีผลตอการเกิดภาวะโลกรอน  
จ. ซอมแซมชั้นโอโซนที่เกิดปญหาเปนรูโหว เพ่ือลดภาวะโลกรอน 

20. นักเรียนจะตรวจสอบผลลัพธหรือสรุปผลการทดลองนี้อยางไร 

ก. โลกรอนเพราะไดรับแสงแดดมาก 
ข. มลภาวะเปนพิษทําใหอากาศรอน 
ค. การปลอยกาซเรือนกระจก ทําใหเกิดภาวะโลกรอน 
ง. ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมทําให โลกรอน 
จ. การเผาขยะ  และการขบัขีพ่าหนะ ทําใหโลกรอนขึ้น 
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โครงงานวิทยาศาสตร 
เรื่องตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

 
 
 
 

 
 

ผูจัดทํา 
1.ด.ญ.วาสนา ลีเส็ง   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
2. ด.ญ.เมธิน ี แซลี ้   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

        3.ด.ช. จักรพันธ  ภิรมพลัด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 
 
 
 
 

เสนอ 
คุณครูจงรักษ  ปญญารัตนกุลชัย 
ครูโรงเรียนอนุบาลบอทอง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลบอทอง อ.บอทอง จ. ชลบุรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
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หัวขอโครงงานวิทยาศาสตร     ตูอบพลังงานแสงอาทิตย  

ผูจัดทํา 1. ด.ญ.วาสนา ลีเส็ง    
2. ด.ญ.เมธิน ี แซลี ้    
3.ด.ช. จักรพันธ  ภิรมพลดั  

 

ระดับชั้น  มธัยมศึกษาปที่ 1 
อาจารยที่ปรึกษา  นางสาวจงรักษ  ปญญารัตนกลุชัย     
โรงเรียนอนบุาลบอทอง 
ปการศึกษา  2553 
 
 
                                                       บทคัดยอ 
 
 การศึกษาการทําโครงงานวทิยาศาสตร เรื่องตูอบพลังงานแสงอาทิตยนี้ เกิดขึ้นไดเนื่องจาก
ที่บานของขาพเจามีเศษวัสดุอุปกรณที่เหลือจากการทําประโยชนจากอาชีพของคุณพอ เชนเศษไม 
เศษอลูมิเนียม เศษเหลก็ แผนโลหะ มาดัดแปลงใหเกิดประโยชนโดยนํามาทําเปนตูอบพลังงาน
แสงอาทิตย ทีส่ามารถนําไปอบอาหารไดโดยไมตองไปสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา 
จากผลการทดลองพบวา ตูอบพลังงงานแสงอาทิตยทีท่ําจากแผนโลหะสีดําสามารถกักเก็บพลงังาน
แสงอาทิตยไวไดดีกวาตูอบพลังงานแสงอาทิตยทีท่ําจากวัสดุที่มีสีเทา และอาหารที่สามารถอบดวย
พลังงานแสงอาทิตยทีใ่ชเวลาการอบที่นอยที่สุด คือ ผักสด หมูแดดเดียว และปลา ตามลําดับ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  การทําโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองตูอบพลังงานแสงอาทิตยนี้ ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ตองขอขอบพระคุณคุณครูจงรักษ  ปญญารัตนกุลชัย ที่ไดใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการจัดทํา
งานวิจัยครั้งน้ี 
  ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครูอาจารยโรงเรียนอนุบาลบอทอง อ.บอทอง  
จ.ชลบุรี ทุกทานที่คอยเปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนใหทําโครงงานวิทยาศาสตร จน
สําเร็จ 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดาอันเปนที่รักและเคารพ เพ่ือนๆชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใหความ
ชวยเหลือและใหกําลังใจเสมอมาทั้งในการเรียนและการทําโครงงานวิทยาศาสตรจนสําเร็จ ลุลวงดวยดี 
 
 
 
 
  ผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 

บทที่     หนา 
    บทที่ 1 บทนํา          1 
 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ       2 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการทดลอง       5 
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล     6 
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง       8  
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         บทที1่ 
บทนํา 

1. ที่มาและความสําคัญ 
เน่ืองจากที่บานของขาพเจามีเศษไมเศษอลูมิเนียมและเศษเหล็กเหลอืจากการประกอบ
อาชีพ ของผูปกครองเปนจํานวนมาก จึงคิดที่จะนําเศษวัสดุเหลานัน้มาดัดแลงใหเกิด
ประโยชนและนําไปใชในชีวติประจําวันใหไดมากที่สุด จึงไดปรึกษากับเพ่ือนๆในกลุม วา
ควรนํามาประกอบเปนชิ้นงานใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพ่ือนจึงเสนอวา ควรจะทําตูอบ
พลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวกบัพลังงานความรอน และกําลงัเรียนเรื่องนี้อยูพอดี
จึงอาจทําใหสะดวกในการหาขอมูล และใหเขาใจดียิ่งขึน้ 

 
2.วัตถุประสงค 
          2.1 เพ่ือศึกษาอุปกรณที่สามารถนํามาเปนตูอบ พลังงานแสงอาทิตยได 
          2.2 เพ่ือศึกการทํางานของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย 
          2.3 เพ่ือศึกษาชนิดของอาหารที่จะนํามาใชอบในตูอบพลังงานแสงอาทิตย 
 
3.สมมติฐาน 
          วัตถุที่มีสีดําทึบจะสามาร๔ดูดพลังงานแสงอาทิตยและสามารถนํามาใชเปนสวนประกอบใน
ตูอบพลังงานแสงอาทิตยไดดีกวาวัตถุสีเทา 
 
4.ตัวแปรที่เก่ียวของ 
          4.1 ตวัแปรตน ตูอบพลังงานแสงอาทิตย 
          4.2 ตวัแปรตามประสิทธิภาพของตูอบพลังงานแสงอาทิตย 
          4.3 ตวัแปรควบคุม อุณหภูมิ ขนาดของวัสดุ 

 
  5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
          5.1 ไดรูหลักการทาํงานของตูอบพังงานแสงอาทิตย 
          5.2 ไดนําวัสดุอุปกรณที่เหลือใชมาดัดแปลงใหเกิดประโยชนในชีวติประจาํวันได 
          5.3 ไดอุปกรณชิ้นใหมที่สามารถนําไปใชงานไดจรงิโดยไมตองไปหาซื้อ 
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                                            บทที่ 2 
เอกสารที่เก่ียวของ 

    บทนํา 
          พลังแสงอาทิตยเปนพลังงานพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลก  ทีม่นุษยรูจักวิธกีารใชมาตั้งแต
สมัยโบราณ เชน ใชตากผา ตากผลผลติทางเกษตรและอุตสาหกรรม ใชในการประกอบอาชีพ เชน 
ทํานาเกลือ ซึ่งในปจจุบันมีการนําความรูภูมิปญญาเกี่ยวกับพพลังงานแสงอาทิตยมาใช ประโยชน
มากขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มศักยภาพในการใชประโยชนมากขึ้น 
 
         การใชประโยชนจากลพลังงานแสงอาทิตยจะแบงเปน 2 แบบหลักๆ ในแบบที่ 1 คือใช
ประกอบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  ที ่มี 2 ลักษณะ คือการใชเซลลแสงอาทิตย
ผลิตไฟฟา  หรือที่เรียกคุนหูวาโซลารเซลลนั่นเอง  สวนอีกลักษณะ คือการใชระบบรวมแสงอาทิตย
เพ่ือผลิตไฟฟา แบบที่ 2 คอื การผลิตความรอนจากพลังงานแสงอิทตย  มีการนําเทคโนโลยมีา
ใชใน 2 ลักษณะ คือการใชแผงรับแสงอาทิตยในการผลิตน้ํารอนเพ่ือนําไปใชในการอุปโภค บริโภค 
และการอบแหง 
 
         ตัวอยางการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยดวยการนํามาผลิตความรอน  ซึ่งในปจจุบัน
ชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางคุมคาและมีความเหมาะสม กับชีวติการประกอบอาชีพ 
ไดแก 
 
ตูอบพลงัแสงอาทิตย 

       การอบใหแหง เปนวธิหีนึ่งของการถนอมอาหาร ซึ่งนิยมทํากันทั้งระดับชาวบานและ
อุตสาหกรรมมาชานานแลว การทําใหแหงมีหลายวิธี เชน การตากดวยแสงอาทิตย การอบแหงดวย
ลมรอน และการอบแหงแบบเย็นเยือกแขง็เปนตน วธิีตากแหงดวยแสงอาทิตย จะมีความสะดวกและ
สิ้นคาใชจายนอย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดความรอนที่ไดมาโดยไมตองเสีย 
คาใชจาย การตากแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบดั้งเดิม เชน การตากเนื้อ ปลา พืช ผักและ
ผลไม จะมีปญหาเรื่องฝุนละออง มีเชื้อจุลินทรีย แมลงวันตอมเปนพาหะนําเชื้อโรค และทําใหเกิด
หนอนขึ้นได เม่ือฝนตกหรืออากาศเย็น การตากอาจมีปญหาเรื่องเช้ือรา เปนเหตุใหเก็บไวไดไมนาน 
ทําใหผูบริโภคอาจเจ็บปวยได ไดมีการพัฒนาการอบแหงโดยใชตูอบแหงจากแหลงพลังงานไฟฟา 
ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจายเปนอยางมาก ทําใหตนทนุการผลิตสูง  
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จุดมุงหมาย 

          เพ่ือออกแบบลักษณะของตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบหลังคาจั่ว ที่มีขนาดใหญ
สามารถตากผลผลติไดจํานวนมาก มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกสบายในการใชสอย 

หลักการทํางาน 

           ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยนี้ จะใช " หลักการไหลเวียนอากาศรอน เพ่ือระบายความชื้น
ดวยวธิีธรรมชาติ " กลาวคือ เม่ือแสงอาทิตยสองผานกระจก พ้ืนอลูมิเนียมสีดําซึ่งอยูภายในตูจะทํา
หนาที่ดูดกลืนความรอนสะสมไว ทําใหอุณหภูมิภายในตูอบแหงสูงขึ้น ประมาณ 60 องศาเซลเซียส 
อากาศรอนในตูอบจะถายเทความชื้น ทีมีอยูในอาหารใหระเหยออกมา เกิดการลอยตัวสูงขึ้นออกไป
ทางชองลมดานบนของตูอบแหง อากาศเย็นที่อยูภายนอกจะไหลเขาทางชองลมทีอ่ยูสวนลาง
ทางดานหนาของตู อบแหงแทนที่อากาศรอน เปนการถายเทความชืน้ใหกับอาหารแบบธรรมชาติ
ตลอดเวลา ลกัษณะของตูอบแหงมีแบบ 2 และ 4 ตะแกรง และ12 ตะแกรง 

ลักษณะของตูอบแหงทีด่ ี

          -ดานลางของตูอบแหงทําจากแผนอลูมิเนียมพ้ืนสีดํา ทําหนาที่เปนตวัรับพลังงาน
แสงอาทิตย และมีฉนวนปองกันการสูญเสียความรอน 

          -มีกระจกปองกันการสูญเสียความรอน และฝุนละออง และใชตะแกรงมุงลวดปองกันแมลง
ตางๆรบกวน 

          -ใชงานและดูแลรักษางาย มีประตูเปด-ปด และที่จับดานขาง 

          -ตะแกรงสําหรับวางวัตถุดิบที่นํามาอบแหงทําจากสเตนเลสซึ่งทนทานตอการเกิดสนิม 

          -ตัวตูอบแหงและแผนกันนํ้าฝนทําจากวัสดุอลูมิเนียม ปลอดสนิม 

การนําตูอบแหงไปใชงาน 

ตัวอยางการอบแหงอาหารประเภทเนื้อและปลา 

       เน้ือแดดเดียว จะใชเวลาในการอบแหง 1/2 วัน  

ห่ัน เน้ือออกเปนแผนๆ ความหนาประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แลว
นําไปวางบนตะแกรงตอนเชา นําไปวางใหกระจกดานเอียงหันเขาหาแสงอาทิตย ตอนบายนําเนื้อ
ออกจากตูอบแหงไปทอดรับประทานได 
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ปลาแดดเดียว จะใชเวลาในการอบแหง 1/2 วัน  

การ เตรียมปลาเชนเดียวกบัการทําปลาตากแหงที่ใชกันอยู นําไปตากตอนเชาโดยไมตองพลิกกลับ
ชิ้นปลา ตอนบายนําปลาออกจากตูอบแหงไปเก็บไวทอดรับประทาน 

ตัวอยางการอบแหงพืชผักและผลไม 

       กลวยตากอบน้ําผึ้ง จะใชเวลาในการอบแหง 3 วนั  

โดย เลือกกลวยที่สุกงอม ปอกเปลือกออก วางเรียงบนตะแกรง แลวนําเขาตูอบ ปดฝาตู นําไปวาง
รับแสงอาทิตย หันหนากระจกไปทางทศิใต ตูจะรับแสงอาทิตยไดตั้งแต 08.00-16.00 น. ตอนเที่ยง
ควรกลบักลวย โดยพลิกดานลางขึ้นมารับแสงอาทิตย เพ่ือใหกลวยแหงเทากันทั้งสองดาน ตอนเย็น
ใหเก็บกลวยบนตะแกรงใสถุงพลาสติกวางซอนทับกัน แลวมัดปากถุงใหแนน เพ่ือใหความชื้นสวนใน
ออกมาอยูที่ผิว วันรุงขึ้นนํากลวยไปเรียงบนตะแกรงเชนเดียวกับวันแรก ตอนเย็นใหเก็บใส
ถุงพลาสติกมัดไว จนวนัที่ 3 นําไปชุบน้ําผึ้งผสมน้ํา 50% วางเรียงบนตะแกรง ตากในตูอบแหงจน
เย็น จะไดกลวยตากอบน้ําผึ้งมีสีสวย สะอาด นารับประทาน ปราศจากฝุนและแมลงรบกวนพรกิแหง 
จะใชเวลาประมาณ 3 วัน ใชพริกสุกสีแดง ประมาณ 1/2-1 กิโลกรัมตัดตะแกรงมุงลวดวางบน
ตะแกรงในตูอบ จากนั้นนําพริกมาเทบนมุงลวดแลวเกลี่ยใหทัว่ ยกตูอบแหงออกไปรับแสงอาทติย 
โดยหันหนาไปทางทิศใต ควรกลบัพริกไปมาใหทั่วถึง 1-2 ครั้งตอวนั เม่ือหมดแสงอาทิตย ยกตูอบ
มาเก็บไวในบาน รุงเชานําไปรับแสงอาทติยใหม จนไดพริกที่แหง สะอาด จึงเก็บไวบริโภค 

ประโยชนที่ไดรับ 
ตู อบแหงพลงังานแสงอาทิตยสามารถนาํไปใชประโยชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของตูอบ

แหงพลังงานแสงอาทิตยใชตากและอบแหงผลิตผล ทางการเกษตรเชิงพาณิชยไดผลิตผลมีคณุภาพ
ดีเพราะแหงเร็วปองกันฝุนละออง และแมลง เปนแนวทางในการพัฒนาตอไปในอนาคต    
 
การบํารุงและรักษาตูอบแหงพลงังานแสงอาทิตย 
       ควรเช็ดทําความสะอาดกระจกตูอบแหงใหสะอาดอยูเสมอระวังการกระแทกที่จะทําใหกระจก
แตก 
ขอเสนอแนะ 

การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช  ชุมชนตองรูถึงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของพ้ืนที่  รู
ถึงความคุมคาในการลงทุนและยังตองฝกทักษะความสามารถในการดูแลรักษา อุปกรณใหอยูใน
สภาพที่สามารถใชงานไดเพ่ือลดการพึ่งพาจากภายนอก  การเลือกเทคโนโลยีเพ่ือผลิตพลังงาน
ทดแทน  สิ่งสําคัญคือความเหมาะสมกับตนเองและชุมชนเพื่อใหพลงังานทดแทนสามารถกอเกิด 
ประโยชนอยางคุมคาได 
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         บทที่ 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
1. อุปกรณ 

1.1 เศษไม 
1.2 เศษอลูมิเนียม 
1.3แผนโลหะสีดํา 
1.4แผนโลหะสีเทา 
1.5 ตะป ู
1.6 มือจับ 
1.7 กระจกใส 

 
2. วิธีการทดลอง 
ข้ันที่1  

2.1 นําวัสดุอุปกรณเศษไมเศษอลูมิเนียมนํามาประกอบกันใหเปนตูอบ 
2.2 นําแผนโลหะสีดํามามาติดไวบรเิวณดานขางของตูอบเพ่ือทําหนาที่ดึงดูดแสง 
2.3 นําแผนกระจกมาติดไวดานบนของตูอบ 
2.4 ติดมือจับไวเพ่ือทําเปนที่เปดของตูอบ 
2.5นําไปทดลองโดยนําไปตั้งไวกลางแดดพรอมกับใสอาหารแลวสังเกตุการ

เปลี่ยนแปลง 
ข้ันที่2  

2.1 นําวัสดุอุปกรณเศษไมเศษอลูมิเนียมนํามาประกอบกันใหเปนตูอบ 
2.2 นําแผนโลหะสีเทามามาติดไวบรเิวณดานขางของตูอบเพ่ือทําหนาที่ดึงดูดแสง 
2.3 นําแผนกระจกมาติดไวดานบนของตูอบ 
2.4 ติดมือจับไวเพ่ือทําเปนที่เปดของตูอบ 
2.5นําไปทดลองโดยนําไปตั้งไวกลางแดดพรอมกับใสอาหารแลวสังเกตุการ

เปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 

1. ผลการทดลอง 
จากการทดลองทําตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยนี้ สามารถเสนอผลการทดลองดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย ในการอบอาหาร
ประเภทผัก 

ชนิดของตูอบ 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอาหารในตูอบ ( ชม.) 

4ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 
ตูอบที่ทําจากโลหะสีดํา ผักเริ่มเห่ียว ผักเหี่ยว ผักมีสีคล้ํา แหง 
ตูอบที่ทําจากโลหะสีเทา - ผักเริ่มเห่ียว ผักเหี่ยว 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย ในการอบอาหาร
ประเภทปลา 

ชนิดของตูอบ 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอาหารในตูอบ ( ชม.) 

4ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 
ตูอบที่ทําจากโลหะสีดํา ปลาเริ่มแหง ปลามีสีคล้ํา แหง ปลาแหง 
ตูอบที่ทําจากโลหะสีเทา - ปลาเริ่มแหง ปลามีสีคล้ําแหง 

 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย ในการอบอาหาร
ประเภทเนื้อแดดเดียว 

ชนิดของตูอบ 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอาหารในตูอบ ( ชม.) 

4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 
ตูอบที่ทําจากโลหะสีดํา เน้ือเริ่มแหง เน้ือแหง เน้ือแหง 

มีสีคล้ํามาก 
ตูอบที่ทําจากโลหะสีเทา - เน้ือเริ่มเห่ียว เน้ือแหง 
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2. อภิปรายผลการทดลอง 
  จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการอบผัก ดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตยดวยแผน
โลหะสีดํานั้นจะทําใหผักแหงเร็วกวาตูอบที่ทําดวยแผนโลหะสีเทา และเวลาที่ดีทีสุ่ดในการ
อบอาหารคือคือ 6 ชั่วโมง   จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการอบปลา ดวยตูอบพลังงาน
แสงอาทิตยดวยแผนโลหะสีดํานั้นจะทําใหปลาแหงเร็วกวาตูอบที่ทําดวยแผนโลหะสีเทา 
และเวลาที่ดีทีสุ่ดในการอบอาหารคือคือ 6 ชั่วโมง และ จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการ
อบเน้ือแดดเดียว ดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตยดวยแผนโลหะสีดํานั้นจะทําใหเนื้อแดดเดียว
แหงเร็วกวาตูอบที่ทําดวยแผนโลหะสีเทา และเวลาที่ดีที่สุดในการอบอาหารคือคือ 6 ชั่วโมง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
5.1 สรุปผล 
 จากผลการทดลองการทําตูอบพลังงานแสงอาทิตย  สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 
 

1. เตาอบพลังงานแสงอาทิตย  ที่ทําดวยโลหะสีดํา มีความสามารถในการดูดพลังงานความ
รอนไดดีกวาโลหะสีเทา 

2. อาหารที่นํามาอบในตูอบพลังงานแสงอาทิตย ไดดีที่สุด คือ ผัก เน้ือดดเดียว และปลา 
ตามลําดับ 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรดัดแปลงตูอบพลังงานแสงอาทิตยเปนใชโซลารเซลล เพ่ือกกัเก็บพลังงานไวใชงาน 
 2. ในการทดลองอบอาหาร ควรอบอาหารชนิดอ่ืนๆดวย 
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                                                      ตูอบไฟฟาที่ทําดวยโลหะสีดํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ตูอบไฟฟาที่ทําดวยโลหะสีเทา 
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