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ปิยนาฏ ปิยะรตัน์.  (2556).  ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโรงเรยีน 
 สงักดัสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.  
 (การวจิยัและสถติทิางการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ:์ รองศาสตราจารยช์ศูร ีวงศร์ตันะ ทีป่รกึษาหลกั, รองศาสตราจารย ์ 
 ดร.สนีุย ์เหมะประสทิธิ ์ ทีป่รกึษารว่ม 
  
 การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศของนกัเรยีนกบัระดบัคุณภาพ 
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ทีม่ผีลต่อผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  2) เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรร์ะหวา่งนกัเรยีนชาย และ
นกัเรยีนหญงิ  3) เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จาํแนกตามระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
ปีการศกึษา 2555 ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1  จาํนวน 
366 คน ซึง่ไดจ้ากการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชศ้กึษาม ี4 ฉบบั 
ไดแ้ก่ 1. แบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ทีม่คีา่ความเชือ่มัน่ .81  2. แบบทดสอบวดั
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 8 ทกัษะ คอื ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการวดั 
ทกัษะการคาํนวณ ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปส
กบัเวลา ทกัษะการจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลู ทกัษะการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู และทกัษะ
การพยากรณ์ ทีม่คีา่ความเชื่อมัน่ .81 3. แบบสอบถามวดัจติวทิยาศาสตร ์ทีม่คีา่ความเชื่อมัน่ .85  
4. แบบสอบถามวดัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนทีเ่ป็นแบบ 
ประมาณค่า 4 ระดบั ทีม่คี่าความเชื่อมัน่ .78 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบสองทาง (Two – ways Analysis of Variance) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ในโรงเรยีนสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสพุรรณบุร ี เขต 1 มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ข ัน้พืน้ฐาน จติวทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2. ไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น 
สาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนทีม่ผีลต่อผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐาน
ทางวทิยาศาสตรท์กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน และจติวทิยาศาสตร ์
  3. นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิมผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความรู้
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน และจติวทิยาศาสตร ์แตกต่างกนั
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
  4. นกัเรยีนทีม่กีารรบัรูคุ้ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัต่างกนั มผีล
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน และจติวทิยาศาสตร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 The purposes of this research were 1) to study the interaction effects between 
sexes and the child-centered learning management perceived by grade 3 students on their 
science learning outcomes  2) to compare the science learning outcomes between the male 
students and the female students and 3) to compare science learning outcomes between 
different levels of quality of the child - centered learning management perceived by the 
students. The sample participants of this study were 366 students studying in grade 3 in the 
schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office I in 2012 academic year. 
The sampling technique was the stratified random sampling. There were 4 research tools of 
the study. The first one was the test of basic science knowledge with the reliability at .81. 
The second one was the test of basic scientific process skills: observation, measurement, 
using numbers, classification, relationship between space and space and the space and time 
relationship, organizing data and communication, inferring, and prediction. The reliability of the 
basic science process skills was at .81. The third one was the scientific mind questionnaires 
with the reliability at .85. The fourth one was   quality of the child - centered learning management 
perceived by students questionnaires with the reliability at .78. The data was analyzed by 
Two-ways Analysis of Variance. 
 The results of the study showed that: 
  1. The grade 3 students in the schools under Suphanburi Primary Educational  
Service Area Office I  possessed a medium level of basic science knowledge, basic science 
process skills and scientific mind. 
  2. There was no interaction effect between sexes and the level of quality of the 
child - centered learning management perceived by the students on science learning outcomes. 
  3. The male and female students learning outcomes not significantly different. 
  4. The students who perceived quality of the child – centered learning management 
at different levels had different science learning outcomes statistical significance at .05 level. 
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 ปรญิญานิพนธน้ี์สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดไีด ้ ดว้ยไดร้บัความเมตตากรณุาและความชว่ยเหลอื
เอาใจใสใ่หค้าํปรกึษา และใหค้าํแนะนําเป็นอยา่งดยีิง่จากอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์รองศาสตราจารย์
ชศูร ี วงศร์ตันะ ทีป่รกึษาหลกั  และรองศาสตราจารย ์ดร.สนีุย ์เหมะประสทิธิ ์ทีป่รกึษารอง  ทา่นทัง้สอง
ไดใ้หค้าํปรกึษาแนะนําแนวทางในการจดัทาํงานวจิยัน้ีทุกขัน้ตอน พรอ้มทัง้แนวทางการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ ทุกประการ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้าํลงัใจในการทาํปรญิญานิพนธน้ี์จนสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ี ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณทา่นทัง้สองเป็นอยา่งสงูยิง่ไว ้ณ  ทีน้ี่ 
 กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ชศูร ีวงศร์ตันะ รองศาสตราจารย ์ดร.สนีุย ์เหมะประสทิธิ ์ 
อาจารย ์ดร.สุวมิล  กฤชคฤหาสน์ และอาจารย ์ดร.อทิธฤิทธิ ์พงษ์ปิยะรตัน์ ทีก่รณุาเป็นคณะกรรมการ
สอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่ทา่นไดใ้หค้าํแนะนําในการปรบัปรงุปรญิญานิพนธจ์นสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
และกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควดัผลและวจิยัทางการศกึษาทุกทา่น ทีใ่หค้าํแนะนําอบรม และ
ประสาทวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยัจนสาํเรจ็การศกึษา 
 สาํหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดร้บัความกรณุาจาก ดร.ประสงค ์เมธพีนิิจกุล ดร.พรทพิย ์ 
ศริภิทัราชยั  ดร.สนุทร  เทยีนงาม  อาจารยป์ระดบั  นาคแกว้  และอาจารยส์ายพณิ  กจิจา เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งยิง่ 
 ในการรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดร้บัความเอือ้เฟ้ือและความสนบัสนุนรว่มมอืจากผูบ้รหิาร และ 
อาจารยใ์นโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีใ่หค้วามรว่มมอืในการเกบ็ขอ้มลูเป็นอยา่งด ี ผูว้จิยัขอขอบคุณ 
มา ณ ทีน้ี่ และขอขอบใจนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีใ่หค้วามรว่มมอือยา่งดใีนการตอบแบบสอบถาม 
และขอบคุณพี่ๆ  น้องๆ ทีม่สีว่นชว่ยในการทาํปรญิญานิพนธ ์จนสาํเรจ็ลุลว่งดว้ยด ี  สดุทา้ยน้ีผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม ่ทุกคนในครอบครวั และเพือ่นๆ ทีเ่ป็นกาํลงัใจ จนทาํใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็ในการศกึษาครัง้น้ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 วทิยาศาสตรม์บีทบาทสาํคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจุบนั และอนาคต เพราะวทิยาศาสตรเ์กีย่วขอ้ง
กบัชวีติทุกคน ทัง้ในการดาํรงชวีติประจาํวนัและในอาชพีต่างๆ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ ตลอดจนผลผลติ
ต่างๆ ทีค่นไดใ้ชเ้พือ่อาํนวยความสะดวกในชวีติและในการทาํงานลว้นเป็นผลของความรู ้วทิยาศาสตร์
ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ ความรูว้ทิยาศาสตรช์ว่ยใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยี
อยา่งมาก ในทางกลบักนัเทคโนโลยกีม็สีว่นสาํคญัมากทีจ่ะชว่ยใหม้กีารคน้ควา้ความรูท้างวทิยาศาสตร์
เพิม่ขึน้ไมห่ยดุยัง้  วทิยาศาสตรท์าํใหค้นไดพ้ฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิสรา้งสรรค ์
คดิวเิคราะหว์จิารณ์ มทีกัษะทีส่าํคญัในการคน้หาความรู ้ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอยา่งมรีะบบ 
สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูหลากหลายและประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรม
ของโลกสมยัใหมซ่ึง่เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ (Knowledge based society) ดงันัน้ ทุกคนจงึจาํเป็น 
ตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์ (Scientific Literacy for all) เพือ่ทีจ่ะมคีวามเขา้ใจโลกธรรมชาติ
และเทคโนโลยทีีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้ และนําความรูไ้ปใชอ้ยา่งมเีหตุผล สรา้งสรรค ์มคีุณธรรม (กระทรวง 
ศกึษาธกิาร.  2551: 1) 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผูเ้รยีนทกุคน ซึง่เป็นกาํลงั
ของชาตใิหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้รา่งกาย ความรู ้ คุณธรรม มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทย
และพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มี
ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคตทิีจ่าํเป็นต่อการศกึษา การประกอบอาชพี และการศกึษาตลอดชวีติ 
โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั บนพืน้ฐานความเชื่อวา่ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองเตม็ศกัยภาพ 
ซึง่สถานศกึษาไดนํ้าไปใชเ้ป็นกรอบและทศิทางในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาเดก็และเยาวชนไทย
ทุกคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้คีุณภาพดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการดาํรงชวีติ 
ในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงและแสวงหาความรู ้ เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ มาตรฐาน
การเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัทีก่าํหนดไวช้ว่ยทาํใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในทกุระดบัเหน็ผลคาดหวงัทีต่อ้งการ
ในการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีช่ดัเจนตลอดแนวทาง ซึง่สามารถชว่ยใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในระดบัทอ้งถิน่และสถานศกึษารว่มกนัพฒันาหลกัสตูรไดอ้ยา่งมัน่ใจ มคีุณภาพและมคีวามเป็นเอกภาพ
ยิง่ขึน้ ทัง้ยงัชว่ยใหเ้กดิความชดัเจนเรือ่งการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้และชว่ยแกป้ญัหาการเทยีบโอน
ระหวา่งสถานศกึษาครอบคลุมผูเ้รยีนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดวทิยาศาสตรไ์วใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
โดยกาํหนดมาตรฐานสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรพ์รอ้มตวัชีว้ดั ซึง่เป็นรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์
ประกอบดว้ยสาระหลกั 8 สาระ คอื สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ สิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม สาร
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และสมบตัขิองสาร แรงและการเคลื่อนที ่พลงังาน กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก ดาราศาสตรแ์ละ
อวกาศ และธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีเ่ป็นพืน้ฐานสาํคญัทีทุ่กคนตอ้งเรยีนรู ้โดยมี
วสิยัทศัน์วา่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์ป็นการพฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัทัง้ความรู ้กระบวนการ เจตคต ิโดย 
มุง่หวงัใหผู้เ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นกระบวนการไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้ โดยผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการ
เรยีนรูทุ้กขัน้ตอน ผูเ้รยีนไดท้าํกจิกรรมหลากหลายทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยอาศยัแหล่งเรยีนรู้
ทีเ่ป็นสากลและทอ้งถิน่(สง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย(ีสสวท.  2555: 4)  
 เป้าหมายของการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละคน้พบดว้ย
ตนเองมากทีส่ดุ คอืใหไ้ดท้ัง้กระบวนการและองคค์วามรู ้ ตัง้แต่วยัเริม่แรกก่อนเขา้เรยีน เมือ่อยูใ่น
สถานศกึษา และเมือ่อกจากสถานศกึษาไปประกอบอาชพีแลว้ (สสวท.  2555: 1) ดงันัน้ การวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 จงึเป็นกระบวนการเกบ็รวบรวม ตรวจสอบ ตคีวามผลการเรยีนรู ้และพฒันาการ
ดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดัของหลกัสตูร นําผลไปปรบัปรงุพฒันาการจดัการ
เรยีนรูแ้ละใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัการตดัสนิผลการเรยีน หลกัการดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนการสอน จงึตอ้งดาํเนินการดว้ย
เทคนิควธิกีารทีห่ลากหลาย และวดัใหค้รอบคลุมทัง้ดา้นความรู ้ ความคดิ กระบวนการ พฤตกิรรมและ 
เจตคต ิเหมาะสมกบัสิง่ทีต่อ้งการวดั ธรรมชาตวิชิา และระดบัผูเ้รยีน โดยตัง้อยูบ่นความเทีย่งตรง ยตุธิรรม 
และเชื่อถอืได ้(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2553: 12) 
 หลกัการประเมนิผลวทิยาศาสตรข์องสถานศกึษา และในชัน้เรยีน จะตอ้งกาํหนดจุดหมาย
ของการประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ยการประเมนิ ดา้นกระบวน 
การคดิ การจดัการ การประยกุตค์วามรู ้การมคีุณธรรม คา่นิยมทีด่ ี และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
รวมทัง้ตอ้งประเมนิใหค้รอบคลุมตามเป้าหมายการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ 7 ประการ ดงัน้ี 
(สสวท.  2555: 1 – 2) 
  1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานในวทิยาศาสตร ์
  2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจขอบเขต ธรรมชาต ิและขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร ์
  3. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีส่าํคญัในการศกึษาคน้ควา้และคดิคน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  4.  เพือ่พฒันากระบวนการคดิและจนิตนาการความสามารถในการแกป้ญัหาและการจดัการ
ทกัษะในการสือ่สาร และความสามารถในการตดัสนิใจ 
  5. เพือ่ใหต้ระหนกัถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี มวลมนุษยแ์ละ
สภาพแวดลอ้มในเชงิทีม่อีทิธพิลและผลกระทบซึง่กนัและกนั 
  6. เพือ่นําความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ต่อสงัคมและการดาํรงชวีติ 
  7. เพือ่ใหเ้ป็นคนมจีติวทิยาศาสตร ์มคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมในการใชว้ทิยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์
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 จากผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (NT.) ในระดบัวชิาวทิยาศาสตร ์ป.3 
ของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ยอ้นหลงั 3 ปี คอื ปี 2552, 2553, 
2554 มผีลตามลาํดบัดงัน้ี 42.86%, 54.41%, 42.74% (สาํนกัทดสอบทางการศกึษา-สพฐ.  2554: Online) 
จากผลดงักล่าวมแีนวโน้มจะลดลงทาํใหม้องเหน็วา่ปญัหาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์กดิขึน้ตัง้แต่
ระดบั โรงเรยีนประถมศกึษาและอาจมผีลต่อเน่ืองถงึระดบัมธัยมศกึษา 
 จากความสาํคญั และปญัหาดา้นผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดงักล่าว ผูว้จิยั ซึง่เป็นครสูอน
วทิยาศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษา สนใจทีจ่ะศกึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา สพุรรณบุร ีเขต 1 เพือ่นําผลการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา มาเป็นขอ้มลูในการแกไ้ขปญัหาและพฒันาดา้นการจดัการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ประกอบดว้ย ความรู้
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน จติวทิยาศาสตร ์ซึง่มจุีดมุง่หมาย
ของการวจิยัเฉพาะ ดงัน้ี 
  1. เพือ่ศกึษาผลปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศของนกัเรยีนกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ทีม่ต่ีอผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 
  2.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระหวา่งนกัเรยีนชายกบันกัเรยีนหญงิ  
  3. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนจาํแนกตามระดบัคุณภาพ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ีจะทาํใหท้ราบวา่เพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
สาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน  มผีลต่อผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ากน้อยเพยีงใด ซึง่จะเป็นประโยชน์
และเป็นแนวทางแก่ผูบ้รหิาร ครแูละผูเ้กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดนํ้ามาสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนการสอน
วชิาวทิยาศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพต่อไป  
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ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยั  

  ประชากร 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโรงเรยีน สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ในจาํนวน 3 อาํเภอ มนีกัเรยีนจาํนวน
ทัง้สิน้ 2,797 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง 
   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในโรงเรยีน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ในจาํนวน 3 อาํเภอ ซึง่ไดม้าจาก
การสุม่แบบแบ่งชัน้ ตามขนาดโรงเรยีน โดยใชจ้าํนวนนกัเรยีนเป็นเกณฑแ์บ่งขนาดโรงเรยีน ไดน้กัเรยีน
จาํนวนทัง้สิน้ 366 คน 
  ตวัแปรท่ีศึกษา 
   1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

    1.1 เพศของนกัเรยีน 
     1.1.1 ชาย 
     1.1.2  หญงิ 
    1.2 คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
จาํแนกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
     1.2.1 ระดบัคุณภาพดมีาก 
     1.2.2 ระดบัคุณภาพด ี
     1.2.3 ระดบัคุณภาพพอใช ้
     1.2.4 ระดบัคุณภาพควรปรบัปรงุ 
   2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ซึง่ประกอบ 
ดว้ย 

    2.1 ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
    2.2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน  
    2.3 จติวทิยาศาสตร ์ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์หมายถงึ ผลการเรยีนรู ้ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์
และพฤตกิรรมทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนทีไ่ดเ้รยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยมุง่เน้นศกึษาผลทีไ่ด ้
3 ดา้น คอื 
  1.1 ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ 
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  1.2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
  1.3 จติวทิยาศาสตร ์ 
  ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์หมายถงึ ผลในดา้นความรู ้ความเขา้ใจ กฎ หลกัการ 
ทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นผลเน่ืองมาจากการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 รายละเอยีด ดงัน้ี 
  สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ 
  สาระที ่2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 
  สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร 
  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน หมายถงึ พฤตกิรรมทีเ่กดิจากการคดิ
และปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรจ์นเกดิความชาํนาญและความคล่องแคลว่ในการใช ้เพือ่แสวงหาความรู้
ทางวทิยาศาสตรต์ลอดจนหาวธิกีารเพือ่แกป้ญัหาต่างๆ ซึง่ใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ขัน้
พืน้ฐาน 8 ทกัษะ ดงัน้ี 
   1. ทกัษะการสงัเกต (Observation) หมายถงึ ความสามารถในการใชป้ระสาท
สมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืหลายอยา่งรวมกนั ไดแ้ก่ ตา ห ู จมกู ลิน้ และผวิกาย เขา้ไปสมัผสั
โดยตรงกบัวตัถุหรอืปรากฏการณ์ต่างๆ โดยไมล่งความเหน็ของผูส้งัเกต 
   2. ทกัษะการวดั (Measurement) หมายถงึ ความสามารถในการใชเ้ครือ่งมอืวดั
หาปรมิาณของสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความสามารถในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอือยา่งเหมาะสม และ
ความสามารถในการอา่นคา่ทีไ่ดจ้ากการวดัไดถู้กตอ้ง รวดเรว็ และใกลเ้คยีงกบัความจรงิพรอ้มทัง้ มี
หน่วยกาํกบัเสมอ 
   3. ทกัษะการคาํนวณ (Using numbers) หมายถงึ ความสามารถในการบวก ลบ 
คณู หาร หรอืจดักระทาํกบัตวัเลขทีแ่สดงคา่ปรมิาณของสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่ไดจ้ากการสงัเกต การวดั 
การทดลองโดยตรงหรอืจากแหล่งอื่น ตวัเลขทีค่าํนวณนัน้ตอ้งแสดงคา่ปรมิาณในหน่วยเดยีวกนั ตวัเลขใหม่
ทีไ่ดจ้ากการคาํนวณจะชว่ยใหส้ือ่ความหมายไดต้รงตามทีต่อ้งการและชดัเจนยิง่ขึน้ 
   4. ทกัษะการจาํแนกประเภท (Classification) หมายถงึ ความสามารถในการจดั
จาํแนกหรอืเรยีงลาํดบัวตัถุ หรอืสิง่ทีอ่ยูใ่นปรากฏการณ์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมูโ่ดยมเีกณฑใ์นการ
จดัจาํแนก เกณฑด์งักล่าวอาจใช ้ความเหมอืน ความแตกต่าง หรอืความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้
โดยจดัสิง่ทีม่สีมบตับิางประการรว่มกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั 
   5. ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (Space/ space 
Relationship and Space/Time Relationship) สเปส (Space) ของวตัถุ หมายถงึ ทีว่า่งบรเิวณที่
วตัถุนัน้ครอบครองอยู ่ซึง่จะมรีปูรา่งและลกัษณะเชน่เดยีวกบัวตัถุนัน้ โดยทัว่ไป สเปสของวตัถุจะม ี
3 มติ ิ (Dimensions) ไดแ้ก่ ความกวา้ง ความยาว ความสงูหรอืความหนาของวตัถุทกัษะการหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา หมายถงึ ความสามารถในการระบุความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิง่ต่อไปน้ี คอื 
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    5.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 มติ ิกบั 3 มติ ิ
    5.2 สิง่ทีอ่ยูห่น้ากระจกเงากบัภาพทีป่รากฏจะเป็นซา้ยขวาของกนัและกนั
อยา่งไร 
    5.3 ตําแหน่งทีอ่ยูข่องวตัถุหน่ึงกบัอกีวตัถุหน่ึง 
    5.4 การเปลีย่นแปลงตําแหน่งทีอ่ยูข่องวตัถุกบัเวลาหรอืสเปสของวตัถุทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปกบัเวลา 
   6. ทกัษะการจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลู (Organizingdata and communication) 
หมายถงึ ความสามารถในการนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การวดั การทดลอง และจากแหล่งอื่นมา
จดักระทาํใหมโ่ดยวธิกีารต่างๆ เชน่ การจดัเรยีงลาํดบั การแยกประเภท หรอืคาํนวณ หาคา่ใหม ่
เพือ่ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจมากขึน้ อาจนําเสนอในรปูของตาราง แผนภมู ิแผนภาพ กราฟ สมการ เป็นตน้ 
   7. ทกัษะการลงความเหน็จากขอ้มลู (Inferring) หมายถงึ ความสามารถในการอธบิาย
ขอ้มลูทีม่อียูอ่ยา่งมเีหตุผล โดยอาศยัความรูห้รอืประสบการณ์เดมิมาชว่ย ขอ้มลูทีม่อียูอ่าจไดม้าจาก
การสงัเกต การวดั การทดลอง คาํอธบิายนัน้ได ้มาจาก ความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของผูส้งัเกตทีพ่ยายาม
โยงบางสว่นทีเ่ป็นความรูห้รอืประสบการณ์เดมิ ใหม้าสมัพนัธก์บัขอ้มลูทีต่นเองมอียู ่
   8. ทกัษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถงึ ความสามารถในการทาํนาย หรอื
คาดคะเนสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ลว่งหน้า โดยอาศยัการสงัเกตปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ซํ้าๆ หรอืความรูท้ีเ่ป็น
หลกัการ กฎ หรอืทฤษฎ ีในเรื่องนัน้มาชว่ยในการทาํนาย การทาํนายทาํไดภ้ายในขอบเขตขอ้มลู (Interpolating) 
  จิตวิทยาศาสตร ์หมายถงึ คุณลกัษณะหรอืลกัษณะนิสยัของบุคคลทีเ่กดิจากการ ศกึษา
หาความรู ้โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
   1. ความอยากรูอ้ยากเหน็ หมายถงึ คุณลกัษณะหรอืลกัษณะนิสยัของบุคคลทีแ่สดง
ถงึความรูส้กึชอบหรอืความพอใจ ชา่งซกัถาม อยากรูอ้ยากแสวงหา อยากเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วกบัวทิยาศาสตร ์และมองเหน็ความสาํคญัของวทิยาศาสตร ์
   2. ความรบัผดิชอบ มุง่มัน่ ความเพยีรพยายาม หมายถงึ คุณลกัษณะหรอืลกัษณะ
นิสยัของบุคคลทีไ่ม่ทอ้ถอยเมื่อมอุีปสรรค หรอืมคีวามลม้เหลว ในระหว่างการดาํเนินการแกป้ญัหา 
ดาํเนินการทดลองจนกวา่จะไดค้าํตอบ 
   3. ความซื่อสตัย ์ หมายถงึ คุณลกัษณะหรอืลกัษณะนิสยัของบุคคลทีแ่สดงออก
อยา่งตรงไปตรงมาตามสภาพความเป็นจรงิ ไมทุ่จรติหลอกลวง ไมค่ดโกง ไมผ่นัแปรตามความตอ้งการ
ของตนหรอืของผูอ้ื่น ไมเ่ปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้มลู 
   4. ความมเีหตุผล หมายถงึ คุณลกัษณะหรอืลกัษณะนิสยัของบุคคลทีเ่หน็ความ 
สาํคญัและยดึมัน่ในหลกัการ ยอมรบัคาํอธบิายเมือ่มหีลกัฐานหรอืขอ้มลูเพยีงพอทีอ่ธบิาย ไมเ่ชื่อเรือ่ง
ทีข่าดหลกัฐาน ประจกัษพ์ยานทีน่่าเชื่อถอื เหน็คุณคา่ในการลงความเหน็สรปุผล เหน็คุณคา่ในการใช้
เหตุผล ยนิดใีหม้กีารพสิจูน์ตามเหตุผลและขอ้เทจ็จรงิ 
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   5. การร่วมแสดงความคดิเหน็และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น หมายถึง 
คุณลกัษณะหรอืลกัษณะนิสยัของบุคคลทีม่คีวามคดิเหน็ พรอ้มทีจ่ะทาํความเขา้ใจ กบัสิง่ทีไ่มล่งรอย
กบัความคดิเหน็สิง่ทีไ่มแ่น่นอน หรอืสิง่ทีค่ลุมเครอื ไมย่ดึถอืในแนวคดิตนเอง ยอมรบัฟงัความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น เตม็ใจทีจ่ะรบัรูค้วามคดิใหม่ๆ  และเตม็ใจทีจ่ะทบทวนและเปลีย่นแปลงแนวความคดิ หรอื
แนวปฏบิตัเิมือ่ไดข้อ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดม้ากกวา่ 
   6. การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามสขุ หมายถงึ คุณลกัษณะ
หรอืลกัษณะนิสยัของบุคคลทีแ่สดงความพึง่พอใจ แสวงหาความรูห้รอืขอ้มลูใหม่ๆ  คดิรเิริม่คดิคน้สิง่
แปลกใหม ่ อยา่งหลากหลาย หรอืปรบัปรงุ ดดัแปลง สิง่ทีม่อียูใ่หเ้ชือ่มโยงเขา้กบัสถานการณ์ใหม ่ มี
ความคดิอยา่งอสิระโดยใชค้วามรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 
 2. คณุภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั หมายถงึ ความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของคร ูตามมาตรฐานครวูทิยาศาสตรใ์นดา้น การเตรยีมการจดั 
การเรยีนรู ้การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล คุณภาพการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดงักลา่ว สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบสอบถามการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน มเีกณฑก์ารประเมนิ ดงัน้ี (สสวท.  2545: 7) 
  ระดบัคุณภาพดมีาก หมายถงึ มคีะแนนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
  ระดบัคุณภาพด ี หมายถงึ มคีะแนนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
รอ้ยละ 65 – 79  
  ระดบัคุณภาพพอใช ้หมายถงึ มคีะแนนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
รอ้ยละ 50 – 64 
  ระดบัคุณภาพควรปรบัปรงุ หมายถงึ มคีะแนนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั ตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี มุง่ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ทีม่กีารจดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และเพศของนกัเรยีนแตกต่างกนั ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยมกีรอบแนวคดิในวจิยัดงัน้ี 
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                                  ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

 
                                                                   
 

 
 
 
สมมติุฐานของการศึกษาค้นค 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศ ของนกัเรยีนกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
สาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน มผีลต่อผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
  1.1 ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศของนกัเรยีนกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนมผีลต่อความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
  1.2 ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศของนกัเรยีนกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน มผีลต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของนกัเรยีน 
  1.3 ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศของนกัเรยีนกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน มผีลต่อจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
 2. นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชายมผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 
  2.1 นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชายมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 
  2.2 นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชายมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน
แตกต่างกนั 
  2.3 นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชายมจีติวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 

 

ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(Science Learning Outcomes) 

1. ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
    ขัน้พืน้ฐาน  
3. จติวทิยาศาสตร ์

2. คณุภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจาํแนกเป็น  
4 ระดบั ได้แก่ 
   2.1 ระดบัดมีาก 
   2.2 ระดบัด ี
   2.3 ระดบัพอใช ้
   2.4 ระดบัควรปรบัปรงุ 

   1.2 หญงิ 

1. เพศของนักเรียน 
   1.1 ชาย 
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 3.  นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูค้ณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัแตกต่างกนั 
มผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 
  3.1 นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูค้ณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัแตกต่างกนั 
มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 
  3.2 นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูค้ณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัแตกต่างกนั 
มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานแตกต่างกนั 
  3.3 นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูค้ณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัแตกต่างกนั 
มจีติวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 

 
    

 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอหวัขอ้ดงัน้ี 
  1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการเรยีนรู ้
   1.1 ความหมายของผลการเรยีนรู ้
   1.2 องคป์ระกอบของผลการเรยีนรูจ้าํแนกได ้3 ดา้น ดงัน้ี 
    1.2.1 ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
    1.2.2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
    1.2.3 จติวทิยาศาสตร ์
  2. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
   2.1 ประวตัแิละความเป็นมา 
   2.2 ความหมายการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
   2.3 ความสาํคญัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
   2.4 หลกัการพืน้ฐานของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
   2.5 ตวับ่งชีก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
   2.6 บทบาทของครใูนการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
   2.7 มาตรฐานครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   3.1 งานวจิยัในประเทศ 
   3.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
 
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผลการเรียนรู ้
 1.1 ความหมายของผลการเรียนรู ้
  นกัการศกึษาและผูว้จิยัทีเ่กีย่วขอ้งหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของผลการเรยีนรูไ้ว ้ดงัน้ี 
  ทศินา แขมมณ ีและคณะ (2545: 1) ใหค้วามหมายวา่ คอื ความรู ้ความเขา้ใจในสาระ
ต่างๆ ความสามารถในการกระทาํ การใชท้กัษะกระบวนการต่างๆ รวมทัง้ความรูส้กึหรอืเจตคตอินัเป็น
ผลทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการเรยีนรู ้
  อมรา รอดดารา และคณะ  (2546: 7) ใหค้วามหมายวา่ เป็นคุณภาพการเรยีนรูท้ีเ่ป็นนามธรรม
และรปูธรรมซึง่เป็นผลผลกึของนกัเรยีนทีม่ผีลครอบคลุม ทัง้ความรู ้คุณธรรมและกระบวน การเรยีนรู ้
  เอมอร จงัศริพิรปกรณ์ (2546: 144) ใหค้วามหมายวา่ เป็นกระบวนการรวบรวมและ
เรยีบเรยีงขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคล จากพฤตกิรรมเดมิไปสู่
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พฤตกิรรมใหมท่ีค่อ่นขา้งถาวรอยา่งเป็นระบบ สาํหรบัใชใ้นการตดัสนิใจเกีย่วกบันกัเรยีน ใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัเกีย่วกบัความกา้วหน้า จุดเดน่ จุดดอ้ย เพื่อตดัสนิประสทิธภิาพในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
และความพอเพยีงของหลกัสตูร 
  สริพิงษ์ สนิจติร ์ (2552: 8) ใหค้วามหมายวา่ หมายถงึ ความงอกงามทางดา้นความรู ้
ทกัษะ และเจตคตทิีเ่กดิจากการใชว้ธิเีรยีนรว่มกนั 
  สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(2553: 19) ไดใ้หค้าํนิยามวา่ หมายถงึ เป้าหมายทีก่าํหนดขึน้ เพือ่ใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ใน
รายวชิาเพิม่เตมิทีส่ถานศกึษาแต่ละแหง่กาํหนดขึน้ 
 จากความหมายทีก่ล่าวมาสรปุไดว้า่ ผลการเรยีนรู ้ หมายถงึ ผลการพฒันาผูเ้รยีนทีเ่กดิจาก
กระบวนการจดัการเรยีนรูท้าํใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทัง้ดา้นความรู ้ ความสามารถ 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
 1.2 องคป์ระกอบผลการเรียนรู้ 
  แนวคดิและทฤษฎขีองบลมู (ศริชิยั กาญจนวาส.ี 2543; อา้งองิจาก Bloom.  1956) จาํแนก
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัผลการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
   1. ดา้นพทุธพสิยั เป็นผลจากการเรยีนรู ้ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และความคดิ ซึง่
เป็นความสามารถทางสตปิญัญาจากงา่ยไปสูส่ ิง่ทีซ่บัซอ้นม ีขัน้ตอนคอื ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ 
การนําไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิผล 
   2. ดา้นจติพสิยั เป็นความสามารถดา้นอารมณ์ความรูส้กึ และแบ่งระดบัการเรยีนรู้
เป็น 5 ระดบั จากระดบัตํ่าไปถงึสงูสดุ ดงัน้ี การรบัรู ้การตอบสนอง การเหน็คุณคา่ การจดัระบบคา่นิยม 
การแสดงลกัษณะตามคา่นิยม 
   3. ดา้นทกัษะพสิยั จาํแนกเป็น 7 ระดบั ดงัน้ี การรบัรูข้องระบบประสาท และกลา้มเน้ือ 
ความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิการปฏบิตัติามขอ้แนะนํา การปฏบิตัจินเป็นนิสยั การปฏบิตัทิีส่ลบั ซบัซอ้น 
การปรบัเปลีย่นปฏบิตักิาร การสรา้งปฏบิตักิารใหม ่
  ป่ินแกว้ กลา้ทางถูก (2542: 7) อธบิายวา่ ผลการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 3 ดา้น คอื ดา้น
พทุธพสิยั ดา้นจติพสิยั ดา้นการปฏบิตักิาร 
  ฉววีรรณ พลอยสุกใส (2548: 18) กล่าววา่ ผลการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย 
เน้ือหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์พฤตกิรรมดา้นกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์
  ดาํเนิน ยาทว้ม (2548: 6) กล่าววา่ ผลการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้
ทางวทิยาศาสตร ์ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และดา้นจติวทิยาศาสตร ์
  สริพิงษ์ สนิจติร ์ (2552: 32) กล่าววา่ ผลการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ ประกอบดว้ย
เน้ือหา ความรูท้างวทิยาศาสตร ์กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เจตคตหิรอืจติพสิยั 
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  1.2.1 ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์
   1.2.1.1 ความหมาย 
    ความรูท้างวทิยาศาสตรห์รอืโดยทัว่ไปมกันิยมเรยีกวา่ เน้ือหาสาระทางวทิยาศาสตร ์
ซึง่ไดม้าจากการสบืเสาะโดยอาศยัวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(ไดแ้ก่ สงัเกต ตัง้ปญัหา ตัง้สมมตุฐิาน ทดสอบ
สมมตฐิาน/รวบรวมขอ้มลู ตคีวามและสรปุผล) ความรูท้างวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย ความรู ้ความเขา้ใจ 
ทีเ่กีย่วกบั ขอ้เทจ็จรงิ มโนมต ิหลกัการ ทฤษฎ ี(สนีุย ์เหมะประสทิธิ.์  2549: 13 – 14) และสาระการเรยีนรู้
ประกอบดว้ย องคค์วามรู ้ทกัษะหรอืกระบวนการเรยีนรู ้และลกัษณะพงึประสงคท์ีก่าํหนดใหผู้เ้รยีนทุกคน
ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจาํเป็นตอ้งเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 10) 
   1.2.1.2 เป้าหมายของการสอนวทิยาศาสตร ์(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 1 – 2)
กลุ่มสาระการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรม์ุง่หวงัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการเชื่อมโยงความรู้
กบักระบวนการ มทีกัษะสาํคญัในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้โดยใชก้ระบวนการในการสบืเสาะ 
หาความรู ้และการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรูทุ้กขัน้ตอน มกีารทาํกจิกรรม
ดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชัน้ โดยกาํหนดสาระสาํคญัไว ้ดงัน้ี 
    1. สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ 
    2. ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 
    3. สารและสมบตัขิองสาร 
    4. แรงและการเคลื่อนที ่
    5. พลงังาน 
    6. กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
    7. ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
    8. ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   1.2.1.3 การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นสถานศกึษามเีป้าหมายสาํคญัดงัน้ี 
(สสวท.  2555: 1) 
    1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานในวทิยาศาสตร ์
    2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจขอบเขต ธรรมชาต ิและขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร ์
    3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะทีส่าํคญัในการศกึษาคน้ควา้และคดิคน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
    4. เพือ่พฒันากระบวนการคดิและจนิตนาการ ความสามารถในการแกป้ญัหา
และการจดัการทกัษะในการสือ่สาร และความสามารถในการตดัสนิใจ 
    5. เพือ่ใหต้ระหนกัถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยมีวลมนุษย์
และสภาพแวดลอ้มในเชงิทีม่อีทิธพิลและผลกระทบซึง่กนัและกนั 
    6. เพือ่นําความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ต่อสงัคมและการดาํรงชวีติ 
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    7. เพือ่ใหเ้ป็นคนมจีติวทิยาศาสตร ์มคีุณธรรมจรยิธรรม และคา่นิยม ในการใช้
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์
   1.2.1.4 คุณภาพของผูเ้รยีนทีจ่บชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
    การจดัการศกึษาวทิยาศาสตร ์มุง่หวงัใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 
ควรมคีวามรู ้ความคดิ ทกัษะ กระบวนการและจติวทิยาศาสตร ์ดงัน้ี (สสวท.  2555: 2) 
    1. เขา้ใจลกัษณะทัว่ไปและการดาํรงชวีติของสิง่มชีวีติทีห่ลากหลายในสิง่แวดลอ้ม 
ทอ้งถิน่ 
    2. เขา้ใจลกัษณะทีป่รากฏและการเปลีย่นแปลงของวสัดุรอบตวั แรงในธรรมชาต ิ
รปูพลงังาน 
    3. เขา้ใจสมบตัทิางกายภาพของดนิ หนิ น้ํา อากาศ ดวงอาทติย ์และดวงดาว 
    4. ตัง้คาํถามเกีย่วกบัสิง่มชีวีติและปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตวั สงัเกต สาํรวจ
ตรวจสอบโดยใชเ้ครือ่งมอือยา่งงา่ย และสื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูด้ว้ยการเล่าเรือ่ง เขยีน หรอืวาดภาพ 
    5. ใชค้วามรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ในการดาํรงชวีติ การศกึษาหา
ความรูเ้พิม่เตมิ ทาํโครงงานหรอืชิน้งานตามทีก่าํหนดให ้หรอืตามความสนใจ 
    6. แสดงความกระตอืรอืรน้ สนใจทีจ่ะเรยีนรู ้และแสดงความซาบซึง้ต่อสิง่แวดลอ้ม
รอบตวั แสดงถงึความมเีมตตา ระมดัระวงัต่อสิง่ทีม่ชีวีติอื่น 
    7. ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความมุง่มัน่ รอบคอบ ประหยดั ซื่อสตัย ์จน
ประสบความสาํเรจ็และทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ 
   1.2.1.5 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 11 – 96) 
 
สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต 
 

มฐ ว.1.1 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของ
สิง่มชีวีติ ความสมัพนัธข์อง
โครงสรา้ง และหน้าทีข่องระบบ
ต่างๆ ของสิง่มชีวีติทีท่าํงาน
สมัพนัธก์นั มกีระบวนการสบื
เสาะหาความรู ้สือ่สารทีเ่รยีนรู้
และนําความรูไ้ปใชใ้นการ
ดาํรงชวีติของตนเองและดแูล
สิง่มชีวีติ 

- - 
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มฐ ว.1.2 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

1. อภปิรายลกัษณะต่างๆ ของ
สิง่มชีวีติใกลต้วั 

- สิง่มชีวีติแต่ละชนิดจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

2. เปรยีบเทยีบและระบุลกัษณะ
ทีค่ลา้ยคลงึกนัของพอ่แมก่บัลกู 

- สิง่มชีวีติทุกชนิดจะมลีกัษณะ
ภายนอกทีป่รากฏคลา้ยคลงึกบั
พอ่แมข่องสิง่มชีวีตินัน้ 

3. อธบิายลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึ
กนัของพอ่แมก่บัลกูวา่เป็นการ
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

- ลกัษณะภายนอกทีค่ลา้ยคลงึกนั
ของพอ่แมก่บัลกูเป็นการถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรม 
- มนุษยนํ์าความรูท้ีไ่ดเ้กีย่วกบั 
การถ่ายทอด ลกัษณะทาง
พนัธุกรรมมาใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาสายพนัธุข์องพชืและสตัว ์

เขา้ใจกระบวนการและความ 
สาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของ
สิง่มชีวีติ ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ การใช ้เทคโนโลย ี
ชวีภาพทีม่ผีลกระทบต่อมนุษย์
และสิง่ แวดลอ้ม มกีระบวนการ
สบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยา
ศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และ
นําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

4. สบืคน้ขอ้มลูและอภปิราย
เกีย่วกบัสิง่มชีวีติบางชนิดทีส่ญู
พนัธุไ์ปแลว้ และทีด่าํรงพนัธุม์า
จนถงึปจัจุบนั (ว 1.2.3) 

- สิง่มชีวีติทีไ่มส่ามารถปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงไปไดก้จ็ะสญูพนัธุ์
ไปในทีส่ดุ 
- สิง่มชีวีติทีส่ามารถปรบัตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ไดจ้ะสามารถอยูร่อดและดาํรง
พนัธุต่์อไป 

 

สาระท่ี 2  ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม 
 

มฐ. ว.2.1 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้ม
กบัสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิง่มชีวีติต่างๆ ในระบบ
นิเวศ มกีระบวนการสบืเสาะหา 
ความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์
สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

1. สาํรวจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 
ของตนและอธบิาย
ความสมัพนัธ ์ของสิง่มชีวีติกบั
สิง่แวดลอ้ม 

- สิง่แวดลอ้ม หมายถงึ สิง่ทีอ่ยู่
รอบๆ ตวัเรามทีัง้สิง่มชีวีติและ
สิง่ไมม่ชีวีติ สิง่มชีวีติมคีวาม 
สมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทัง้กบัสิง่ 
มชีวีติดว้ยกนัและกบัสิง่ไมม่ชีวีติ 



15 
 

มฐ ว.2.2 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

1. สาํรวจทรพัยากรธรรมชาติ
และอภปิรายการใชท้รพัยากร 
ธรรมชาตใินทอ้งถิน่ 
 
 
 

- ดนิ หนิ น้ํา อากาศ ปา่ไม ้สตัว์
ปา่ และแรจ่ดัเป็นทรพัยากร 
ธรรมชาตทิีม่คีวามสาํคญั 
- มนุษยใ์ชท้รพัยากรธรรมชาติ
ในทอ้งถิน่เพื่อประโยชน์ต่อ 
การดาํรงชวีติ 

2. ระบุการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตทิีก่่อใหเ้กดิ
ปญัหาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 

- มนุษยนํ์าทรพัยากรธรรมชาติ
มาใชอ้ยา่งมากมายจงึสง่ผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 

เขา้ใจความสาํคญัของ
ทรพัยากร ธรรมชาต ิการใช้
ทรพัยากรในระดบัทอ้งถิน่ 
ประเทศ และโลกนําความรูไ้ป
ใชใ้นการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่ 
แวดลอ้มในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

3. อภปิรายและนําเสนอการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่ง
ประหยดั คุม้คา่ และมสีว่นรว่ม
ในการปฏบิตั ิ

- มนุษยต์อ้งชว่ยกนัดแูล และ
รูจ้กัใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่ง
ประหยดัและคุม้คา่ เพื่อใหม้ ี
การใชไ้ดน้านและยัง่ยนื 

 

สาระท่ี 3  สารและสมบติัของสาร 
 

มฐ ว.3.1 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

1. จาํแนกชนิดของสมบตัขิองวสัดุ
ทีเ่ป็นสว่นประกอบของเลน่ ของ
ใช ้

- ของเลน่ของใชอ้าจมสีว่น 
ประกอบหลายสว่น และอาจทาํ
จากวสัดุหลายชนิดซึง่มสีมบตัิ
แตกต่างกนั 

เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้ง
และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาพ 
มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู้
และจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ที่
เรยีนรู ้นําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

2. อธบิายการใชป้ระโยชน์ของ
วสัดุแต่ละชนิด 

- วสัดุแต่ละชนิดมสีมบตัแิตกต่าง 
กนัจงึใชป้ระโยชน์ไดต่้างกนั 

มฐ ว.3.2 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

1. ทดลองและอธบิายผลของการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัวสัดุ เมือ่
ถูกแรงกระทาํ หรอืทาํใหร้อ้นขึน้
หรอืทาํใหเ้ยน็ลง 

- เมือ่มแีรงมากระทาํ เชน่ การบบี 
บดิ ทุบ ดดั ดงึ ตลอดจนการทาํ
ใหร้อ้นขึน้หรอืทาํใหเ้ยน็ลงจะทาํ
ใหว้สัดุเกดิการเปลีย่นแปลง
รปูรา่งลกัษณะหรอืมสีมบตัิ
แตกต่างไปจากเดมิ 

เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิอง
การเปลีย่นแปลงสถานะของสาร 
การเกดิสารละลาย การ
เกดิปฏกิริยิา มกีระบวนการ
สบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยา
ศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และนํา
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 2.  อภปิรายประโยชน์และ

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงของวสัดุ 

- การเปลีย่นแปลงของวสัดุอาจ
นํามาใชป้ระโยชน์หรอืทาํใหเ้กดิ
อนัตรายได ้
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สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 
 

มฐ ว.4.1 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

1. ทดลองและอธบิายผลของ
การออกแรงทีก่ระทาํต่อวตัถุ 

- การออกแรงกระทาํต่อวตัถุ
แลว้ทาํใหว้ตัถุเปลีย่นแปลงการ
เคลื่อนที ่โดยวตัถุทีห่ยดุน่ิงจะ
เคลื่อนทีแ่ละวตัถุทีก่าํลงัเคลื่อน 
ทีจ่ะเคลื่อนทีเ่รว็ขึน้หรอืเคลื่อน 
ทีช่า้ลงหรอืหยดุเคลื่อนทีห่รอื
เปลีย่นทศิทาง 

เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงแม ่
เหลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และ
แรงนิวเคลยีร ์มกีระบวนการ
สบืเสาะ หาความรู ้สื่อสารสิง่ที่
เรยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใช้
ประโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมี
คุณธรรม 

2. ทดลองการตกของวตัถุสูพ่ืน้
โลก และอธบิายแรงทีโ่ลกดงึดดู
วตัถุ 

- วตัถุตกสูพ่ืน้โลกเสมอเน่ือง 
จากแรงโน้มถ่วงหรอืแรงดงึดดู
ของโลกกระทาํต่อวตัถุ และแรง
น้ีคอื น้ําหนกัของวตัถุ 

มฐ ว.4.2 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

เขา้ใจลกัษณะการเคลื่อนทีแ่บบ
ต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาต ิมี
กระบวนการ  
สบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยา
ศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละ
นําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

- - 
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สาระท่ี 5 พลงังาน 
 

มฐ ว.5.1 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

1. บอกแหล่งพลงังานธรรมชาติ
ทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้า 

- การผลติไฟฟ้าใชพ้ลงังานจาก
แหล่งพลงังานธรรมชาต ิซึง่บาง
แหล่งเป็นแหล่งพลงังานทีม่ี
จาํกดั เชน่ น้ํามนั แก๊ส
ธรรมชาต ิบางแหล่งเป็นแหล่ง
พลงังานทีห่มุนเวยีน เชน่ น้ํา 
ลม 

เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พลงังานกบัการดาํรงชวีติ การ
เปลีย่นรปูพลงังาน ปฏสิมัพนัธ์
ระหวา่งสารและพลงังาน ผล
ของการใชพ้ลงังานต่อชวีติและ
สิง่แวดลอ้ม มกีระบวนการ การ
สบืเสาะหาความรู ้สือ่สาร 

2. อธบิายความสาํคญัของ
พลงังานไฟฟ้าและเสนอวธิกีาร 
ใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและ
ปลอดภยั 

- พลงังานไฟฟ้ามคีวามสาํคญั
ต่อชวีติประจาํวนั เชน่ เป็น
แหล่งกาํเนิดแสงสวา่ง จงึตอ้งใช้
ไฟฟ้าอยา่งประหยดั เชน่ ปิดไฟ
เมือ่ไมใ่ชง้าน รวมทัง้ใชไ้ฟฟ้า
อยา่งปลอดภยั เชน่ เลอืกใช ้
อุปกรณ์ต่างๆ ทีม่มีาตรฐาน 
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สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
 

มฐ ว.6.1 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

1. สาํรวจและอธบิายสมบตัทิาง
กายภาพของน้ําจากแหล่งน้ําใน
ทอ้งถิน่ และนําความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 

- น้ําพบไดท้ัง้ทีเ่ป็นของเหลว 
ของแขง็และแก๊ส น้ําละลายสาร
บางอยา่งได ้น้ําเปลีย่นแปลง
รปูรา่งตามภาชนะทีบ่รรจุและ
รกัษาระดบัในแนวราบ 
- คุณภาพของน้ําพจิารณาจาก 
ส ีกลิน่ ความโปรง่ใสของน้ํา 
- น้ําเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ี
ความจาํเป็นต่อชวีติ ทัง้ในการ
บรโิภคอุปโภค จงึตอ้งใชอ้ยา่ง
ประหยดั 

2. สบืคน้ขอ้มลูและอภปิราย
สว่นประกอบของอากาศและ
ความสาํคญัของอากาศ 

- อากาศประกอบดว้ย แก๊ส
ไนโตรเจน แก๊ส ออกซเิจน แก๊ส 
คารบ์อนไดออกไซดแ์ละ แก๊ส
อื่นๆ รวมทัง้ไอน้ําและฝุน่
ละออง 
- อากาศมคีวามสาํคญัต่อการ
ดาํรงชวีติ สิง่มชีวีติทุกชนิดตอ้ง
ใชอ้ากาศในการหายใจ และ
อากาศยงัมปีระโยชน์ในดา้น
อื่นๆ อกีมากมาย 

เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ที่
เกดิขึน้บนผวิโลกและภายใน
โลก ความสมัพนัธข์อง
กระบวนการต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ภมูิ
ประเทศ และสณัฐานของโลก มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้
และจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ที่
เรยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 

3. ทดลองอธบิายการเคลื่อนที่
ของอากาศทีม่ผีลจากความ
แตกต่างของอุณหภมู ิ

- อากาศจะเคลื่อนทีจ่ากบรเิวณ
ทีม่อุีณหภูมติํ่าไปยงับรเิวณทีม่ี
อุณหภูมสิงูกว่า โดยอากาศที่
เคลื่อนทีใ่นแนวราบทาํใหเ้กดิ
ลม 
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สาระท่ี 7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
 

มฐ ว.7.1 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

เขา้ใจววิฒันาการของระบบ
สรุยิะ กาแลก็ซแีละเอกภพ การ
ปฏสิมัพนัธภ์ายในระบบสรุยิะ
และผลต่อสิง่มชีวีติบนโลก มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้
และจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ที่
เรยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 

1. สงัเกต และอธบิายการขึน้ตก
ของดวงอาทติย ์ดวงจนัทร ์การ
เกดิกลางวนักลางคนื และการ
กาํหนดทศิ 

โลกหมุนรอบตวัเองทาํให้
เกดิปรากฎการณ์ต่อไปน้ี 
-  ปรากฏการณ์ขึน้ตกของดวง
อาทติยแ์ละดวงจนัทร ์
-  เกดิกลางวนัและกลางคนืโดย
ดา้นทีห่นัรบัแสงอาทติยเ์ป็น
เวลากลางวนัและดา้นตรงขา้มที่
ไมไ่ดร้บัแสงอาทติยเ์ป็นเวลา
กลางคนื 
- กาํหนดทศิโดยสงัเกตจากการ
ขึน้และการตกของดวงอาทติย ์
ใหด้า้นทีเ่หน็ดวงอาทติยข์ึน้เป็น
ทศิตะวนัออก และดา้นทีเ่หน็
ดวงอาทติยต์กเป็นทศิตะวนัตก 
เมือ่ใชท้ศิตะวนัออกเป็นหลกั
โดยใหด้า้นขวามอือยูท่างทศิ
ตะวนัออก ดา้นซา้ยมอือยูท่าง
ทศิตะวนัตก ดา้นหน้าจะเป็นทศิ
เหนือและดา้นหลงัจะเป็นทศิใต ้

มฐ ว.7.2 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

เขา้ใจความสาํคญัของเทคโน โล
ยอีวกาศทีนํ่ามาใชใ้นการสาํรวจ
อวกาศและทรพัยากรธรรมชาต ิ
ดา้นการเกษตรและการสือ่สาร  
มกีระบวนการสบืเสาะหาความ 
รูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่
ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใช ้
ประ โยชน์อยา่ง มคีุณธรรมต่อ
ชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

- - 
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สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

มฐ ว.8.1 ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
และจติวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะ 
หาความรู ้การแกป้ญัหา รูว้า่
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี ่
เกดิขึน้สว่นใหญ่มรีปูแบบที ่
แน่นอน สามารถอธบิายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มลูและ
เครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวลานัน้ๆ
เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม มคีวาม
เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 

1. ตัง้คาํถามเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษา
ตามทีก่าํหนดใหแ้ละตามความสนใจ 

- 

 2.วางแผนการสงัเกต เสนอวธิสีาํรวจ 
ตรวจสอบศกึษา คน้ควา้โดยใชค้วามคดิ
ของตนเอง ของกลุ่ม และคาดการณ์สิง่
ทีจ่ะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ 

- 

 3. เลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ เครื่องมอืที่
เหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบและ
บนัทกึขอ้มลู 

- 

 4. จดักลุ่มขอ้มลู เปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่
คาดการณ์ไวแ้ละนําเสนอผล 

- 

 5. ตัง้คาํถามใหมจ่ากผลการสาํรวจ
ตรวจสอบ 

- 

 6. แสดงความคดิเหน็และรวบรวม
ขอ้มลูจากกลุ่มนําไปสูก่ารสรา้งความรู ้

- 

 7. บนัทกึและอธบิายผลการสงัเกต 
สาํรวจตรวจสอบตามความเป็นจรงิ มี
แผนภาพประกอบคาํอธบิาย 

- 

 8. นําเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธบิาย
ดว้ยวาจา และเขยีนแสดงกระบวน การ
และผลของงานใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 

- 
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  1.2.2 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน 
   1.2.2.1 ความสาํคญัของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
    วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีป่ระกอบดว้ย ความรู ้ และกระบวนการแสวงหาความรู ้
ในการแสวงหาความรูน้ัน้ นกัวทิยาศาสตรไ์ดใ้ชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละตอ้งมเีจตคตทิางวทิยาศาสตร์
ดว้ย นกัวทิยาศาสตรท์ีท่าํงานตามขัน้ตอนของวธิกีารทางวทิยาศาสตรน์ัน้ จะประสบความสาํเรจ็ หรอื
ลม้เหลว ขึน้อยูก่บัความสามารถและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัวทิยาศาสตรแ์ต่ละคน 
วธิกีารหน่ึงทีไ่ดม้าซึง่ความรูท้างวทิยาศาสตร ์คอื การคน้ควา้ทดลอง ในขณะทีท่าํการทดลอง ผูท้ดลอง
มโีอกาสฝึกฝน ทัง้ในดา้นการปฏบิตั ิและพฒันาดา้นความคดิดว้ย เชน่ ฝึกการสงัเกต การบนัทกึขอ้มลู 
การตัง้สมมตฐิาน และทาํการทดลองเป็นตน้ พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัแิละฝึกฝนความคดิอยา่งมี
ระบบน้ีวา่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ซึง่เป็นกระบวนการทางปญัญา (Intellectual skill) 
สมาคมอเมรกินัเพือ่ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์ (American Association for the Advancement 
of Science – AAAS.  1970) โดยมคีณะกรรมการสาขาวทิยาศาสตร ์เป็นผูด้าํเนินการพฒันาโปรแกรม
วทิยาศาสตรช์ือ่วา่ วทิยาศาสตรก์บัการใชก้ระบวนการ (Science – A process approach) สาํหรบัสอน
วทิยาศาสตร ์ โดยเน้นการใชก้ระบวนการวทิยาศาสตรแ์ก่นกัเรยีนระดบัอนุบาลจนถงึชัน้ประถมศกึษา 
ในปี 1970 ไดพ้มิพค์ูม่อืครชูื่อวา่ วทิยาศาสตรก์บัการใชก้ระบวนการเน้นคาํอธบิายสาํหรบัคร ู(Science – 
A process approach, commentary for teachers) ซึง่กาํหนดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์13 ทกัษะ 
ประกอบดว้ยทกัษะขัน้พืน้ฐาน 8 ทกัษะ และทกัษะขัน้บรูณาการ 5 ทกัษะ (ภพ เลาหไพบลูย.์  2542: 14) 
    การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรม์คีวามสาํคญัยิง่ จะจดัการเรยีนการสอน
อยา่งไรทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองนัน้ ควรจะตอ้งทาํความเขา้ใจความหมาย
ของวทิยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชเ้ป็นกระบวนการสรา้งความรู ้ สรา้งสิง่ประดษิฐ์
ทางวทิยาศาสตร ์
    ในการจดัการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ผูส้อนจาํเป็นตอ้งรูเ้ขา้ใจปรชัญาวทิยาศาสตร ์
รูธ้รรมชาตแิละลกัษณะของวทิยาศาสตร ์ วธิกีารคน้ควา้หาความรูท้างวทิยาศาสตร ์ ความหมายของ
วทิยาศาสตร ์ซึง่มนีกัการศกึษาวทิยาศาสตรไ์ดส้รปุไวว้า่ วทิยาศาสตร ์หมายถงึ ความรูท้างวทิยาศาสตร ์
(Body of knowledge) และกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ (Process of science) ทีใ่ชห้าความรูท้าง
วทิยาศาสตรด์ว้ยตนเอง (พมิพนัธ ์เดชะคุปต.์  2545: 7) 
   1.2.2.2 ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
    ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เป็นคาํทีป่ระกอบดว้ยคาํ 3 คาํ  (สรศกัดิ ์แพรคาํ. 
2544: 22)  
    ทกัษะ หมายถงึ ความสามารถในการกระทาํ (คดิและ/หรอืปฏบิตั)ิ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และรวดเรว็หรอืคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง และแมน่ยาํ 
    กระบวนการ หมายถงึ แบบแผนทีม่รีะเบยีบวธิกีาร ลาํดบัก่อนหลงัอยา่งมรีะเบยีบ 
อนัทาํใหเ้กดิผลในสิง่ใดสิง่หน่ึงหรอืขัน้ตอนการปฏบิตัเิป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง 



22 
 

    วทิยาศาสตร ์หมายถงึ สว่นทีเ่ป็นองคค์วามรู ้(Body of Knowledge) ทางวทิยาศาสตร ์
ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบทีเ่ชื่อถอืได ้ และสว่นทีเ่ป็นกระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์
(Process of scientist munity) 
    นกัการศกึษาวทิยาศาสตรท์ัง้ชาวไทยและต่างชาตหิลายทา่นไดใ้หค้วามหมาย
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์วต่้างกนั หลายแนวคดิขึน้อยู่กบัจุดประสงคแ์ละความตอ้งการ
แนวปรชัญาหรอืแนวคดิทางการศกึษาวทิยาศาสตรต์ามกาลเวลาทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 
    พจน์ สะเพยีรชยั (2517: 49) อธบิายไวว้า่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
หมายถงึ พฤตกิรรมของคนทีแ่สดงออกถงึความสามารถในดา้นทกัษะการสงัเกต การวดั การบนัทกึขอ้มลู 
และสือ่ความหมาย การจดักระทาํกบัขอ้มลู การแปลความหมายขอ้มลูและการสรปุ การสรา้งสมมตฐิาน 
การออกแบบและการดาํเนินการทดลอง การคาํนวณ และการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งมติ ิ
    สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2526: 28) ไดใ้หค้วามหมาย
ของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์วว้า่ หมายถงึ กระบวนการทีน่กัวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการแสวงหา
ความรูใ้หมห่รอืใชใ้นการแกป้ญัหา เป็นทกัษะทางความคดิ (Intellectual Process Skills) ทีม่ขี ัน้ตอน
เป็นเหตุเป็นผลทีจ่ะนําไปสูค่วามรูใ้หม่ๆ  หรอืเพือ่การแกป้ญัหา 
    สวุฒัน์ นิยมคา้ (2531: 34) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
วา่กระบวนการทาํงานของนกัวทิยาศาสตร ์เพือ่การคน้หาคาํตอบของปญัหา 
    วรรณทพิา รอดแรงคา้ และ จติ นวนแกว้ (2532: 5) ไดก้ล่าววา่ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรเ์ป็นทกัษะทางสตปิญัญา (Intellectual Skill) ทีน่กัวทิยาศาสตรแ์ละผูท้ีนํ่าวธิกีารทาง
วทิยาศาสตรม์าแกป้ญัหา ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ สบืเสาะหาความรู ้และแกป้ญัหาต่างๆ 
    ภาณุเดช หงษาวงศ ์ (2540: 32) ใหค้วามหมายคาํทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
วา่เป็นทกัษะการปฏบิตั ิควบคูไ่ปกบัทกัษะทางสตปิญัญา ทีน่กัวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ สบืเสาะ 
หาความรู ้และแกป้ญัหา 
    ภพ เลาหไพบลูย ์ (2542: 14) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์หมายถงึ พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัแิละฝึกฝนความคดิอยา่งเป็นระบบ ในการแสวงหา
ความรูท้างวทิยาศาสตร ์เชน่ ฝึกการสงัเกต การบนัทกึขอ้มลู การตัง้สมมตฐิาน และการทาํการทดลอง 
เป็นตน้ 
    ครอพเฟอร ์(สุดารตัน์ วไิลวรรณ.  2551: 13; อา้งองิจาก Klopfer.  1971: 568 – 573) 
อธบิายความหมายของทกัษะกระบวน การทางวทิยาศาสตรว์า่ เป็นกระบวนการทีใ่ชส้บืเสาะหาความรู้
ทางวทิยาศาสตร ์
    แอนเดอรส์นั (สดุารตัน์ วไิลวรรณ.  2551: 14; อา้งองิจาก Anderson.  1978: 15) 
กล่าวถงึกระบวนการน้ีวา่ เป็นวธิกีารทีน่กัวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการแสวงหาความรู ้กระบวนการน้ี จะเกดิ
สลบัซบัซอ้นในแต่ละบุคคล ทาํใหเ้กดิพฒันาการทางดา้นสตปิญัญา 
 จากความหมายและแนวคดิของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์สรปุไดว้า่ ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรเ์ป็นเป็นพฤตกิรรมหรอืหรอืความสามารถใชว้ธิกีารต่าง  ๆ ทีเ่กดิจากความคดิและปฏบิตักิาร
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ทางวทิยาศาสตรข์องนกัวทิยาศาสตร ์ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความรูท้างวทิยาศาสตรอ์นัเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์และแกป้ญัหาในชวีติ ประจาํวนั 
   1.2.2.3 ประเภทของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
    สมาคมอเมรกินัเพือ่ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์ (American Association 
for the Advancement of Science – AAAS) ไดพ้ฒันาโครงการปรบัปรงุการสอนวทิยาศาสตรใ์น
ระดบัอนุบาลถงึระดบัประถมศกึษา โดยเน้นการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ โครงการน้ีแลว้เสรจ็
ใน ปี ค.ศ. 1970 และตัง้ชื่อโครงการน้ีวา่ วทิยาศาสตรก์บัการใชก้ระบวนการ (Science : A Process 
Approach) หรอืเรยีกชื่อยอ่วา่ โครงการซาปา (SAPA) โครงการน้ีไดก้าํหนดทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรไ์ว ้13 ทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะพืน้ฐาน (Basic Science Process Skills) 8 ทกัษะ และ
ทกัษะขัน้บรูณาการ (Integrated Science Process Skills) 5 ทกัษะ ดงัน้ี (ภพ เลาหไพบลูย.์  2542: 
14 – 29) 
     ทกัษะขัน้พืน้ฐาน 
      1. ทกัษะการสงัเกต 
      2. ทกัษะการวดั 
      3. ทกัษะการคาํนวณหรอืการใชต้วัเลข 
      4. ทกัษะการจาํแนกประเภท 
      5. ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 
      6. ทกัษะการจดักระทาํ และสือ่ความหมายขอ้มลู 
      7. ทกัษะการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู 
      8. ทกัษะการพยากรณ์ 
     ทกัษะขัน้บรูณาการ 
      1. ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 
      2. ทกัษะการกาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
      3. ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 
      4. ทกัษะการทดลอง 
      5. ทกัษะการตคีวามหมายขอ้มลูการลงสรปุขอ้มลู 
 

    สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2524: 1 – 16) ไดจ้ดัประเภท
ของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็น 2 ประเภท 13 ทกัษะ ดงัน้ี 
     1.  ทกัษะกระบวนการขัน้พืน้ฐาน จาํนวน 8 ทกัษะ ประกอบดว้ย 
      1.1 ทกัษะการสงัเกต 
      1.2 ทกัษะการจาํแนกประเภท 
      1.3 ทกัษะการวดั 
      1.4 ทกัษะการคาํนวณ 



24 
 

      1.5 ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
      1.6 ทกัษะการจดักระทาํขอ้มลูและสือ่ความหมาย 
      1.7 ทกัษะการลงความเหน็จากขอ้มลู 
      1.8 ทกัษะการพยากรณ์ 
     2. ทกัษะขัน้ผสมหรอืบรูณาการ จาํนวน 5 ทกัษะ ประกอบดว้ย 
      2.1 ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 
      2.2 ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 
      2.3 ทกัษะการกาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
      2.4 ทกัษะการตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรปุ 
      2.5 ทกัษะการทดลอง 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัศกึษากบัเดก็ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 3 ความเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาติ
วทิยาศาสตรแ์ละทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ขึน้อยูก่บัระดบัพฒันาการทางสตปิญัญา ประสบการณ์
และความสามารถของนกัเรยีน ระดบัน้ีจงึค่อยๆ พฒันา (สสวท.  2524: 19) ผูว้จิยั จงึขอกล่าวรายละเอยีด
เฉพาะทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 8 ทกัษะ ดงัน้ี 
  1. ทกัษะการสงัเกต 
   ทกัษะการสงัเกต (Observation) หมายถงึ ความสามารถในการใชป้ระสาทสมัผสั
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งรวมกนั ไดแ้ก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และผวิกาย เขา้ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถุ
หรอืเหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์ เพือ่คน้หาขอ้มลูหรอืรายละเอยีดของวตัถุหรอืเหตุการณ์หรอืปรากฏการณ์
เหล่านัน้แลว้บนัทกึผลการสงัเกตตามความเป็นจรงิทีส่งัเกตได ้โดยไมใ่สค่วามคดิเหน็ของผูส้งัเกตลงไป 
   การสงัเกตเป็นทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นและสาํคญั ทัง้น้ีเพราะการคน้ควา้หาความรูใ้น
งานวชิาการแขนงต่างๆ โดยเฉพาะทางวทิยาศาสตรม์กัจะเริม่จากการสงัเกต การสงัเกตทีด่นีัน้จะตอ้ง
ใชป้ระสาทสมัผสัหลายๆ อยา่ง หรอืบางครัง้อาจตอ้งใชเ้ครือ่งมอืชว่ยในการสงัเกต เชน่ แวน่ขยาย 
กลอ้งจุลทรรศน์ เป็นตน้ ทัง้น้ี เพือ่เกดิความชดัเจน และจะตอ้งทาํอยา่งละเอยีดรอบคอบ เพือ่ใหไ้ด้
ขอ้มลูหรอืรายละเอยีดของสิง่นัน้มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้นอกจากน้ีแลว้การสงัเกตทีด่ ี จะชว่ยใหเ้กดิ
การสรปุอา้งองิ การตัง้สมมตฐิานเพือ่อธบิายปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดต้รงกบัความจรงิมากทีส่ดุ 
   การพจิารณาวา่ ขอ้มลูใดเป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตหรอืไมน่ัน้ ใหพ้จิารณาจาก
ขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้เป็นผลมาจากการใชป้ระสาทสมัผสั เขา้ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถุ หรอืเหตุการณ์หรอื
ปรากฏการณ์หรอืไม ่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณซึง่เกดิจากการวดัและทีส่าํคญั
การสงัเกตจะไมใ่สค่วามคดิเหน็สว่นตวัของผูส้งัเกตลงไปดว้ย ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตจะเกดิจากประสาท
สมัผสั ดงัน้ี 
    1. การมองดหูรอืมองเหน็ เป็นการสงัเกตโดยใชต้า สงัเกตลกัษณะและสมบตัิ
ของวตัถุ เชน่ ขนาด รปูรา่ง ส ีเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ 
    2. การไดย้นิหรอืการฟงัเสยีง  เป็นการสงัเกตโดยใชห้ ูสงัเกตลกัษณะและสมบตั ิ
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ของวตัถุหรอืเหตุการณ์ เชน่ ความดงั ระดบัเสยีงและจงัหวะของเสยีงทีเ่กดิจากวตัถุ สิง่มชีวีติ เหตุการณ์ 
และปรากฏการณ์ต่างๆ 
    3. การสมัผสั เป็นการสงัเกตโดยใชม้อืหรอืผวิกาย สงัเกตลกัษณะและสมบตัิ
ของวตัถุในเรือ่งเน้ือวตัถุ สภาพผวิ รวมทัง้ขนาดและรปูรา่ง 
    4. การชมิ เป็นการสงัเกตโดยใชล้ิน้ สงัเกตลกัษณะและสมบตัขิองวตัถุในเรือ่ง
รส เชน่ รสเปรีย้ว หวาน เคม็ ขม และควรระวงัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้จากการชมิดว้ย เชน่ สารทีม่พีษิ 
    5. การดม เป็นการสงัเกตโดยใชจ้มกู สงัเกตลกัษณะและสมบตัขิองวตัถุเรือ่ง
กลิน่ เพือ่เปรยีบเทยีบวา่กลิน่ทีไ่ดจ้ากการดมมลีกัษณะคลา้ยกลิน่อะไรทีผู่ส้งัเกตมปีระสบการณ์มาก่อน 
   1.1 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
    1.1.1 ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative data) หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต
ลกัษณะหรอืคณุสมบตัทิัว่ไปของสิง่ต่างๆ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ซึง่ไมส่ามารถวดัในรปูตวัเลขหรอื
เชงิปรมิาณได ้ตวัอยา่งขอ้มลูเชงิคุณภาพ เชน่ รปูรา่ง รส กลิน่ เสยีง ส ีและลกัษณะผวิของวตัถุ 
    1.1.2 ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative data) หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต
ในรปูขอ้มลูเชงิตวัเลข ซึง่อาจใชก้ารกะประมาณหรอืใชเ้ครือ่งมอืวดั เชน่ ขนาด ความยาว น้ําหนกั มวล 
อุณหภมู ิความสงู แลว้กะประมาณคา่ออกมาเป็นตวัเลข พรอ้มบอกหน่วยกาํกบัตวัเลขดว้ย คา่ทีไ่ดน้ัน้
เป็นโดยประมาณ ซึง่จะใกลเ้คยีงกบัความจรงิหรอืไมข่ึน้อยูก่บัทกัษะของผูส้งัเกต สาํหรบัตวัอยา่งของ
ขอ้มลูเชงิปรมิาณนัน้ ขอ้มลูเชงิปรมิาณเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการกะ ประมาณ โดยอาศยัสิง่อา้งองิแบ่ง
ออกเป็น 
     1.  อา้งองิกบัหน่วยมาตรฐาน ไดแ้ก่ หน่วยมาตรฐานเอสไอ (International 
System of Unit : SI) หรอืหน่วยมาตรฐานใดๆ เชน่ 
       1.1) ไมบ้รรทดัยาว 12 น้ิว หรอื 30 เซนตเิมตร 
       1.2) กล่องน้ีหนกัประมาณ 5 กโิลกรมั 
       1.3) น้ําในอา่งน้ีมอุีณหภมูปิระมาณ 20 องศาเซลเซยีส 
     2.  อา้งองิกบัสิง่ใดสิง่หน่ึง เชน่ 
       2.1 หอ้งน้ีมขีนาดประมาณหอ้งน้ํา 
       2.2 วตัถุน้ีมอุีณหภมูปิระมาณอุณหภมูขิองไขต่ม้ 
       2.3  ลกูทรงกลมน้ีมขีนาดเทา่ลกูมะพรา้ว 
    1.1.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง (Observation of changes data) หมายถงึ 
การใหร้ายละเอยีดขอ้มลูทีส่งัเกตเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของวตัถุ จากขอ้มลูเชงิคุณภาพ หรอืขอ้มลู
เชงิปรมิาณเป็นการเปลีย่นแปลงของวตัถุทีอ่ยูร่อบๆ ตวัเรา เมือ่เวลาเปลีย่นไปซึง่การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี
อาจเกดิขึน้เองโดยธรรมชาต ิ หรอือาจเกดิจากผูส้งัเกตกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงทีจ่ะทาํใหว้ตัถุสิง่นัน้
เปลีย่นสภาพหรอืสถานะไป เชน่ ตม้น้ํา จุดเทยีน สงัเกตการณ์เจรญิเตบิโตของตน้ไม ้การทุบแกว้ เป็นตน้ 
 หลกัการสงัเกตทีด่จีะตอ้งไดท้ัง้ขอ้มลูเชงิคณุภาพ ขอ้มลูเชงิปรมิาณ และขอ้มลูการเปลีย่นแปลง 
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  1.2 ขอ้พงึระวงัในการสงัเกต เพือ่ความปลอดภยัจากการสงัเกต ผูส้งัเกตควรหลกีเลีย่ง 
ในสิง่ต่อไปน้ี 
   1.2.1 ตาไมด่ดูวงอาทติยห์รอืวตัถุทีม่คีวามสวา่งมากเกนิไป 
   1.2.2 หไูมฟ่งัเสยีงทีด่งัมากเกนิไป 
   1.2.3 จมกูไมด่มกลิน่ทีไ่มรู่จ้กัหรอืสิง่ทีอ่าจเป็นอนัตราย 
   1.2.4 สิน้ไมล่ิม้รสทีไ่มรู่จ้กัหรอืสิง่ทีอ่าจเป็นอนัตราย 
   1.2.5 ผวิกายไมส่มัผสัสิง่ทีไ่มรู่จ้กัหรอืสิง่ทีอ่าจเป็นอนัตราย 
  1.3 พฤตกิรรมทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะการสงัเกต 
   1.3.1 บรรยายคุณสมบตัขิองวตัถุได ้ โดยการใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หลายอยา่งหรอืทุกอยา่ง 
   1.3.2 บรรยายคุณสมบตัเิชงิปรมิาณของวตัถุได ้โดยกะประมาณ เชน่ น้ําหนกั ขนาด 
อุณหภูม ิ 
   1.3.3 บรรยายการเปลีย่นแปลงของสิง่ทีส่งัเกตในแต่ละขณะได ้การละลายของสาร    
การเผาไหมข้องวตัถุ 
  2. ทกัษะการวดั 
   ทกัษะการวดั (Measurement) หมายถงึ ความสามารถในการเลอืกและการใชเ้ครือ่งมอื
ทัง้ทีเ่ป็นมาตรฐานและไมเ่ป็นมาตรฐานเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู รวมทัง้สามารถอ่านและระบุหน่วยของ
การวดัไดถู้กตอ้งและใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ  ในการวดันัน้ตอ้งพจิารณาสิง่ต่อไปน้ี 
   2.1 จะวดัอะไร เช่น 
    2.1.1 วดัเสน้รอบรปูของลกูปิงปอง 
    2.1.2 วดัน้ําหนกัของกอ้นหนิ 
    2.1.3 วดัอุณหภูมขิองคนปว่ย 
   2.2 จะใชเ้ครือ่งมอือะไรวดั เชน่ 
    2.2.1 ใชเ้ชอืกและไมบ้รรทดัวดัเสน้รอบรปูของลกูปิงปอง 
    2.2.2 ใชต้าชัง่ชัง่น้ําหนกัของกอ้นหนิ 
    2.2.3 ใชเ้ทอรโ์มมเิตอรว์ดัไขว้ดัอุณหภมูขิองคนปว่ย 
   2.3 เหตุใดจงึใชเ้ครือ่งมอืนัน้วดั เชน่ 
    2.3.1 ทาํไมจงึใชเ้ชอืกและไมบ้รรทดัวดัเสน้รอบรปูของลกูปิงปองจะใชเ้ครือ่งมอือื่น
วดัลกูปิงปองไดห้รอืไม ่
   2.4 จะวดัอยา่งไร เชน่ เมือ่มเีชอืกและไมบ้รรทดัแลว้จะทาํการวดัลกูปิงปองอยา่งไร 
สิง่ทีต่อ้งคาํนึงในการวดัแต่ละครัง้กค็อื คา่ทีถู่กตอ้ง ในการวดัปรมิาณใดๆ มกัจะเกดิความคลาดเคลื่อน
อยูเ่สมอ ซึง่ความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้นัน้อาจเกดิจากการอ่านคา่ผดิพลาดหรอือาจเกดิจากการใชว้ธิ ี
การวดัไมถ่กูตอ้ง วธิแีกค้วามคลาดเคลื่อนนัน้ทาํไดโ้ดยการวดัหลายๆ ครัง้ แลว้หาคา่เฉลีย่ การวดัปรมิาณ 
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ต่างๆ จะถูกตอ้งแมน่ยาํเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัตวัประกอบ 3 อยา่งคอื 
    2.4.1 รปูรา่งลกัษณะของสิง่ทีจ่ะวดั 
    2.4.2 การเลอืกใชเ้ครื่องมอืวดัใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสิง่ทีจ่ะวดัหรอืกล่าวอกีนยัหน่ึง
กค็อื การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีม่มีาตรฐาน เชน่ การวดัน้ําหนกัของทองคาํ ถา้เลอืกใชต้าชัง่ชัง่ทองวดัจะ
ทาํใหค้า่ทีว่ดัไดใ้กลเ้คยีงความจรงิกวา่การใชต้าชัง่ชัง่หมวูดั เป็นตน้ 
    2.4.3 ความสามารถของผูว้ดั ผูว้ดัจะตอ้งมคีวามระมดัระวงัมคีวามละเอยีดรอบคอบ
ในการวดั อกีทัง้จะตอ้งอา่นคา่มาตราสว่นจากเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งดงัตวัอยา่งในตาราง 1 ดงัน้ี 
 
ตาราง 1 แสดงตวัอยา่งปรมิาณของสิง่ต่างๆ ทีต่อ้งการวดั เครื่องทีใ่ชว้ดั วธิกีารวดั และหน่วย กาํกบั 
 

ปรมิาณของ 
สิง่ต่างๆ ที ่
ตอ้งการวดั 

เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั วธิกีารวดั การหาคา่ หน่วยกํากบั 

     

1. ความกวา้ง 
ความยาว 

ไมบ้รรทดั ไมเ้มตรไมโ้ปร
แทรกเตอร ์สายวดั 

อ่านคา่โดยตรงจาก 
เครือ่งมอืวดั 

- 
เซนตเิมตร เมตร  
กโิลเมตร 

     

2. พืน้ที ่ ไมบ้รรทดั ไมเ้มตรตลบั
เมตร ไมโ้ปรแทรกเตอร ์
สายวดั 

อ่านคา่ความยาวความกวา้ง
จากเครือ่งมอืวดั 

นําเอาคา่ความ
ยาวและความ
กวา้งทีว่ดัมาได้
นัน้คณูกนั 

ตารางเซนตเิมตร 
ตารางเมตร 
ตารางกโิลเมตร 

     

3. พืน้ที ่
ทีไ่มส่ามารถวดั
ความกวา้งยาวได ้

ตารางสีเ่หลีย่มจตุัรสั 
เลก็ๆ หรอืใช ้
กระดาษกราฟ 

วางสิง่ของทีว่ดัหาพืน้ที่
ตารางสีเ่หลีย่มจตุัรสัเลก็ๆ 
หรอืวางบนกระดาษกราฟ 
แลว้นบัพืน้ที ่

- 

ตารางเซนตเิมตร 

     

4. ปรมิาตรของ
ของเหลว 

กระบอกตวง ถว้ยตวง  
หลอดฉีดยา 

อ่านคา่จากเครื่องมอืวดั 
- 

มลิลเิมตร 

     

5. ปรมิาตรของ
ของแขง็ 
ทีม่รีปูรา่ง 
ไมแ่น่นอน 

กระบอกตวง ถว้ยตวง ใสน้ํ่าลงในกระบอกตวงหรอื
ถว้ยตวงจนน้ําถงึขดีหน่ึงของ
กระบอกตวงหรอืถว้ยตวง
แลว้บนัทกึผลจากนัน้ใสว่ตัถุ
ลงไปสงัเกตระดบัน้ําที่
เพิม่ขึน้แลว้จดบนัทกึ 

นําเอาคา่ทีไ่ดใ้น
ครัง้หลงักบัครัง้
แรกมาลบกนั 

ลกูบาศก์
เซนตเิมตร 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ปรมิาณของ 
สิง่ต่างๆ ที ่
ตอ้งการวดั 

เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั วธิกีารวดั การหาคา่ หน่วยกํากบั 

     

6. ความหนาแน่น
ของวตัถุ 

ตาชัง่ ถว้ยตวงหรอื
กระบอกตวง 

ชัง่มวลของวตัถุแลว้หา
ปรมิาตรของวตัถุ 

นําเอาคา่มวลทีห่า
มาไดห้ารดว้ย
ปรมิาตร 

กรมั/ลกูบาศก์
เซนตเิมตร 

7. มมุ ไมโ้ปรแทรกเตอร ์ อ่านคา่จากเครื่องมอืวดั - องศา 

8. อุณหภมู ิ เทอรโ์มมเิตอร ์ อ่านคา่จากเครื่องมอืวดั - องศาเซลเซยีส 
9. เวลา นาฬกิาจบัเวลา อ่านคา่จากเครื่องมอืวดั 

- 
วนิาท ีนาท ีชัว่โมง 

10. มวล เครือ่งชัง่ 2 แขน อ่านคา่จากเครื่องมอืวดั - กรมั 
11. น้ําหนกั เครือ่งชัง่สปรงิ อ่านคา่จากเครื่องมอืวดั - กรมั 
12. ความเรว็ สายวดั ไมเ้มตร นาฬกิา

จบัเวลา 
จบัเวลาของวตัถุทีเ่คลื่อนที่
จากจุดหน่ึงไปยงัอกีจุดหน่ึง
พรอ้มทัง้วดัระยะทางทีว่ตัถุ
เคลื่อนทีไ่ปไดโ้ดยใชส้ายวดั
หรอืไมเ้มตร 

ระยะทางหารดว้ย
เวลา 

เมตร/วนิาท ี
กโิลเมตร/ชัว่โมง 

     

 
   2.5 วธิกีารวดัอาจทาํได ้2 วธิ ีคอื 
    2.5.1 การวดัโดยตรง เป็นการวดัหาคา่ของสิง่ต่างๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืวดั วดัโดยตรง
กบัวตัถุแลว้อา่นคา่ทีว่ดัไดอ้อกมา เชน่ การวดัความยาวของหอ้งเรยีนโดยใชต้ลบัเมตร การวดัอุณหภมูิ
ของรา่งกายคนโดยใชเ้ทอรโ์มมเิตอร ์เป็นตน้ 
    2.5.2 การวดัโดยออ้ม เป็นการวดัทีใ่ชเ้ครือ่งมอืวดั แลว้นําคา่ทีไ่ดจ้ากการวดั
มาคาํนวณก่อนครัง้หน่ึงจะทราบคา่ทีแ่น่นอน เชน่ การวดัปรมิาตรของวตัถุรปูทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสั การวดั
พืน้ทีข่องหอ้ง เป็นตน้ 
   2.6 พฤตกิรรมทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะการวดั 
    2.6.1 เลอืกเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัไดเ้หมาะสม 
    2.6.2 บอกเหตุผลในการเลอืกเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
    2.6.3 บอกวธิวีดัและวธิใีชเ้ครือ่งมอืวดัได ้
    2.6.4 ทาํการวดัปรมิาณต่างๆ ไดแ้ก่ ความกวา้ง ความยาว ความสงู ปรมิาตร 
น้ําหนกั และอื่นๆ 
    2.6.5 ระบุหน่วยของตวัเลขทีไ่ดจ้ากการวดัไดถู้กตอ้ง 
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  3. ทกัษะการคาํนวณหรือการใช้ตวัเลข (Using number) 
   การคาํนวณ หมายถงึ การนําจาํนวนทีไ่ดจ้ากการสงัเกตเชงิปรมิาณ การวดั การทดลอง 
และจากแหล่งอื่นมาจดักระทาํใหเ้กดิคา่ใหม ่เชน่ การนบั การบวก ลบ คณู หาร หาคา่เฉลีย่ ยกกาํลงั 
ทกัษะการคาํนวณ หมายถงึ ทกัษะการคาํนวณหรอืการใชจ้าํนวนเลข หรอืความสามารถในการหา
ความสมัพนัธเ์ชงิปรมิาณของสิง่ต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่การนําคา่ทีไ่ดจ้ากการวดัและการนบัจาํนวนมาคดิคาํนวณ 
โดยการบวก ลบ คณู หาร หรอืจดักระทาํกบัตวัเลขทีแ่สดงคา่ปรมิาณของสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่ไดจ้ากการสงัเกต 
การวดั การทดลองโดยตรงหรอืจากแหล่งอื่น ตวัเลขทีนํ่ามาคาํนวณนัน้ตอ้งแสดงคา่ปรมิาณในหน่วย
เดยีวกนั ตวัเลขใหมท่ีไ่ดจ้ากการคาํนวณจะชว่ยใหส้ือ่ความหมายไดต้รงตามทีต่อ้งการและชดัเจนยิง่ขึน้ 
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการตคีวามหมายและการลงขอ้สรุป พฤตกิรรมทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะการการคาํนวณ 
   1. นบัจาํนวนของสิง่ของไดถู้กตอ้ง 
   2. ใชต้วัเลขแสดงจาํนวนทีน่บัได ้

   3. บอกวธิคีาํนวณได ้

   4. คดิคาํนวณไดถู้กตอ้ง 
   5. แสดงวธิคีดิคาํนวณได ้
  4. ทกัษะการจาํแนกประเภท (Classification) 
   ทกัษะการจาํแนกประเภท หมายถงึ ความสามารถในการแบ่งหรอืจดัหรอืจดัเรยีง 
ลาํดบัวตัถุหรอืจดักลุ่มสิง่ต่างๆ หรอืเหตุการณ์ ออกเป็นประเภทเป็นหมวดหมู ่ซึง่เกณฑท์ีใ่ชจ้ะมคีวามแตกต่าง
หรอืเหมอืนกนั หรอืสมัพนัธก์นัอย่างใดอย่างหน่ึง หลกัการจาํแนกนัน้ ตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑก่์อน 
อาจทาํโดยกําหนดขึน้เองหรอืผูอ้ื่นกาํหนดไว ้โดยจดัสิง่ทีม่สีมบตับิางประการรว่มกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั 
การจาํแนกประเภท เป็นสิง่สาํคญัมากในทางวทิยาศาสตร ์เพราะสะดวกในการศกึษาคน้ควา้และทาํให้
เกดิความรูใ้หม่ๆ  ในการจาํแนกมเีกณฑใ์นการจาํแนก ดงัน้ี 
   1. ความเหมอืน 
   2. ความต่าง 
   3. ความสมัพนัธ ์
  พฤติกรรมท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะการจาํแนกประเภท 
   1. เรยีงลาํดบัหรอืแบ่งพวกต่างๆจากเกณฑท์ีผู่อ้ ื่นกาํหนดใหไ้ด ้
   2.  เรยีงลาํดบัหรอืแบ่งพวกต่างๆจากเกณฑท์ีต่นเองกาํหนดได ้
   3.  บอกเกณฑท์ีผู่อ้ ื่นใชเ้รยีงลาํดบัหรอืแบ่งพวกได ้
  5. ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและระหว่างสเปสกบัเวลา 
(Using Space Relation and Space Time Relation) 
   สเปส (Space) ของวตัถุหรอือวกาศ คอื ทีว่า่งทีว่ตัถุใดๆ ครอบครองอยูโ่ดยวตัถุนัน้
อาจเขา้ไปแทนทีห่รอืเคลื่อนทีเ่ขา้ไปอยู ่ ซึง่จะมรีปูรา่งลกัษณะเชน่เดยีวกบัวตัถุนัน้ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ 
สเปสของวตัถุจะม ี3 มติ ิคอื มคีวามกวา้ง ความยาว ความสงูหรอืความหนา 
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   ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและระหวา่งสเปสกบัเวลา หมายถงึ 
ความสามารถในการระบุความสมัพนัธข์องมติขิองวตัถุภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ อนัไดแ้ก่ คุณลกัษณะ
และคุณสมบตัขิองรปูและรปูทรง เวลา ความเรว็ ระยะทาง ทศิทางและการเคลื่อนที ่
   สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2536: 72) กล่าววา่ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสเปสกบัสเปสของวตัถุ ไกแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 มติกิบั 3 มติ ิเชน่ เมือ่ตดัทรงกระบอก
ในลกัษณะทแยงจะเกดิพืน้ทีห่น้าตดัเป็นรปูวงร ีถา้ตดัตามขวางพืน้ทีห่น้าตดัจะเกดิเป็นรปูวงกลม ถา้
ตดัตามยาวจะเกดิเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
   ความสมัพนัธร์ะหวา่งตําแหน่งทีอ่ยูข่องวตัถุหน่ึงกบัวตัถุหน่ึง เชน่ เสาธงอยูห่น้า
อาคารเรยีน บอกไดว้า่ เสาธงอยูท่างทศิไหนของอาคารเรยีน หรอื อาคารเรยีนอยูท่ศิไหนของเสาธง 
เป็นตน้ 
   ความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสของวตัถุกบัเวลา ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลง
ตําแหน่งทีอ่ยูข่องวตัถุกบัเวลา เชน่ รถไฟฟ้าขบวนหน่ึงแล่นดว้ยความเรว็ 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ไป
ทางทศิเหนือ หรอื ความสงูของเดก็แรกเกดิทีเ่ปลีย่นเมือ่อาย ุ1 ปี 
   ความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัเวลา เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาด มวล น้ําหนกั 
ความยาว และความสงูกบัเวลา เมือ่เวลาผา่นไปสเปสกจ็ะเปลีย่นไปดว้ย เชน่ 
    1. คน อาย ุ10 ปี กบั คน 100 ปี 
    2. ตน้ไม ้1 เดอืน ความสงู 1 เมตร เมือ่อาย ุ1 ปี ความสงูอาจเพิม่เป็น 10 เมตร 
    3. น้ําหนกัของสตัวเ์ลีย้ง กบัเวลาทีเ่ลีย้ง 
   ประโยชน์ของการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 
    1. ชว่ยในการกะประมาณในการเดนิทาง การทาํนาย และการกระทาํอื่น  ๆ เกีย่วกบั
เวลา 
    2. ชว่ยในการจาํแนกหรอืจดัตําแหน่งทีว่า่งของวตัถุต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ขนาด รปูรา่งของวตัถุกบัทีว่า่งหรอืสเปสนัน้ 
    3. ชว่ยใหท้ราบความสมัพนัธร์ะหวา่งปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัเวลาที่
เปลีย่นไป 
    4. ชว่ยใหท้ราบความสมัพนัธร์ะหวา่งการเคลื่อนที ่หรอืการเคลื่อนยา้ยของสิง่
ทีม่ชีวีติกบัเวลาในฤดกูาลต่างๆ  
   พฤตกิรรมทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและระหวา่ง 
สเปสกบัเวลา 
    1. บอกชื่อของรปูและรปูทรงทางเรขาคณติได ้

    2. บอกรปู 2 มติ ิรปู 3 มติ ิทีก่ําหนดใหไ้ด ้

    3. การบอกความสมัพนัธร์ะหวา่งรปู 2 มติ ิรปู 3 มติ ิได ้
     3.1 บอกรปู 3 มติ ิทีเ่หน็เน่ืองจากการหมุนรปู 2 มติไิด ้
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     3.2 เมือ่เหน็ภาพรปู 2 มติ ิสามารถบอกรปูทรงของวตัถุทีเ่ป็น 3 มติ ิ ได ้
หรอื เมือ่กาํหนดรปู 3 มติ ิสามารถบอกรปูทรงของวตัถุทีเ่ป็น 2 มติ ิได ้
     3.3 บอกรปูของรอยตดัรปู 2 มติ ิทีเ่กดิจากการตดัวตัถุรปูทรง 3 มติ ิได ้

    4. บอกความสมัพนัธข์องสิง่ทีอ่ยูห่น้ากระจกเงา กบัภาพทีป่รากฏในกระจกเงาได ้
    5. บอกตําแหน่งและทศิทางของวตัถุโดยใชต้วัเองหรอืวตัถุอื่นเป็นเกณฑไ์ด ้
    6. บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นตําแหน่งของวตัถุ ขนาด ปรมิาณของ
วตัถุกบัเวลาได ้
  6. ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายข้อมลู (Organizing Data and Communication) 
   การจดักระทาํ หมายถงึ การนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การทดลอง การวดั การคดิ
คาํนวณ มาจดักระทาํใหมโ่ดยอาศยัวธิกีารต่างๆ เชน่ การจดัลาํดบั การจดักลุ่ม หรอืการคาํนวณหา
คา่ใหม ่ 
   การสื่อความหมายขอ้มลู หมายถงึ การนําขอ้มลูทีจ่ดักระทาํแลว้มาเสนอหรอืแสดง
ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจความหมายของขอ้มลูชุดนัน้ไดด้ขีึน้  
   ดงันัน้ การจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลูจงึหมายถงึ การนําเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การสงัเกต การวดั การทดลอง และจากแหล่งอื่นๆ มาจดักระทาํเสยีใหม ่ เพื่อแสดงใหผู้อ้ื่นเขา้ใจโดย
ใชว้ธิกีารต่างๆ เชน่ 
   ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลข (Numerical data) อาจนําเสนอในรปูของแผนภมู ิแผนภาพ แผนผงั 
ตาราง กราฟ วงจร สมการ 
   ขอ้มลูทีไ่มใ่ชต่วัเลขหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นการบรรยาย (non numerical or descriptive data) 
เป็นการนําเสนอขอ้มลูเชงิคุณภาพ โดยอาศยัหลกัตรรกวทิยาเพือ่แสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธ ์อาจนําเสนอ
ในรปูภาษาพดู เชน่ พดูปากเปล่า เล่าใหฟ้งั โดยเขยีนเป็นรายงาน โดยการผสมผสานหลายๆ วธิเีขา้
ดว้ยกนั ตามความเหมาะสม เชน่ทางคอมพวิเตอร ์
   เน่ืองจากการจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลูมหีลายรปูแบบ ซึง่แต่ละรปูแบบมี
ความเหมาะสมต่อการนําไปใชไ้มเ่หมอืนกนัทัง้น้ีขึน้อยูก่บัลกัษณะของขอ้มลูและจุดมุง่หมายของการสือ่
ความหมาย ดงันัน้การสือ่ความหมายขอ้มลู เพือ่ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจจงึตอ้งคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 
    1. ความถูกตอ้งและแมน่ยาํ กล่าวคอื จะตอ้งนําเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้งและแมน่ยาํ
จากขอ้มลูเดมิ 
    2. ความชดัเจนหรอืสมบูรณ์ นําเสนอขอ้มลูไดช้ดัเจนกว่าขอ้มลูเดมิ และให้
รายละเอยีดของขอ้มลูเดมิอยา่งครบถว้น 
    3. ความกะทดัรดั กล่าวคอื สือ่ความหมายไดง้า่ยและรวดเรว็ 
    4. ความไมก่าํกวม ทาํความเขา้ใจไดง้า่ย 
   พฤตกิรรมทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะการจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลู 
    1. เลอืกรปูแบบทีจ่ะใชใ้นการนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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    2. บอกเหตุผลในการเลอืกรปูแบบทีจ่ะใชใ้นการเสนอขอ้มลูได ้
    3. ออกแบบการเสนอขอ้มลูตามรปูแบบทีเ่ลอืกไวไ้ด ้
    4. เปลีย่นแปลงขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูใหมท่ีเ่ขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ได ้
    5. นําเสนอขอ้มลูตามรปูแบบทีเ่ลอืกไวไ้ด ้ โดยทาํใหผู้อ้ื่นสามารถเขา้ใจไดเ้ป็น
อยา่งด ี
    6. บรรยายลกัษณะของสิง่ใดสิง่หน่ึงดว้ยขอ้ความทีเ่หมาะสม กะทดัรดั จนสือ่
ความหมายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้
  7. ทกัษะการลงความคิดเหน็จากข้อมลู (Inferring) (สนีุย ์ เหมะประสทิธิ.์  2549: 
8 – 9) 
   ทกัษะการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู หมายถงึ ความสามารถในการอธบิายขอ้มลูที่
มอียูอ่ยา่งมเีหตุผลโดยอาศยัความรูห้รอืประสบการณ์เดมิมาชว่ย ขอ้มลูทีม่อีาจไดม้าจากการสงัเกต 
การวดั หรอืการทดลอง คาํอธบิายนัน้เป็นสิง่ทีไ่ดจ้ากความรูห้รอืประสบการณ์เดมิของผูส้งัเกตทีพ่ยายาม
โยงบางสว่นของความรูห้รอืประสบการณ์เดมิใหม้าสมัพนัธก์บัขอ้มลูทีต่นเองมอียู ่ รวมทัง้เพิม่ความคดิเหน็
สว่นตวัลงไปดว้ย ทกัษะลงความคดิเหน็จากขอ้มลู ม ี3 ลกัษณะ  
   1. ทกัษะลงความคดิเหน็จากขอ้มลูในเชงิบรรยาย (Explanatory inference) หมายถงึ 
ความสามารถในการหาขอ้สรปุของปรากฏการณ์ใดๆโดยอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต ประกอบกบั
ความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ ตวัอยา่งเชน่ ครใูชผ้า้ปิดตาเดก็นกัเรยีนแลว้ใหเ้ดก็นกัเรยีนใชป้ระสาทสมัผสั
อื่นๆ ได ้ยกเวน้ ตา เพือ่หาขอ้สรปุเกีย่วกบัวตัถุทีค่รใูห ้เดก็นกัเรยีนจงึใชม้อืลบูคลาํ เดก็นกัเรยีน พบวา่
มลีกัษณะขรขุระ ไมก่ลมสนิท มดีา้นหน่ึงเลก็กวา่อกีดา้นหน่ึง เมือ่ดมมกีลิน่ฉุนคลา้ยกลิน่ผวิมะนาว หรอื
มะกรดู (ทกัษะการสงัเกต) เดก็นกัเรยีนจงึลงขอ้สรปุวา่วตัถุนัน้น่าจะเป็นมะกรดู (ทกัษะลงความคดิเหน็
จากขอ้มลูในเชงิบรรยาย) 
   2. ทกัษะลงความคดิเหน็จากขอ้มลูเชงิสรปุอา้งองิ (Generalizing inference) หมายถงึ 
ความสามารถในการลงขอ้สรปุไปสูม่วลประชากรจากการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งเพยีงจาํนวนหน่ึง 
ตวัอยา่งเชน่ เดก็นกัเรยีนชัน้ ป. 4 จาํนวน 4 คน ตอ้งการตรวจสอบวา่ สม้จากจงัหวดั ก ข และ ค ที่
วางขายในตลาด สม้จงัหวดัใหน้ํ้าสม้มากทีส่ดุ จงึคดัเลอืกสม้ทีม่ขีนาดและน้ําหนกัเทา่ๆ กนั มาอยา่งละ 
10 ผล แลว้นํามาคัน้ พบวา่ สม้ 10 ผล จากจงัหวดั ข ใหป้รมิาณน้ําสม้มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ค และ 
ก ตามลาํดบั (ทกัษะการทดลอง) จากนัน้ครถูามนกัเรยีนทัง้ชัน้วา่ สม้จากจงัหวดัใดใหน้ํ้าสม้มากทีส่ดุ 
นกัเรยีนทัง้ชัน้จะตอบ พรอ้มกนัวา่สม้จากจงัหวดั ข (ทกัษะการลงความคดิเหน็จากขอ้มลูเชงิทาํนาย)  
   3. ทกัษะลงความคดิเหน็จากขอ้มลูเชงิทาํนาย (predictive inference) หมายถงึ 
ความสามารถในการคาดเดาหรอืทาํนายปรากฏการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้จากขอ้มลูทีส่งัเกตประกอบกบัการใช้
ความรู ้ความคดิ และประสบการณ์ทีม่อียูก่่อน ตวัอยา่งเชน่ เดก็คนหน่ึงมองออกไปนอกหน้าต่าง เหน็ลมพดัแรง 
จนใบไ้มป้ลวิวอ่น ทอ้งฟ้ามเีมฆครึม้ไมเ่หน็แสงอาทติย ์ เขาคาดเดาวา่อกีไมน่านฝนคงจะตก (ทกัษะ
การลงความเหน็จากขอ้มลูเชงิทาํนาย) ซึง่ฝนจะตกหรอืไมต่กกไ็ด ้พฤตกิรรมทีแ่สดงว่า เกดิทกัษะ
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การลงความคดิเหน็จากขอ้มลู จะตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะอธบิายหรอืสรปุ โดยเพิม่ความคดิเหน็หรอื
เหตุผลสว่นตวัใหก้บัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตโดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์เดมิ 
  8. ทกัษะการพยากรณ์ (Prediction) (สนีุย ์เหมะประสทิธิ.์  2549: 9 – 10) 
   ทกัษะการพยากรณ์ หมายถงึ ความสามารถในการทาํนายเหตุการณ์หรอืเหตุการณ์
ในอนาคตโดยอาศยัขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดท้ัง้อดตีและปจัจุบนัทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การวดั การทดลอง 
และการลงความคดิเหน็ (จากขอ้มลู) เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่างๆ ทีศ่กึษาเพือ่ทาํนาย
หรอืคาดการณ์ล่วงหน้า โดยอาจใช ้กฎ สตูร ทฤษฎ ีหรอืการคดิวเิคราะห ์ในเรื่องนัน้ มาชว่ยในการทาํนาย  
   การพยากรณ์ไมใ่ชก่ารเดา เพราะการเดาไมจ่าํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลู การพยากรณ์
ตอ้งอาศยัขอ้มลู การพยากรณ์จะถูกตอ้งมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัคุณภาพของขอ้มลูวา่ใชก้ารสงัเกต
อยา่งละเอยีดและวดัอยา่งแมน่ยาํหรอืไม ่และขอบขา่ยปรมิาณของขอ้มลูวา่ มมีากน้อยเพยีงพอทีจ่ะบ่งชี้
ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพการณ์ของปจัจุบนัและอดตี ดงันัน้ผลของการพยากรณ์มกัจะไมถู่กตอ้ง 
100 % ทกัษะการพยากรณ์ต่างกบัทกัษะการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู ทกัษะการพยากรณ์แบ่งออกเป็น 
2 ชนิด 
   1. ทกัษะการพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม (Interpolating) เชน่ 
จากภาพประกอบการแสดงเวลาทีด่วงอาทติยต์กดนิในชว่งวนัที ่  2 – 16 เม.ย. 2553 ณ เขตหนองจอก 
กทม. (ขอ้มลูสมมต)ิ จะสามารถพยากรณ์ไดว้า่ในวนัที ่3, 5, …,15  ดวงอาทติยต์กดนิ ณ เวลาใด ซึง่
จะมคีวามคาดเคลื่อนน้อยกวา่ทกัษะพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม 
   2. ทกัษะการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม (Extrapolating) 
เชน่ จากภาพประกอบการแสดงเวลาทีด่วงอาทติยต์กดนิในชว่งวนัที ่2 – 16 เม.ย. 2553 ณ เขตหนองจอก 
กทม. (ขอ้มลูสมมต)ิ จะสามารถพยากรณ์ไดว้า่ในวนัที ่1,17,18,... (ซึง่เป็นวนัทีน่อกเหนือจากขอบเขต
ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม) ดวงอาทติยต์กดนิ ณ เวลาใด ซึง่จะคลาดเคลื่อน หรอืความผดิพลาดสงูกวา่ทกัษะ
การพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม  
   พฤตกิรรมทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะพยากรณ์ 
    1. ทาํนายผลทีจ่ะเกดิขึน้จากขอ้มลูทีเ่ป็นหลกัการ กฎ หรอืทฤษฎทีีม่อียูไ่ด ้
    2. ทาํนายผลทีจ่ะเกดิขึน้ภายในขอบเขตของขอ้มลูเชงิปรมิาณทีม่อียูไ่ด ้
    3. ทาํนายผลทีจ่ะเกดิขึน้ภายนอกขอบเขตของขอ้มลูเชงิปรมิาณทีม่อียูไ่ด ้
 ในการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรน์ัน้ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ในการแสวงหาความรู ้ ดว้ยวธิทีางวทิยาศาสตร ์ ซึง่ใหไ้ดม้า ซึง่ความรูท้างดา้นวทิยาศาสตร ์ เพราะ
การทาํงานตามขัน้ตอนของวธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ต่ละขัน้ตอนนัน้ จะประสบผลสาํเรจ็หรอืลม้เหลว
ขึน้อยูก่บัความสามารถและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัวทิยาศาสตรแ์ต่ละคน ดงันัน้
ในการสอนวทิยาศาสตรจ์าํเป็นตอ้งปลกูฝงันกัเรยีนใหเ้กดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์อนัจะ
ทาํใหเ้กดิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามจุดประสงคข์องการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
   1.2.2.4 การวดัและประเมนิผลทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
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    แนวทางการวดัผลประเมนิผลวทิยาศาสตรป์จัจุบนั เป็นการพจิารณาผลทีเ่กดิจาก
การวดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในภาพรวม การประเมนิผลสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จงึประกอบดว้ย
การประเมนิความเขา้ใจกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เจตคติ
ทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะการใชห้อ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์และความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
ทางวทิยาศาสตร ์และแนวทางในการวดัและประเมนิผลม ี2 แนวทาง คอื การวดัและประเมนิผลตามคูม่อื 
Taxonomy of Educational Objectives ของ บลมู (กระทรวงศกึษา.  2545: 46 – 51; อา้งองิจาก 
Boom.  1956) และการประเมนิสภาพจรงิ การวดัและประเมนิผลตามคูม่อืTaxonomy of Educational 
Objectives ของ บลมู มอีงคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
    1. ดา้นพทุธพสิยั วดัจากพฤตกิรรม 4 ดา้น ดงัน้ี 
     1.1 ดา้นความรู ้
     1.2 ดา้นความเขา้ใจ 
     1.3 ดา้นทกัษะกระบวนการ 
     1.4 การนําความรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ปใช ้
    2.  ดา้นจติพสิยั ตามแนวคดิของคอฟเฟอร ์(klopfer) ดงัน้ี 
     2.1 เจตคต ิพฤตกิรรมเกีย่วกบัจติ แบ่งไดด้งัน้ี 
      2.2 เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
     2.3 เจตคตต่ิอกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
     2.4 เจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์
    3. ดา้นทกัษะพสิยั ของคอฟเฟอร ์(klopfer) ม ี2 ประเดน็ ดงัน้ี 
     3.1 ทกัษะการใชเ้ครือ่งมอืปฏบิตักิารทัว่ไป 
     3.2 ทกัษะการการปฏบิตังิานการทดลองไดอ้ยา่งประณตีและปลอดภยั 
    สถาบนัการสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2526: 1 – 5) ไดก้าํหนด
ความสามารถของนกัเรยีนทีแ่สดงพฤตกิรรมออกมาเมือ่เกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงการประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ความสามารถทีแ่สดงวา่ เกดิทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ลว้ 

  

1.  การสงัเกต (Observation) 1.1 ชีบ้่งและบรรยายสมบตัขิองวตัถุได ้ โดยการใชป้ระสาท
สมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืหลายอยา่ง 
1.2 บรรยายสมบตัเิชงิปรมิาณของวตัถุไดโ้ดยการ 
กะประมาณ 
1.3 บรรยายการเปลีย่นแปลงของสิง่ทีส่งัเกตได ้
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ความสามารถทีแ่สดงวา่ เกดิทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ลว้ 

  

2.  การวดั (Measurement) 2.1 เลอืกเครื่องมอืวดัไดเ้หมาะสมกบัสิง่ทีจ่ะวดั 
2.2 บอกเหตุผลในการเลอืกเครือ่งมอืวดัได ้
2.3 บอกวธิวีดัและวธิใีชเ้ครือ่งมอืวดัไดถู้กตอ้ง 
2.4 ทาํการวดัความกวา้ง ความยาว ความสงู อุณหภมู ิ 
ปรมิาตร น้ําหนกัและอื่นๆ ไดถู้กตอ้ง 

3.  การจาํแนกประเภท 
    ( Classification ) 

3.1 เรยีงลาํดบัหรอืแบ่งพวกสิง่ต่างๆ จากเกณฑท์ีผู่อ้ ื่น
กาํหนดใหไ้ด ้
3.2 เรยีงลาํดบัหรอืแบ่งพวกสิง่ต่างๆ โดยใชเ้กณฑข์องตนเอง
ได ้ บอกเกณฑท์ีผู่อ้ ื่นใช ้

4.  หาความสมัพนัธร์ะหวา่ง   
สเปสกบัสเปส  และสเปสกบัเวลา 
( Relationship  and  Space/Time  
Relationship ) 

4.1 ชีบ้่งรปู 2 มติ ิจากวตัถุ/รปู 3 มติ ิทีก่าํหนดใหไ้ด ้
4.2 วาดรปู 2 มติจิากวตัถุหรอื รปู 3 มติ ิ
4.3 บอกชื่อของรปูและรปูทรงเลขาคณติได ้
4.4 บอกความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 มติ ิกบั 3 มติ ิได ้
4.5 บอกไดว้า่วตัถุหน่ึงอยูใ่นตําแหน่งหรอืทศิใดของอกีวตัถุ
หน่ึงได ้
4.6 บอกความสมัพนัธข์องสิง่ทีอ่ยูห่น้ากระจกและ 
ภาพประกอบปรากฏในกระจกวา่เป็นซา้ยหรอืขวาของกนัและ
กนัได ้

 4.7 บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นตําแหน่งทีอ่ยูข่อง
วตัถุกบัเวลาได ้
4.8 บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงขนาด 
หรอืปรมิาณสิง่ต่าง กบัเวลาได ้
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ความสามารถทีแ่สดงวา่ เกดิทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ลว้ 

  

5. การคาํนวณ   
(Using Numbers) 

การนบั ไดแ้ก่ 
5.1 นบัจาํนวนสิง่ของไดถู้กตอ้ง 
5.2 ใชต้วัเลขแสดงจาํนวนทีน่บัได ้
5.3 ตดัสนิวา่สิง่ของในแต่ละกลุ่มมจีาํนวนเทา่กนัหรอืต่างกนั 
การคาํนวณ (บวก ลบ คณู หาร)  ไดแ้ก่ 
5.4 บอกวธิคีาํนวณไดถู้กตอ้ง 
5.5 คดิคาํนวณไดถู้กตอ้ง 
5.6 แสดงวธิคีาํนวณได ้
การหาคา่เฉลีย่ 
5.7 บอกวธิกีารหาคา่เฉลีย่ 
5.8 หาคา่เฉลีย่  และแสดงวธิกีารหาคา่เฉลีย่ 

6. การจดักระทาํและสือ่ความหมาย
ขอ้มลู (Organizing Data and  
Communication) 

6.1 เลอืกรปูแบบทีจ่ะใชใ้นการเสนอขอ้มลูไดเ้หมาะสม 
6.2 บอกเหตุผลในการเลอืกรปูแบบทีจ่ะใชใ้นการเสนอขอ้มลู 
6.3 ออกแบบการเสนอขอ้มลูตามรปูแบบทีเ่ลอืกไวไ้ด ้
6.4 การเปลีย่นแปลงขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูใหมท่ีเ่ขา้ใจดขีึน้ 
6.5 การบรรยายลกัษณะของสิง่ใดสิง่หน่ึงดว้ยขอ้ความที่
เหมาะสมจนสื่อความหมายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้
6.6 บรรยายหรอืวาดแผนผงัแสดงตําแหน่งของสถานทีจ่นสือ่
ความหมายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้

7. การลงความคดิเหน็จากขอ้มลู 
(Inferring) 

อธบิายหรอืสรุปโดยเพิม่ความคดิเหน็ใหก้บัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สงัเกตโดยใชค้วามรูห้รอืประสบการณ์เดมิมาชว่ย 

8. การพยากรณ์ (prediction) 8.1 ทาํนายผลทีเ่กดิขึน้จากขอ้มลูทีเ่ป็นหลกัการกฎหรอืทฤษฎี
ทีม่อียูไ่ด ้
8.2 การพยาการณ์จากขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
     8.2.1 ทาํนายผลทีเ่กดิขึน้ในขอบเขตของขอ้มลูเชงิปรมิาณ
ทีม่อียูไ่ด ้
     8.2.2 ทาํนายผลทีเ่กดิขึน้ภายนอกขอบเขตของขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณทีม่อียูไ่ด ้
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ความสามารถทีแ่สดงวา่ เกดิทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ลว้ 

  

9. การตัง้สมมตฐิาน   
(Formulation Hypothesis) 

การหาคาํตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศยัการสงัเกต  
ความรูแ้ละประสบการณ์ 

10.  การกําหนดนิยามเชงิปฎบิตัิ
การ (Defining Operation) 

กาํหนดความหมายและขอบเขตของคาํหรอืตวัแปรต่างให้
สงัเกตไดแ้ละวดัได ้

11. การกาํหนดและควบคุมตวัแปร 
(Identifying and Controlling Variables) 

ชีบ้่งและกาํหนดตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม  และตวัแปรทีต่อ้ง
ควบคุมได ้

12. การทดลอง (Experiment) 12.1 ออกแบบการทดลองโดย 
     12.1.1 กาํหนดวธิกีารทดลองไดถู้กตอ้งและเหมาะสมโดย
คาํนึงถงึตวัแปรตน้  ตวัแปรตามและตวัแปรทีต่อ้งควบคุม 
     12.1.2 ระบุอุปกรณ์และ/หรอืสารเคมทีีใ่ชใ้นการทดลองได ้
12.2 ปฏบิตักิารทดลองและใชอุ้ปกรณ์ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
12.3 บนัทกึผลการทดลองไดค้ล่องแคล่วและถูกตอ้ง 

13. การตคีวามหมายขอ้มลูและลง
ขอ้สรปุ (Interpreting Data  
Conclusion) 

13.1 แปลความหมายหรอืบรรยายลกัษณะและคุณสมบตัขิอง
ขอ้มลูทีม่อียูไ่ด ้
13.2 บอกความสมัพนัธข์องตวัแปรทีม่อียูใ่นขอ้มลูได ้

  

 
    การวดัผลและประเมนิผลใหค้รอบคลุมจุดหมายทัง้ 3 ดา้นน้ีจะตอ้งเลอืกใชว้ธิต่ีางๆ 
ทีเ่หมาะสมมาประกอบกนั เชน่ การสอบขอ้เขยีน การสงัเกตพฤตกิรรมทีค่าดหวงั การสอบปากเปล่า  
การตรวจงานทีม่อบหมาย เป็นตน้ สาํหรบัการสอบขอ้เขยีน หรอืการใชข้อ้สอบเป็นเครือ่งมอืในการวดันัน้ 
จะเหมาะสมกบัการใชว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูด้า้น พทุธพิสิยั มากทีส่ดุ และยงัสามารถใชว้ดัทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์อนัเป็นจุดมุง่หมายดา้นปฏบิตัพิสิยั ไดห้ลายทกัษะ อกีดว้ย แต่อาจไมเ่หมาะสม
ทีจ่ะนํามาใชว้ดัผลดา้นความรูส้กึ และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรบ์างทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ทีเ่ป็นทกัษะการปฏบิตักิาร (Motor skills) เชน่ การชัง่ ตวง วดั หรอืการหยบิ จบั ใช ้เครือ่งมอื เป็นตน้  
     ซนัต ์และ ทรบูรจิ (ประวติร ชศูลิป์.  2547: 28; อา้งจาก Sund; & Trowbridge. 
1973: 31 – 35) กล่าววา่ การประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์นัน้ตอ้งศกึษาจุดมุง่หมาย
เชงิพฤตกิรรมของแต่ละทกัษะ เพือ่เป็นแนวทางในการทีจ่ะประเมนิวา่นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใช้
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืไม ่
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   1.2.2.5 แนวทางการสรา้งแบบทดสอบ 
    การทดสอบ สามารถจะสะทอ้นถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวา่ ไดบ้รรลุตามจุดประสงค์
ของการจดัการเรยีนการสอนหรอืหลกัสตูรกาํหนดไว ้ เพยีงใดหรอืไม ่การออกขอ้สอบควรเลอืกคาํถาม
ทีม่รีะดบัความยาก – งา่ย ต่างๆ กนั สาํหรบัถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงพฤตกิรรมตอบสนองออกมา 
พฤตกิรรมดงักล่าวคอืพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ (Learning behavior) ซึง่จะมรีะดบัหรอืขัน้การเรยีนรูท้ี่
ลกึซึง้มาก – น้อยต่างๆ กนั ความสมัพนัธร์ะหวา่ง เน้ือหาวชิา หรอืหวัขอ้เรือ่งต่างๆ ในแต่ละบทเรยีน
หรอืแต่ละรายวชิา กบัพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีแ่สดงออกมาวา่ไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาเรือ่งนัน้ๆ ไดล้กึซึง้เพยีงใด
หรอืไม ่ครตูอ้งพยายามออกขอ้สอบวดัพฤตกิรรมการเรยีนรูต่้างๆ ใหไ้ดส้ดัสว่นกนั โดยเฉพาะจาํนวน
ขอ้สอบ ทีใ่ชช้ีว้ดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละการนําความรูไ้ปใช ้รวมกนัแลว้ ควรมไีมน้่อยกวา่
ครึง่หน่ึงของจาํนวนขอ้สอบทัง้ฉบบั (ประวติร ชศูลิป์.  2524: 33) 
    หน่วยทดสอบและการประเมนิผลสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ไดเ้สนอแนวทางในการสรา้แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์วด้งัน้ี (สสวท. 2518: 5) 
     1. กาํหนดจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม ซึง่ตอ้งแจกแจงใหช้ดัเจน โดยครู
ตอ้งศกึษาจุดมุง่หมายในแต่ละทกัษะใหเ้ขา้ใจ แลว้มาแจกแจงใหเ้ป็นจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม ซึง่จะมี
ทัง้ภาพสถานการณ์ ภาพพฤตกิรรมทีค่าดหวงั และภาคเกณฑใ์นการกาํหนดพฤตกิรรมนัน้ๆ 
     2. การเลอืกเน้ือหาทีจ่ะวดั หมายถงึ การเลอืกความมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม
กบัเน้ือหาทีจ่าํเป็นทีข่าดเสยีมไิดใ้นบทหน่ึงๆ ควรจะกาํหนดวา่ทกัษะใด เน้ือหาใดเป็นสิง่ทีข่าดมไิด ้ 
ทกัษะนัน้ และเน้ือหานัน้ กค็วรจะปรากฏในขอ้สอบ 
     3. การสรา้งตารางเพือ่กาํหนดเน้ือหาและพฤตกิรรมทกัษะซึง่มคีวามมุง่หมาย
ทีจ่ะกาํหนดวา่ จะวดัทกัษะหรอืพฤตกิรรมใดเทา่ไร อยา่งละกีข่อ้ จะไดไ้มบ่กพรอ่ง นอกจากนัน้ผูอ้อก
ขอ้สอบยงัจะทราบต่อไปวา่ ขอ้สอบวดัพฤตกิรรมทกัษะใดมสีดัสว่นมากน้อยเพยีงใด 
     4. การเลอืกแนวทางการออกขอ้สอบ ควรถอืหลกัวา่จะใชก้ารสอบแบบใด  
จงึจะตรวจวดัพฤตกิรรมนัน้  ๆไดต้รงและถูกตอ้งเหมาะสมทีส่ดุ ตลอดทัง้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ ประหยดัเวลา  
และงา่ยต่อการปฏบิตัดิว้ย 
    นอกจากน้ีสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2526: 23 – 24)  
ไดก้ล่าวถงึลกัษณะขอ้สอบเพือ่วดัความสามารถในทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ดงัน้ี 
     1. สถานการณ์ 

   1.1 สถานการณ์ทีส่รา้งขึน้จะเป็นสถานการณ์สมมตุ ิหรอืนํามาจากเอกสาร
อื่นใดกต็ามจะตอ้งมคีวามยากงา่ย เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรยีน 

   1.2 ใชค้าํพดูทีง่า่ย ศพัทเ์ทคนิคตอ้งไมน่อกเหนือจากทีน่กัเรยีนเรยีนรู้
มาแลว้ 

   1.3 สถานการณ์ตอ้งไมเ่ป็นสถานการณ์ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ จะตอ้งเป็นจรงิ
สมเหตุสมผล 

   1.4 ถา้เป็นเรือ่งทีม่หีน่วย จะตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นหน่วยใด 
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   1.5 สถานการณ์ทีย่กมาจะตอ้งสัน้ กะทดัรดั อา่นเขา้ใจงา่ย และแต่ละ
สถานการณ์ควรใชก้บัคาํถามมากกวา่ 1 ขอ้ เพือ่ใหน้กัเรยีนไมเ่สยีเวลาในการอา่นมากเกนิความจาํเป็น 
     2. คาํถาม คาํถามทีจ่ะใชต้อบสถานการณ์ทีย่กมาจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 
      2.1 ถามในเรือ่งทีต่อ้งใชค้วามสามารถในดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรไ์มถ่ามในเรือ่งความรูค้วามจาํ 
      2.2 ไมถ่ามถงึปญัหาหรอืสมมตฐิานทีเ่คยอภปิราย หรอืสรปุมาแลว้ เพราะ
จะกลายเป็นความจาํ ทัง้ๆ ทีด่คูาํถามเหมอืนวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
      2.3 ใชค้าํถามทีร่ดักุม บ่งชดัวา่จะใชต้อบในเรือ่งใด แมว้า่บางคาํถาม
จะมทีางออกความคดิเหน็ไดแ้ตกต่างกนั แต่ตอ้งเป็นความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งนัน้โดยเฉพาะ 
      2.4 ขอ้ความทีจ่ะใชต้อบแต่ละคาํถามควรเป็นตอนละเรือ่งแต่กาํหนดคะแนน
ใหเ้หมาะสม ถา้เป็นไปไดค้วรใหค้ะแนนเป็น 1 ถา้ตอบถูก และให ้0 ถา้ตอบผดิ 
     3. การตรวจ ถา้เป็นขอ้สอบใหต้อบสัน้ๆ แมจ้ะตัง้คาํถามทีผู่ต้อบคดิวา่
จาํเพาะเจาะจง คาํตอบน่าจะแน่นอน แต่ในการตรวจจะตอ้งดเูหตุผลของนกัเรยีนบางคนทีต่อบแตกต่างกนัไป
จากเกณฑท์ีต่ ัง้ไวด้ว้ย ถา้เหตุผลถูกตอ้งกต็อ้งยอมรบั 
 จากการศกึษาการประเมนิผลทกัษะพอสรปุไดว้า่การประเมนิผลทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
นัน้ จะตอ้งศกึษาจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมของแต่ละทกัษะ เพือ่เป็นแนวทางในการทีจ่ะประเมนิดวูา่
นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืไม ่
  1.2.3. จิตวิทยาศาสตร ์(Scientific Mind) 
   1.2.3.1 ความหมายจติวทิยาศาสตร ์ 
    จติวทิยาศาสตร ์ (Scientific Mind) เป็นคาํทีก่ําหนดใชใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึง่เป็นเป้าหมายของการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นสาระและ
มาตรฐานการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(สสวท.  2551: 1) ใชก้าํหนดคุณภาพของผูเ้รยีน
หรอืลกัษณะนิสยัของนกัเรยีนใหส้ามารถเรยีนรูแ้ละสรา้งความรูว้ทิยาศาสตรด์ว้ยตนเอง  
    เน่ืองจากการวดัดา้นจติพสิยันัน้ มุง่เน้นทีเ่จตคตเิกีย่วกบัวทิยาศาสตร ์ไอเคน็และ
ไอเคน็ (Aiken; & Aiken.  1969: 295 – 335) อธบิายวา่ มกีารใชค้าํเจตคตอิยู ่3 ดา้น คอื เจตคตต่ิอ
วทิยาศาสตร ์ (Attitude toward science) เจตคตต่ิอนกัวทิยาศาสตร ์และเจตคตต่ิอวธิทีางวทิยาศาสตร ์
โดยใหค้าํจาํกดัความ เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ไวว้า่ เป็นเจตคตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ ความรูส้กึ ความเชื่อ 
คา่นิยมทีบุ่คคลมต่ีอวทิยาศาสตร ์ สว่นเจตคตทิางวทิยาศาสตรน์ัน้เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะนิสยัการคดิแบบ
นกัวทิยาศาสตร ์หรอืการแสดงออกถงึการมจีติใจทีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์(Aiken; & Aiken.  1969: 295 – 335) 
จติวทิยาศาสตร ์ (Scientific mind) (Visser.  2000: Online) ในความหมายเชน่เดยีวกบัเจตคตทิาง
วทิยาศาสตร ์และ สสวท. (2546: 14) ระบุถงึคุณลกัษณะบ่งชีจ้ติวทิยาศาสตรว์า่ มาจากทัง้เจตคตต่ิอ
วทิยาศาสตรแ์ละเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ โดยนําคุณลกัษณะบ่งชีท้ ัง้ของเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ เจตคติ
ทางวทิยาศาสตร ์ 
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    จากแนวคดิของนกัการศกึษาหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายจติวทิยาศาสตร ์ (Scientific 
mind) ไวด้งัน้ี 
    มนับ ี(สภุคั พรหมวงษ์.  2553: 44; อา้งองิจาก Munby.  1983: 141 – 142) กล่าววา่ 
จติวทิยาศาสตรเ์ป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัเจตคตแิละทกัษะพืน้ฐานทางอารมณ์ของมนุษยเ์กีย่วขอ้งกบัความจรงิ 
ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีส่าํคญัในการพฒันาการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรอ์ยา่งมหีลกัฐานและกฎเกณฑ ์ ให ้
กบัทุกคน 
    สรุางค ์สากร (2537: 55) ใหค้วามหมายของจติวทิยาศาสตรว์า่ หมายถงึ ลกัษณะ
และบุคลกิภาพทีแ่สดงของบุคคลทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความมวีธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการแสวงหาความรู ้
    สนีุย ์เหมะประสทิธิ ์(2543: 14) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ จติวทิยาศาสตร ์หมายถงึ 
ความรูส้กึนึกคดิทีบุ่คคลคณุจะแสดงพฤตกิรรมทีเ่ตม็ใจ และยนิดทีีจ่ะเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ยา่งกระฉบั 
กระเฉง 
    กรมวชิาการ (2545: 143) จติวทิยาศาสตรเ์ป็นคุณลกัษณะหรอืลกัษณะนิสยั
ของบุคลทีเ่กดิจากการศกึษาหาความรู ้ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ
ไดแ้ก่ ความสนใจใฝรู่ ้ความมุง่มัน่ อดทน รอบคอบ ความซื่อสตัย ์การมใีจกวา้งยอมรบัฟงัความคดิเหน็ 
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามสงสยัและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะหาคาํตอบ ยอมรบัเมือ่มปีระจกัษ์พยานหรอืเหตุผล
ทีเ่พยีงพอ 
    สมจติ สวธนไพบลูย ์และคณะ (2546: 11) จติวทิยาศาสตร ์หมายถงึ ความรูส้กึ
นึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอการคดิการกระทาํและการตดัสนิใจในการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีเ่กดิขึน้
จากการศกึษาหาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรส์ามารถปรากฏเป็นพฤตกิรรมทีส่าํคญั คอื 
ความสนใจใฝรู่ ้ความมุง่มัน่รอบคอบ อดทน ซื่อสตัย ์ความมเีหตุผล ความรบัผดิชอบ ความใจกวา้ง
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของอื่น และการรว่มกนักบัผูอ้ืน่อยา่งสรา้งสรรค ์
    สสวท. (2555: 146) ใหค้วามหมายจติวทิยาศาสตรไ์วว้า่ หมายถงึ ความรูส้กึ
นึกคดิ พฤตกิรรมแสดงออก ตลอดจนคณุลกัษณะหรอืนิสยัของบุคคลทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นผลมาจาก
อารมณ์ความรูส้กึนึกคดินัน้ๆ ทีไ่ดม้กีารพฒันาขึน้มาในตวัผูเ้รยีนเป็นผลจากประสบการณ์ และการเรยีนรู้
หรอืไดป้ระสบการณ์การเรยีนรูท้างดา้นวทิยาศาสตรซ์ึง่มอีทิธพิลต่อ ความคดิ การตดัสนิใจ การกระทาํ 
หรอืพฤตกิรรมของบุคคลต่อความรูห้รอืสิง่ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์
 จากทีก่ล่าวมาสรปุไดว้า่ จติวทิยาศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะนิสยัของบุคคลทีเ่กดิจากประสบการณ์
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นตวักาํหนดพฤตกิรรมแสดงออก ความรูส้กึ การคดิ การกระทาํ การตดัสนิใจ
และพฤตกิรรมการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นคุณลกัษณะ
หรอืพฤตกิรรมทีป่รากฏใหเ้หน็ ไดแ้ก่ ความสนใจใฝรู่ ้ความมุง่มัน่รอบคอบ ความเป็นคนชา่งสงัเกต 
ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความรบัผดิชอบ และความเพยีรพยายาม อดทน ความมเีหตุผล ความมรีะเบยีบ
รอบคอบ ความซื่อสตัย ์ความประหยดั ความใจกวา้งและความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นและ
สามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
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   1.2.3.2 ความสาํคญัของจติวทิยาศาสตร ์
    นกัการศกึษาและนกัวทิยาศาสตรศ์กึษาไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของจติวทิยาศาสตร์
ไว ้ดงัน้ี 
    พระเทพเวท ี(2536: 202) กล่าววา่ ในหลายกรณีจติวทิยาศาสตรส์าํคญัยิง่กวา่
เน้ือหาวทิยาศาสตร ์ เพราะองคค์วามรูว้ทิยาศาสตรน์ัน้ในครัง้หน่ึงอาจถูกตอ้ง แต่ต่อไปอาจคน้พบวา่ผดิ 
แต่จติวทิยาศาสตรเ์ป็นหลกัยนืทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชวีติมนุษยโ์ดยตรงตวั ความรูน้ัน้อาจจะนําไปใชไ้ด้
หรอืไมไ่ด ้แต่เจตคตเิป็นแนวทางปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัของมนุษย ์
    ณฏัฐพงษ์ เจรญิทพิย ์(2542: 13) กล่าววา่ จติวทิยาศาสตรเ์ป็นคุณลกัษณะทีม่ี
ความสาํคญัต่อนกัวทิยาศาสตรแ์ละบุคลทัว่ไป เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีช่ว่ยใหบุ้คคล เกดิ
การแสวงหาความรูอ้ยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ รวมทัง้มอีทิธพิลต่อการคดิและการกระทาํตลอดจนการตดัสนิใจ
ของบุคคลอืน่ๆ ดว้ย 
    สนีุย ์เหมะประสทิธิ ์(2543: 16 – 17) ไดร้วบรวมความสาํคญัของจติวทิยาศาสตร ์
ไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
     1. จติวทิยาศาสตรข์ึน้อยูก่บัความพรอ้มทางจติใจ ถา้เดก็มจีติวทิยาศาสตร์
ทางบวก เดก็จะรบัรูม้โนคต ิ(Concept) เน้ือหาสาระ (Content) และกจิกรรมทางวทิยาศาสตรต์ลอดจน
กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีถา้เป็นเดก็ไมพ่รอ้ม เดก็จะขาดความกลา้ทีจ่ะปฏสิมัพนัธ์
กบับุคลหรอืสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์
     2. จติวทิยาศาสตรม์ใิชส่ิง่ทีม่มีาแต่กาํเนิด นกัจติวทิยากล่าววา่ จติวทิยาศาสตร ์
สามารถเรยีนรูไ้ดแ้ละสามารถจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็เกดิจติวทิยาศาสตร ์ นอกจากน้ี จติวทิยาศาสตร์
ของเดก็สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์ทีเ่พิม่พนูขึน้ 
     3. จติวทิยาศาสตรเ์ป็นสิง่ทีเ่ป็นพลวตั (Dynamic) เน่ืองมาจากประสบการณ์ใหม ่ 
ก่อใหเ้กดิการพฒันาจติวทิยาศาสตรด์า้นอารมณ์และความรูส้กึ และจติวทิยาศาสตรด์า้นสตปิญัญา ซึง่
ทัง้สองสว่นน้ีนําไปสูก่ารตดัสนิใจและการประเมนิคุณค่าของสิง่นัน้ๆ 
    จติวทิยาศาสตรจ์งึก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมเชงิบวกหรอืเชงิลบได ้ซึง่ขึน้กบัความพรอ้ม
ทางจติ การไดร้บัประสบการณ์ต่างๆถา้เดก็ไดร้บัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตรใ์นทางบวกกจ็ะพฒันา
จติวทิยาศาสตร ์
    สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2555: 146 – 147) กล่าวไวว้า่ 
จติวทิยาศาสตรเ์ป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูส้กึนึกคดิ ครอบคลุม
ตัง้แต่ความสนใจ เจตคต ิคุณคา่ คุณธรรมจรยิธรรม และพฤตกิรรมการแสดงออกทีเ่ป็นผลมาจากความรูส้กึ
นึกคดิทีแ่สดงออกใหเ้หน็ได ้ซึง่ถา้แสดงออกในลกัษณะของการปฏบิตัซิํ้าๆ กนั เป็นชว่งระยะเวลานาน 
และมแีนวโน้มทีจ่ะปฏบิตัใินลกัษณะดงักล่าวต่อเน่ืองไปกจ็ะเกดิเป็นคุณลกัษณะ หรอืลกัษณะนิสยัของ
บุคคลขึน้มา ลกัษณะของจติวทิยาศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้มาในตวัผูเ้รยีน เป็นผลจากการไดร้บัประสบการณ์
การเรยีนรูใ้นเน้ือหาความรู ้ และจากการไดส้มัผสัหรอืปฏบิตัจิรงิในกระบวนการคน้หาความรู ้ ซึง่จะมี
อทิธพิลต่อการคดิ การตดัสนิใจ การเลอืกปฏบิตัหิรอืพฤตกิรรมของบุคคลต่อความรู ้หรอืสิง่ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
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กบัวทิยาศาสตร ์พฤตกิรรมเหลา่น้ีเป็นพฤตกิรรมดา้นจติพสิยัทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน 
    กลัด ์(สภุคั พรหมวงษ์.  2553: 45; อา้งองิจาก Gauld. 1992: 111 – 121) ได้
กล่าวว่า จติวทิยาศาสตรเ์ป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัการดาํรงชพีเป็นนักวทิยาศาสตร ์ ซึง่นักเรยีนทีเ่รยีน
วทิยาศาสตรค์วรมคีวามรูเ้กีย่วกบัพลงัแรงขบัทีน่กัวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการทาํงาน ดงันัน้ จติวทิยาศาสตร์
จงึควรพฒันาใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีนดว้ยเหตุผล 2 ประการ คอื 
     1. ในการเรยีนวทิยาศาสตร ์นกัเรยีนจะตอ้งปฏบิตักิจิกรรมทางวทิยาศาสตร์
ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัการศกึษาของนกัวทิยาศาสตร ์เพือ่จะไดเ้กดิความเขา้ใจในงานทางวทิยาศาสตร ์
และลอกเลยีนแบบการทาํงานเยีย่งนกัวทิยาศาสตรม์าใชใ้นชวีติจรงิดว้ย 
     2. นอกจากการลอกเลยีนแบบจติวทิยาศาสตรม์าเป็นของตนเอง ซึง่จะชว่ย
ใหเ้กดิความเขา้ใจในธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละงานทีน่กัวทิยาศาสตรท์าํไวแ้ลว้ จติวทิยาศาสตร์
ยงัเป็นลกัษณะของบุคคลทีทุ่กคนจะตอ้งม ีและนําไปใชใ้นการดาํรงชวีติดว้ย 
    เรเดอรแ์มน (สภุคั พรหมวงษ์.  2553:46; อา้งองิจาก  Lederman.  1999: 39)  
กล่าววา่ การมจีติวทิยาศาสตรท์าํใหบุ้คคลสามารถทาํหน้าทีไ่ดส้มบรูณ์ครบถว้นในสถานการณ์ทีไ่มส่ามารถ
คาดเดาได ้
    วสิเซอร ์(สภุคั พรหมวงษ์.  2553: 46; อา้งองิ จาก  Visser.  2000: 3) กล่าวถงึ 
ความสาํคญัของจติวทิยาศาสตรว์า่ เป็นการพฒันาจติวญิญาณเกีย่วกบัวทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้งซึง่มคีวามสาํคญั 
ไมใ่ชเ่ฉพาะการสรา้งประชาชนใหเ้ป็นผูรู้เ้รือ่งทางวทิยาศาสตร ์(Scientifically literacy) แต่เป็นสว่นหน่ึง
ของการสรา้งสงัคมทีส่รา้งสรรคแ์ละตอบสนองต่อสงัคมในศตวรรษที ่21 เรยีกไดว้า่ จติวทิยาศาสตร ์คอื
มติเิชงิความสามารถของมนุษยท์ีท่าํใหเ้ทา่ทนัความกา้วหน้าของวทิยาศาสตร ์
   1.2.3.3 องคป์ระกอบของจติวทิยาศาสตร ์ 
    สไมล ิ(ปารชิาต ิเบญ็จวรรณ์.  2551: 36 – 37; อา้งองิจาก Smily.  n.d: Online) 
ระบุองคป์ระกอบของ Scientific Mind ประกอบดว้ย 
     1.  ความมเีหตุมผีล 
     2.  ความอยากรูอ้ยากเหน็ 
     3.  ความมใีจกวา้ง 
     4.  การคดิพจิารณาอยา่งละเอยีดรอบคอบ 
     5.  ความไมม่อีคต ิ
     6.  การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
     7.  ความมุง่มัน่ 
     8.  การคดิคน้ดว้ยตนเอง 
     9.  ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
     10. ความซื่อสตัย ์
     11. ความถ่อมตน 
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    วสิเซอร ์(ปารชิาต ิเบญ็จวรรณ์.  2551: 36 – 37; อา้งองิจาก Visser.  2000: Online) 
ระบุองคป์ระกอบของ Scientific Mind ประกอบดว้ย 
     1. มจีติวญิญาณของการสบืเสาะหาความรู ้(The spirit of inquiry) 
     2.  มจีติวญิญาณของการรว่มมอื (The spriit of collaboration) 
     3. การคน้หาเพือ่ความดงีาม (ความประสานกลมกลนื การประหยดั สว่นรว่ม) 
(The quest for beauty (harmony, parsimony, wholeness)) 
     4. ความปรารถนาทีจ่ะเขา้ใจและกระทาํโดยใชค้วามคดิอยา่งลกึซึง้        
(The desire to understand and do so profoundly) 
     5. มจีติวญิญาณของการสรา้งสรรค ์(The creative spirit) 
     6.  การสง่เสรมิใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณ์ 
     7.  มจีติวญิญาณของความพยายาม ทุม่เท 
     8.  มจีติวญิญาณของการสรา้งความรูต่้อยอดจากความรูเ้ดมิ 

  9.  การแสวงหาความเป็นหน่ึงเดยีว 
     10. การสรา้งเรื่องราวจากความรูแ้ละความสามารถของมนุษย ์
     11. มจีติวญิญาณของการสรา้งความรู ้
    โรวแ์ลน (ปารชิาต ิเบญ็จวรรณ์.  2551: 37; อา้งองิจาก Rowland. n.d.: Online)  
ไดร้ะบุองคป์ระกอบของจติวทิยาศาสตร ์(Scientific  Mind) ประกอบดว้ย 
     1.  เชื่อวา่ ความรู ้ความสามารถพสิจูน์ได ้
     2. การพจิารณาอยา่งละเอยีดรอบคอบเกีย่วกบัความน่าเชื่อถอื และขอ้กาํหนด
ของเหตุการณ์ เพื่อตดัสนิใจ 
     3.  มคีวามคดิวพิากษ์วจิารณ์ มจีติสาํนึกทีไ่มล่าํเอยีง (หรอืตระหนกัและรบัรู้
ถงึสิง่ทีล่าํเอยีง) 
     4.  ความสามารถในการปรบัตวัและเปิดใจกวา้ง 
     5.  ความอยากรูอ้ยากเหน็ 
     6.  การรูจ้กัปฏเิสธความเชื่อทีไ่มม่กีารพสิจูน์ 
     7.  เสาะแสวงหาความเขา้ใจจากสาเหตุ 
     8.  การมสีว่นรว่มในสงัคมวทิยาศาสตร ์
     9. ความเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร ์ เชน่ ใชภ้าษาและเครือ่งมอื
เกีย่วกบัวทิยาศาสตร ์
    รอย (ปารชิาต ิเบญ็จวรรณ์.  2551: 37 – 38; อา้งองิจาก An Understanding 
and use of Science, for Example, the use of Scientific Tools and Language) รอย (Roy.  n.d: 
Online) ไดก้ล่าวถงึจติวทิยาศาสตรใ์น 2 มติ ิคอื มติคิวามคดิและจติสาํนึก (Conscience) ของการแสวงหา
ความรูโ้ดยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรูท้ีส่มบรูณ์ โดยสรุปเป็นองคป์ระกอบของจติ
วทิยาศาสตร์ๆ  ได ้ดงัน้ี 
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    1. มคีวามสนใจธรรมชาต ิ(interesting nature) 
    2. มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ (inquisitive) 
    3. มคีวามคดิสรา้งสรรค ์(creative) 
    4. มกีารคดิอยา่งอสิระดว้ยหลกัตรรกะ (Logical freethinking) 
    5. มกีารคดิวเิคราะหอ์ยา่งวพิากษ์วจิารณ์ 
    6. มกีารคดิเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง (Intuition) 
   1.2.3.4 คุณลกัษณะของบุคคลทีม่จีติวทิยาศาสตร ์
    ภพ เลาหไพบลูย ์(2542: 12 – 13)  ผูม้จีติวทิยาศาสตรค์วรมลีกัษณะ ดงัน้ี 
      1. ความอยากรูอ้ยากเหน็ นกัวทิยาศาสตรต์อ้งเป็นคนทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็
เกีย่วกบัปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ เพือ่หาคาํตอบทีเ่หตุผลในขอ้ปญัหาต่างๆและจะยนิดมีากทีไ่ดค้น้พบ
ความรูใ้หม ่
     2. ความเพยีรพยาม นกัวทิยาศาสตรต์อ้งเป็นคนทีม่คีวามเพยีร ไมท่อ้ถอย
เมือ่มอุีปสรรคหรอืมคีวามลม้เหลวในการทาํการทดลองมคีวามตัง้ใจตอ้งการเสาะแสวงหาความรูเ้มือ่ได้
คาํตอบทีไ่มถู่กตอ้งกจ็ะไดท้ราบวา่ วธิกีารเดมิใชไ้มไ่ดต้อ้งแสวงหาแนวทางในการแกป้ญัหาใหม ่และ
ความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้ถอืวา่เป็นขอ้มลูทีต่อ้งบนัทกึไว ้
     3. ความมเีหตุผล นกัวทิยาศาสตรต์อ้งเป็นผูม้เีหตุผล ยอมรบัในคาํอธบิาย
เมือ่มหีลกัฐานหรอืขอ้มลูเพยีงพอ อธบิายหรอืแสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล หาความสมัพนัธข์อง
เหตุและผลทีเ่กดิขึน้ตรวจสอบความถูกตอ้งสมเหตุสมผลของแนวคดิต่างๆ กบัแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้
แสวงหาหลกัฐาน ขอ้มลูจากการสงัเกตหรอืการทดลองเพื่อสนบัสนุน หรอืคดิคน้หาคาํอธบิาย มหีลกัฐาน
ขอ้มลูเพยีงพอเสมอก่อนทีจ่ะสรปุ 
     4. ความซื่อสตัย ์ นักวทิยาศาสตรต์อ้งมคีวามซื่อสตัย ์ บนัทกึขอ้มลูตาม
ความเป็นจรงิดว้ยความละเอยีดถูกตอ้ง ผูอ้ื่นสามารถตรวจสอบได ้เหน็คุณคา่ของการเสนอขอ้มลูตาม
ความเป็นจรงิ 
     5. ความมรีะเบยีบรอบคอบ นักวทิยาศาสตรต์อ้งเป็นผูท้ีเ่หน็คุณค่าของ
ความเป็นระเบยีบรอบคอบและยอมรบั ซึง่ประโยชน์ในการวางแผนในการทาํงานและจดัระบบการทาํงาน 
นําวธิกีารหลายๆ วธิมีาตรวจสอบผลการทดลอง ไตรต่รองพนิิจพเิคราะหล์ะเอยีดถีถ่ว้นในการทาํงาน
อยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย มคีวามละเอยีดรอบคอบก่อนตดัสนิใจ 
     6. ความมใีจกวา้ง นกัวทิยาศาสตรต์อ้งมใีจกวา้งรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
รบัฟงัคาํวพิากษ์วจิารณ์ ขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้คดิเหน็ทีม่เีหตุผลของผูอ้ื่นไมย่ดึมัน่ในความคดิของตนฝา่ยเดยีว 
ยอมรบัการเปลีย่นแปลง 
    พนัธ ์ทองชุมนุม  (2547: 7) กล่าววา่ ผูม้จีติวทิยาศาสตรต์อ้งมบุีคลกิ ดงัน้ี 
     1. มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ หมายถงึ มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็เกีย่วกบั
ปรากฏการณ์ธรรมชาตริอบๆ ตวั กระตอืรอืรน้ทีจ่ะทราบขอ้มลูหรอืเหตุผลของการเกดิปรากฏการณ์
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ธรรมชาตเิหล่านัน้และมคีวามยนิดเีป็นอยา่งมากเมื่อไดร้บัทราบเหตุผลหรอืคาํตอบของปรากฏการณ์
นัน้ๆ 
     2. มคีวามเพยีรพยายาม หมายถงึ เป็นบุคคลทีม่คีวามตัง้ใจอยา่งสงู ใน
การทีจ่ะหาเหตุผลเพือ่อธบิายปรากฏการณ์ธรรมชาตเิหลา่นัน้ ไมท่อ้ถอยเมือ่มอุีปสรรคหรอืมคีวามลม้เหลว
ในการทาํงาน มคีวามแน่วแน่ ในการทีจ่ะหาคาํตอบ แมว้่าคาํตอบทีไ่ดจ้ะไมถู่กตอ้งกย็นิดทีีจ่ะทาํ 
การศกึษาใหม ่ หรอืเปลีย่นวธิกีารศกึษาและคดิอยูเ่สมอวา่ความลม้เหลวแต่ละครัง้เป็นขอ้มลูทีด่สีาํหรบั
ความสาํเรจ็ในลาํดบัต่อไป 
     3. มเีหตุผล หมายถงึ ยอมรบัในคาํตอบหรอืคาํอธบิายทีไ่ดร้บัจากการศกึษา
อยา่งเป็นระบบและขัน้ตอน มขีอ้มลูสนบัสนุนอยา่งพอเพยีง หาความสมัพนัธข์องเหตุและผลทีเ่กดิขึน้ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมเหตุสมผลของแนวคดิต่างๆ กบัแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ แสวงหาหลกัฐาน
หรอืขอ้มลูจากการสงัเกตหรอืการทดลอง เพือ่สนบัสนุนหรอืคดิคน้หาคาํอธบิายมหีลกัฐานอยา่งเพยีงพอ
ก่อนทีจ่ะสรุปเสมอ เหน็คุณคา่ในการใชเ้หตุผล 
     4. มคีวามซื่อสตัย ์หมายถงึ การบนัทกึขอ้มลูตามความเป็นจรงิ ไมม่อีคติ
แต่งเตมิตามความตอ้งการของตวัเอง ขอ้มลูทีบ่นัทกึตอ้งมคีวามละเอยีดถูกตอ้งตรงตามขอ้เทจ็จรงิของ
ปรากฏการณ์หรอืทดลองนัน้ๆ บุคลอื่นสามารถตรวจสอบภายหลงัไดแ้ละตอ้งเหน็คุณคา่ของการเสนอ
ขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
     5. มคีวามเป็นระเบยีบและรอบคอบ หมายถงึ ตอ้งการวางแผนเป็นขัน้ตอน
ต่างๆ ของการปฏบิตังิาน การบนัทกึขอ้มลูและการแปลผลขอ้มลู นําวธิทีีห่ลากหลายและเป็นวธิทีีย่อมรบั 
มาจดักระทาํทุกขัน้ตอน มกีารวเิคราะหไ์ตรต่รอง จุดด ีจุดดอ้ยของวธิทีีจ่ะนํามาใชแ้ละมคีวามละเอยีด
รอบคอบก่อนตดัสนิใจ 
     6. มคีวามใจกวา้ง หมายถงึ เป็นผูม้จีติใจยอมรบัความคดิเหน็ของคนอื่น 
ทีม่คีวามแตกต่างไปจากตนเอง ยนิดแีละยอมรบัคาํวพิากษ์วจิารณ์ทัง้ทีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย ยนิดี
และยอมรบัความเปลีย่นแปลงเมือ่มเีหตุทีไ่ดร้บัการเสนอใหมก่วา่เก่าและนําไปสูค่วามรูท้างวทิยาศาสตร ์
    พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์และ พเยาวย์นิด ี(2548: 8) กล่าวถงึ ลกัษณะของบุคคลทีม่ี
จติวทิยาศาสตร ์ไว ้คอื มเีหตุผล มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ มใีจกวา้ง ซื่อสตัย ์มใีจเป็นกลาง มคีวามพยายาม 
มกีารคดิรอบคอบก่อนตดัสนิใจ 
   1.2.3.5 ลกัษณะและพฤตกิรรมทีช่ีบ้่งดา้นจติวทิยาศาสตร ์
    สสวท. (2531: 11 – 12) ไดก้ล่าวถงึแนวทางการประเมนิผลจติพสิยัดา้นวทิยาศาสตร ์
คุณลกัษณะทีต่อ้งการปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนไดแ้ก่จติวทิยาศาสตร ์ซึง่สามารถพจิารณาจากลกัษณะหรอืพฤตกิรรม
ทีบ่่งชี ้ดงัตาราง 3  
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ตาราง 3 คุณลกัษณะและพฤตกิรรมทีบ่่งชีด้า้นจติวทิยาศาสตร ์
 

คุณลกัษณะ ลกัษณะบ่งชี/้พฤตกิรรม 
  

1. ความอยากรูอ้ยากเหน็ - มคีวามเชื่อว่าการทดลองคน้ควา้จะทาํให ้คน้พบวธิแีกป้ญัหาได ้
 - มคีวามใสใ่จและพอใจใครจ่ะสบืเสาะแสวงหาความรูใ้นสถานการณ์และ    

  ปญัหาใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
 - มคีวามกระตอืรอืรน้ต่อกจิกรรมและเรื่องต่างๆ 
 - ชอบทดลองคน้ควา้ 
 - ชอบสนทนา ซกัถาม ฟงั อา่น เพือ่ใหไ้ดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้ 
2. ความรบัผดิชอบ - ยอมรบัผลการกระทาํของตนเองทัง้ทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยี 
 - เหน็คุณคา่ของความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายามวา่เป็นสิง่ทีค่วร 

  ปฏบิตั ิ
 - ไมล่ะเลยทอดทิง้หรอืหลกีเลีย่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 - ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้มบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา 
 - ป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลเสยีต่อตนเอง สงัคมและสิง่แวดลอ้มจากงานของตน 
 - ทาํงานเตม็ความสามารถ 
 - ดาํเนินการแกป้ญัหาจนกวา่จะไดร้บัคาํตอบ 
 - ไมท่อ้ถอยเมือ่มอุีปสรรคหรอืลม้เหลวในการทาํงาน 
 - มคีวามอดทนแมก้ารดาํเนินการแกป้ญัหาจะยุง่ยากและใชเ้วลา 
3. ความมเีหตุผล - ยอมรบัในคาํอธบิาย เมื่อมหีลกัฐานหรอืขอ้มลูมาสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ 
 - เหน็คุณคา่ในการใชเ้หตุผลในเรือ่งต่างๆ 
 - ไมเ่ชื่อโชคลางหรอืคาํทาํนายทีไ่มส่ามารถอธบิายตามวธิกีารทาง 

  วทิยาศาสตรไ์ด ้แต่จะพยายามอธบิายสิง่ต่างๆ ในแงเ่หตุผล 
 - อธบิายหรอืแสดงความคดิอยา่งมเีหตุผลและผลทีเ่กดิขึน้ 
 - หาความสมัพนัธข์องเหตุผลทีเ่กดิขึน้ 
 - ตรวจสอบความถูกตอ้งหรอืความสมเหตุสมผลของแนวคดิต่างๆ กบั 

  แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้
 - เสาะแสวงหาหลกัฐาน/ขอ้มลูจากการสงัเกตหรอืการทดลองเพือ่ 

  สนบัสนุนหรอืคดิคน้คาํอธบิาย 
 - รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอเสมอก่อนจะลงขอ้สรุปเรือ่งราวต่างๆ 
 
 
 
 



47 
 

ตาราง 3 (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ลกัษณะบ่งชี/้พฤตกิรรม 
  

4. ความมรีะเบยีบและ
รอบคอบ 

- ยอมรบัวา่ความมรีะเบยีบและรอบคอบมปีระโยชน์ 
- เหน็คุณคา่ของความมรีะเบยีบและรอบคอบ 
- นําวธิกีารหลายๆ วธิมีาตรวจสอบผลหรอืการทดลอง 
- มกีารใครค่รวญ ไตรต่รอง พนิิจพเิคราะห ์
- มคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการทาํงาน 
- วางแผนการทาํงานและจดัระบบการทาํงาน 
- ตรวจสอบความเรยีบรอ้ย หรอืคุณภาพของเครื่องมอืก่อนทาํการทดลอง 
- ทาํงานอยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย 

5. ความซื่อสตัย ์ - ชื่นชมยกยอ่งบุคคลทีเ่สนอความจรงิ ถงึแมจ้ะเป็นผลทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น 
- เหน็คุณคา่ของการเสนอขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
- บนัทกึผลหรอืขอ้มลูตามความเป็นจรงิ และไมเ่อาความคดิเหน็ของตนไป 
  เกีย่วขอ้ง 
- ไมแ่อบอา้งผลงานของผูอ้ื่นวา่เป็นผลงานของตน 

6. ความใจกวา้ง - รบัฟงัคาํวพิากษ์วจิารณ์ ขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้คดิเหน็ทีม่เีหตุผลของผูอ้ื่น 
- ไมย่ดึมัน่ในความคดิของตน ยอมรบัการเปลีย่นแปลง 
- รบัฟงัความคดิเหน็ทีต่วัเองยงัไมเ่ขา้ใจและพรอ้มทีจ่ะทาํความเขา้ใจ 
- ยอมพจิารณาขอ้มลูหรอืความคดิทีย่งัสรปุแน่นอนไมไ่ดแ้ละพรอ้มทีจ่ะหา 
  ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

7. มเีจตคตทิีด่ต่ีอ
วทิยาศาสตร ์

- พอใจในประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์
- ศรทัธาและซาบซึง้ในผลงานทางวทิยาศาสตร ์
- เหน็คุณคา่และประโยชน์ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
- ตระหนกัในคุณและโทษของการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
- เรยีนหรอืเขา้รว่มกจิกรรมทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งสนุกสนาน 
- เลอืกใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการคดิและปฏบิตั ิ
- ตัง้ใจเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์
- ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยใครค่รวญไตรต่รองถงึผลด ี
  และผลเสยี 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ ลกัษณะบ่งชี/้พฤตกิรรม 
  

8. ความสามารถในการ
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

- เหน็คุณคา่ของการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
- เตม็ใจทีจ่ะทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
- ประพฤตแิละปฏบิตัตินตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 
- งดเวน้การกระทาํอนัเป็นผลเสยีหายแก่สว่นรวม 
- เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 
- รูจ้กับทบาทของตนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม 
- รูจ้กัขอความรว่มมอืและใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 

9. ความประหยดั - ยนิดทีีจ่ะรกัษาซ่อมแซมสิง่ทีช่าํรดุใหใ้ชก้ารได ้
- เหน็คุณคา่ของการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่ง ประหยดั 
- เหน็คุณคา่ของวสัดุทีเ่หลอืใช ้
- ใชส้ารหรอืวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในปรมิาณทีเ่หมาะสมและประหยดั 

  
 

 
   1.2.3.6 การประเมนิจติวทิยาศาสตร ์
    การประเมนิจติวทิยาศาสตร ์ไม่สามารถกระทาํไดโ้ดยตรง โดยทัว่ไป ทาํโดย
การตรวจสอบพฤตกิรรมภายนอกทีป่รากฏใหเ้หน็ในลกัษณะของคาํพดู การแสดงความคดิเหน็ การปฏบิตัิ
หรอืพฤตกิรรมบ่งชีท้ีส่ามารถสงัเกตหรอืวดัได ้ และการแปลผลไปถงึจติวทิยาศาสตรซ์ึง่เป็นสิง่ทีส่ง่ผล
ใหเ้กดิพฤตกิรรมดงักล่าว การประเมนิจติวทิยาศาสตรส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบใหญ่ๆ ตามลกัษณะ
วธิกีารและเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิคอื การประเมนิโดยบุคคลภายนอก และประเมนิตนเอง (สสวท. 2555: 152) 
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
     1. การประเมนิโดยบุคคลภายนอก เป็นการประเมนิจติวทิยาศาสตรใ์นตวั
ผูเ้รยีนโดยผา่นบุคลภายนอกดว้ยการสมัภาษณ์หรอืการสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออก โดยมรีปูแบบ
บนัทกึการแจกแจงรายละเอยีดสิง่ทีส่มัภาษณ์หรอืสงัเกตอยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม สามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และความเทีย่งตรงได ้
     2. การประเมนิตนเอง เป็นการประเมนิจติวทิยาศาสตรใ์นตวัผูเ้รยีน โดย
ใหผู้เ้รยีนรายงานความคดิเหน็หรอืความรูส้กึของตนเองต่อขอ้ความ หรอืสถานการณ์ทีก่าํหนดผา่นการตอบ
แบบสอบถามหรอืแบบประเมนิเชงิสถานการณ์ 
 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชคุ้ณลกัษณะและตวับ่งชีพ้ฤตกิรรมดา้นจติวทิยาศาสตรข์องสถาบนั
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เป็นแนวคดิในการสรา้งแบบวดัจติวทิยาศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอื
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ในการวจิยัโดยใชแ้บบประเมนิตนเอง ในคุณลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมแสดงออก แบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ (Ratting scale) 4 ตวัเลอืก ดงัน้ี 
  1. ความรบัผดิชอบมุง่มัน่และเพยีรพยายาม 
   1.1 ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจนสาํเรจ็ 
   1.2 ยอมรบัผลการกระทาํของตนเองทัง้ผลดแีละผลเสยี 
   1.3 พยามทดลองหลายๆ ครัง้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 
  2. ความซื่อสตัย ์
   2.1 บนัทกึผลทีไ่ด ้โดยไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลู 
   2.2 นําเสนอขอ้มลูทีไ่ด ้แมว้า่จะไมเ่หมอืนกบัเพือ่ๆ 
   2.3 ยอมรบัขอ้ผดิพลาด ถา้เป็นผลจากการกระทาํของนกัเรยีน 
  3. ความมเีหตุผล 
   3.1 หาขอ้มลูและเหตุผลเพือ่อธบิายใหเ้พือ่นฟงั 
   3.2 ยอมรบัคาํอธบิายของเพือ่นถา้มหีลกัฐานและขอ้มลูทีด่กีวา่ 
   3.3 มขีอ้สงสยั ถงึความเป็นมาของเรือ่งราววทิยาศาสตร ์
  4. การรว่มแสดงความคดิเหน็และการยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
   4.1 ยนิดกีบัเพือ่นทีส่ามารถสรปุผลการทดลองได ้
   4.2 ยนิดทีีจ่ะรบัรูเ้รือ่งใหม่ๆ  
   4.3 ยอมรบัคาํตชิมของเพือ่น และคร ู
   4.4 ยอมเปลีย่นแปลงแนวคดิหากเพือ่นมเีหตุผลทีด่พีอ 
   4.5 การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามสขุ 
    4.5.1 สนุกมากหากไดท้าํงานกบัเพือ่น 
    4.5.2 ตื่นเตน้มากทีค่น้พบสิง่ใหม่ๆ  
    4.5.3 ทดลองหลายๆวธิ ีเพือ่คน้หาความแปลกใหม ่
 
2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2.1 ประวติัความเป็นมา 
  การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ไดบ้รรจุในหมวด 4 มาตรา 22 พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2545 กล่าวคอื “การจดั 
การศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืวา่ ผูเ้รยีน มี
ความสาํคญัทีส่ดุกระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ” 
คาํดงักล่าวจงึถูกนํามาใชแ้ทนคาํวา่ “ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง” และการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์ โดยใชก้ระบวนการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เป็นแนวการจดัการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบั
หลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นกาํลงัของชาตไิห้
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เป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้รา่งกาย ความรู ้คุณธรรม มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก  
มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคตทิีจ่าํเป็นต่อการศกึษาต่อ การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ 
โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญับนพืน้ฐานความเชื่อวา่ ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 4) 
 2.2 ความหมายการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เป็นหลกัการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันามาจากพืน้ฐาน
ของทฤษฎกีารเรยีนรูห้ลายทฤษฎคีอื แนวของโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตก เชน่ พทุธปรชัญา จติวทิยา
สาขานิยม และทฤษฎกีารรูจ้ากประสบการณ์ตรงเป็นตน้ (กรมวชิาการ.  2543: 5) โดยมนีกัวชิาการ
หลายทา่นใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ตามทศันะของนกัวชิาการแต่ละทา่น ดงัน้ี 
  สมุน อมรววิฒัน์ (2541: 5) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั วา่
หมายถงึการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนนัน้มอีสิรภาพ ไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์
การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ เน้นกระบวนการคดิ การปฏบิตัไิดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ 
สอดคลอ้งกบัคต ิสอนใหท้าํนําไปคดิ ลงมอืทาํ เรยีนรูส้อนตนเองเอาความจรงิเป็นตวัตัง้และเอาวชิา
เป็นตวัประกอบ 
  ทศินา แขมมณ ี(2542: 1) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
หรอืการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง วา่หมายถงึ การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมบีทบาท
สาํคญัทีส่ดุ คอื ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนรู ้ทัง้รา่งกาย สตปิญัญา สงัคมและอารมณ์ มโีอกาส
แสวงหาความรู ้ ขอ้มลู คดิวเิคราะหแ์ละสรา้งความหมายความเขา้ใจ ในสาระและกระบวนการต่างๆ
ดว้ยตนเอง รวมทัง้ไดล้งมอืปฏบิตั ิจดักระทาํและนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชช้วีติประจาํวนั 
  สาํนกัคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ (2542: 23) ไดก้ล่าวถงึ ความหมายของการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ไวว้า่ หมายถงึ การกาํหนดจุดหมาย สาระ กจิกรรม แหล่งเรยีนรู ้
สือ่การเรยีนและการวดัประเมนิผล ทีมุ่ง่พฒันาคน และชวีติ ใหเ้กดิประสบการณ์การเรยีนรู ้เตม็ตาม
ความสามารถ สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รยีน กจิกรรมเรยีนรู ้จะตอ้ง
คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล ชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสัและสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ทัง้ทีเ่ป็น
เพือ่นมนุษย ์ธรรมชาตแิละเทคโนโลย ีใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา คน้ควา้ ทดลองฝึกปฏบิตั ิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
จนคน้พบสาระสาํคญัของบทเรยีน ไดฝึ้กคดิวเิคราะห ์สรา้งสรรคจ์นิตนาการและสามารถแสดงออกได้
อยา่งชดัเจนมเีหตุผล 
  วชิยั วงษใ์หญ่ (2543: 7) กลา่วถงึ ความหมายของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
วา่หมายถงึ จดัการเรยีนรูท้ีใ่หโ้อกาสผูเ้รยีนไดค้น้พบความรูเ้อง โดยมสีว่นรว่มในการสรา้งผลติผลทีม่ี
ความหมายแก่ตนเอง การเรยีนรูท้ีม่พีลงัความคดิมากทีส่ดุ จะเกดิขึน้ไดเ้มือ่ผูเ้รยีนไดม้สีว่นรว่มใน
การสรา้งสิง่ทีม่คีวามหมายต่อตนเอง ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางจงึไมใ่ชว่ธิสีอน แต่เป็นเทคนิคการจดัการ
เพือ่ใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นสิง่เดยีวกนัมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งสมดุล 



51 
 

  กรมวชิาการ (2544: 5 – 9) ใหค้วามหมายของ การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
หรอืการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนจดัหรอืดาํเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบัผูเ้รยีนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความสามารถทางปญัญา วธิกีารเรยีนรูโ้ดยวธิกีารบรูณาการ
คุณธรรม คา่นิยมอนัพงึประสงค ์ใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการปฏบิตัจิรงิไดพ้ฒันากระบวนการคดิ วเิคราะห ์
ศกึษา คน้ควา้ ทดลองและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ตามความถนดั ความสนใจ ดว้ยวธิกีาร กระบวนการ
และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน มกีารวดัผล ประเมนิผล
ตามสภาพจรงิ 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2544: 21) กล่าวถงึ การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
วา่หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพ ความรู้
ความสามารถทีผู่เ้รยีนแต่ละวยัแต่ละคนพงึม ีโดยครมูหีน้าทีใ่นการสรา้งเดก็ใหม้ฐีานความรูท้ีส่ามารถ
สอดรบัการเรยีนรูใ้นขัน้สงูต่อไป 
  สนอง อนิละคร (2544: 2 – 6) กล่าววา่ การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
หมายถงึ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ ประดษิฐค์ดิคน้ฝึกปฏบิตั ิ
และทาํกจิกรรมการเรยีนรูจ้นสามารถสรา้งหรอืสรปุความรูด้ว้ยตนเองและสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิได ้
หรอืกล่าวสัน้ๆวา่ เป็นกระบวนการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการควบคูก่บัผลงาน 
 จากความหมายดงักล่าว สรปุไดว้า่ การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั หมายถงึ การจดั 
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยมุง่ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูแ้ละพฒันาผูเ้รยีนโดยผา่นกระบวนการคดิ รูจ้กัเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง เรยีนในเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของตนเอง มุง่เน้นใหผู้เ้รยีน
รูจ้กัคดิเป็น ทาํเป็นและแกป้ญัหาเป็น โดยการพฒันาความรูค้วามสามารถเตม็ตามศกัยภาพดว้ยตนเอง
เป็นสาํคญั ทัง้ทางดา้นรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์และสงัคมโดยมคีรเูป็นผูช้ีแ้นะและชว่ยเหลอืใหก้ารจดั 
การเรยีนการสอนประสบผลสาํเรจ็และสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
 2.3 ความสาํคญัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  สาํล ีรกัสทุธ ิ(2543: 41 – 42) กล่าวถงึ ความสาํคญัของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั ดงัน้ี 
   1.  ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการวางแผนการเรยีนรู ้
   2.  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยตรงกบัความตอ้งการ ความสนใจและความถนดัของตนเอง 
   3.  ผูเ้รยีนมโีอกาสคดิอยา่งสรา้งสรรค ์
   4.  ผูเ้รยีนมโีอกาสแสดงออกอยา่งอสิระ 
   5.  ผูเ้รยีนไดเ้ป็นผูป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 
   6.  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ภาพจรงิและประสบการณ์ตรง 
   7.  ผูเ้รยีนไดใ้ชส้ื่อต่างๆเพื่อการเรยีนรู ้
   8.  ผูเ้รยีนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่นหรอืไดท้าํงานเป็นกลุ่ม 
   9.  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
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  กรมวชิาการ กระทรวงศกึษา (2544: 15) ไดก้าํหนดไวว้า่ การพฒันาการปฏริปูการเรยีนรู้
ใหผู้เ้รยีนเก่ง ด ีและมคีวามสขุ ผูส้อนตอ้งสรา้งรปูแบบการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เพือ่สอนให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาทุกดา้น ตามความสามารถ ความตอ้งการ ความถนดั ความสนใจ และตามศกัยภาพ
ของแต่ละคน โดยใชก้ารมสีว่นรว่มดา้นกระบวนการคดิ และปฏบิตัจิรงิจากประสบการณ์ใกลต้วั เน้น
การปฏบิตัดิว้ยความเตม็ใจและการปฏบิตัเิพือ่การเรยีนรูร้ว่มกนั ผูส้อนตอ้งชว่ยเหลอืผูเ้รยีน โดยใช้
กระบวนการทางสงัคม เพือ่ใหเ้กดิการรว่มมอืและแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั มสีือ่และวธิ ี
การสอนทีห่ลากหลาย เน้นการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดท้กุสถานการณ์โดยเชื่อมโยงประสบการณ์การเรยีนรู้
ในหลายๆ เรือ่ง ฝึกใหผู้เ้รยีนคน้ควา้จากแหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย โดยหลกัการและวธิกีารจดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั สรุปได ้ดงัน้ี 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 
สง่ผลใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษา โดยเฉพาะแนวการจดัการศกึษาทีมุ่ง่ประโยชน์สงูสุดทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
โดยยดึหลกัการวา่ผูเ้รยีนทุกคน จะมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดต้อ้งมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 
กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจและความแตกต่าง
ของผูเ้รยีน ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการเรยีนรูท้นํีาไปประยกุตใ์ชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยหลกัการจดัม ีดงัน้ี 
 2.4 หลกัการพืน้ฐานของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มหีลกัการพืน้ฐานทีน่กัวชิาการไดใ้หท้ศันะ
ไวด้งัน้ี 
  สพุล วงัสนิธ ์(2539: 38 – 39) เสนอหลกัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ไวด้งัน้ี 
   1. การเรยีนรูท้ ัง้มวลควรมคีวามหมายกบันกัเรยีน (Meaningful) 
   2. การเรยีนรูเ้ป็นทรพัยส์นิทางปญัญาเฉพาะบุคคล (Personal Possession) 
   3. การเรยีนรูท้ีด่ตีอ้งมกีารประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง (Generalization and Application) 
   4. การเรยีนรูค้วรตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences) 
   5. ผูเ้รยีนเป็นผูท้าํกจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Active Agents of Learning) 
   6. การจดัการเรยีนการสอนควรเป็นการบูรณาการและพฒันาการในตวัผูเ้รยีนอยา่ง 
สมบรูณ์ (Wholeness) 
   7. ผลสาํเรจ็ในการจดัการศกึษา ดไูดจ้ากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ (Learning 
Behavior) 
  พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์(2544: 6 – 7) กล่าวถงึ แนวการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัวา่ มแีนวคดิจากปรชัญาการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ทีเ่ชื่อวา่ การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการ
หน่ึงทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรู ้ จากความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีพ่บเหน็กบัความรู้
ความเขา้ใจทีม่อียูเ่ดมิเป็นปรชัญาทีม่ขีอ้สนันิฐานวา่ ความรูไ้มส่ามารถแยกจากความยากรู ้ ความรู ้
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ไดม้าจากการสรา้งเพือ่อธบิาย การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง เน้นใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูโ้ดยผา่นกระบวนการคดิ
ดว้ยตนเองโดยผูส้อนไมส่ามารถปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางปญัญาของผูเ้รยีนได ้ แต่ผูส้อนสามารถชว่ย
ผูเ้รยีนปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางปญัญาได ้ โดยจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รยีนเกดิความขดัแยง้ทางปญัญา 
หรอืเกดิภาวะไมส่มดุลขึน้ซึง่สภาวะทีป่ระสบการณ์ใหมส่อดคลอ้งกบัประสบการณ์เดมิ ผูเ้รยีนตอ้งพยายาม
ปรบัขอ้มลูใหมก่บัประสบการณ์ทีม่อียูเ่ดมิ แลว้สรา้งเป็นความรูใ้หม ่
  ทศินา แขมมณ ี (2545: 12) เสนอหลกัการจดัการเรยีนการโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง
ไวด้งัน้ี 
  1.  การสรา้งความรู ้ (Construct) หมายถงึ การสรา้งความรูต้ามแนวคดิการสรา้งสรรค์
(Constructivism) ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
  2. การปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) หมายถงึ ผูเ้รยีนมโีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนกบัผูส้อน 
เพือ่น สือ่และสิง่แวดลอ้มรอบตวั 
  3. การมสีว่นรว่มทางกาย (Physical Participation) หมายถงึ ผูเ้รยีนมโีอกาสเคลื่อนไหว
รา่งกายในการทาํกจิกรรมลกัษณะต่างๆ 
  4. การเรยีนรูก้ระบวนการ (Process Leaning) หมายถงึ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ
ต่างๆ ซึง่เป็นทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติ 
  5. การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้ (Application) หมายถงึ ผูเ้รยีนสามารถนําความรูไ้ปใชไ้ด้
ในสถานการณ์ต่างๆ 
 2.5 ตวับง่ช้ีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  นกัการศกึษาหลายทา่นไดก้าํหนดตวับ่งชีก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัไวด้งัน้ี 
  สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาแหง่ชาต ิไดพ้ฒันาตวับ่งชีก้ารเรยีนการสอนผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
โดยทาํการสงัเคราะหท์ฤษฎกีารเรยีนรู ้5 ทฤษฎ ีไดแ้ก่ 1) ทฤษฎกีารเรยีนอยา่งมคีวามสขุ 2) ทฤษฎี
การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม 3) ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการคดิ 4) ทฤษฎกีารเรยีนรู ้เพือ่
พฒันาลกัษณะนิสยั : การฝึกฝน กาย วาจา ใจ และ 5) ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสนุทรยีภาพ : ศลิปะ 
ดนตร ีกฬีา ไดต้วับ่งชีก้ารเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั จาํนวน 58 ตวับ่งชี ้และตวับ่งชีก้ารสอน
ของคร ูจาํนวน 52 ตวับ่งชี ้ทัง้น้ีตวับ่งชี ้ดงักล่าวขา้งตน้สามารถแยกเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ตามลาํดบั
ชัน้ในกระบวนการเรยีนการสอนคอื ก่อนการเรยีนการสอน ระหวา่งการเรยีนการสอน และหลกัการเรยีน
การสอน (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  ม.ป.ป.) รายละเอยีดของตวับ่งชีม้ ีดงัน้ี 
   ตวับ่งชีก้ารเรยีนของนกัเรยีน 9 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 
    1. นกัเรยีนมปีระสบการณ์ตรงสมัพนัธก์บัธรรมชาตแิละสิง่เรา้สิง่แวดลอ้ม 
    2. นกัเรยีนปฏบิตัจินคน้พบความถนดัและวธิกีารของตนเอง 
    3. นกัเรยีนทาํกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่ม 
    4. ฝึกคดิอยา่งหลากหลายและสรา้งสรรคจ์นิตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออกอยา่ง
ชดัเจนและมเีหตุผล 
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    5. นกัเรยีนไดร้บัการเสรมิแรงใหค้น้หาคาํตอบแกป้ญัหาทัง้ดว้ยตนเองและรว่มดว้ย
ชว่ยกนั 
    6. นกัเรยีนไดฝึ้กคน้ รวบรวมขอ้มลูและสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
    7. นกัเรยีนเลอืกทาํกจิกรรมตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของ
ตนเองอยา่งมคีวามสขุ 
    8. นกัเรยีนฝึกตนเองไดใ้หม้วีนิยัและรบัผดิชอบในการทาํงาน 
    9. นกัเรยีนฝึกประเมนิ ปรบัปรงุตนเองและยอมรบัผูอ้ื่น ตลอดจนสนใจใฝห่า
ความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
   ตวับ่งชีก้ารสอนของคร ู10 ตวับ่งชี ้ซึง่ไดจ้ดัเรยีงตาม ขัน้เตรยีมการ ขัน้ดาํเนินการสอน 
และขัน้ประเมนิผล ไดแ้ก่ 
    1. ครเูตรยีมการสอนทัง้เน้ือหาและวธิกีาร 
    2. ครจูดัสิง่แวดลอ้ม และบรรยากาศทีป่ลุกเรา้ จงูใจ และเสรมิแรงใหน้กัเรยีน
เกดิการเรยีนรู ้
    3. ครเูอาใจใสน่กัเรยีนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อนกัเรยีนอยา่งทัว่ถงึ 
    4. ครจูดักจิกรรมและสถานการณ์ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกและคดิอยา่งสรา้งสรรค ์
    5. ครสูง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝึกคดิ ฝึกทาํ และฝึกปรบัปรงุตนเอง 
    6. ครสูง่เสรมิกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่ม พรอ้มทัง้สงัเกตสว่นดแีละปรบัปรงุ
สว่นดอ้ยของนกัเรยีน 
    7. ครใูชส้ือ่การสอนเพื่อฝึกการคดิ การแกป้ญัหา และการคน้พบความรู ้
    8. ครใูชแ้หล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กบัชวีติจรงิ 
    9. ครฝึูกฝนกริยิามารยาทและวนิยัตามวถิวีฒันธรรมไทย 
    10. ครสูงัเกตและประเมนิพฒันาการของนกัเรยีนอยา่งต่อเน่ือง 
  พชัร ีขนัอาสะวะ (2544: 103 – 104) ไดว้จิยัและประเมนิความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาครู
ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั พบวา่ จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัและจากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิตวับ่งชีก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ประกอบดว้ย 3 ดา้น 11 ตวับ่งชี ้มดีงัน้ี 
   1. ดา้นบทบาทในการจดัการเรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ประกอบดว้ย 1 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ตวับ่งชี ้ครทูาํหน้าทีเ่ป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรู ้
   2. ดา้นพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้  
มดีงัน้ี 
    ตวับ่งชี ้1 ครจูดักจิกรรมการเรยีนหรอืสถานการณ์การเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม
ในการเรยีนรู ้
    ตวับ่งชี ้ 2 ครจูดักจิกรรมหรอืสถานการณ์การเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้
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    ตวับ่งชี ้ 3 ครจูดักจิกรรมหรอืสถานการณ์การเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง 
    ตวับ่งชี ้4 ครจูดักจิกรรมหรอืสถานการณ์การเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝนการนํา
ความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้
    ตวับ่งชี ้ 5 ครปูระเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
อยา่งต่อเน่ือง 
   3. ดา้นผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้

   ตวับ่งชี ้1 ผูเ้รยีนรูว้ธิกีารเรยีนรู ้
   ตวับ่งชี ้2 ผูเ้รยีนรูจ้กัคดิอยา่งมกีระบวนการและเป็นระบบ 
   ตวับ่งชี ้3 ผูเ้รยีนทาํความเขา้ใจในเรื่องทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง 
   ตวับ่งชี ้4 ผูเ้รยีนประเมนิตนเอง 
   ตวับ่งชี ้5 ผูเ้รยีนรูเ้กดิการเรยีนรู ้

  กฤษณา คดิด ี(2547: 167) ไดท้าํการวจิยัและพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั พบว่าvมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 4 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี  
   ตวับ่งชี ้1 องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศของการเรยีนรู ้
   ตวับ่งชี ้2 องคป์ระกอบดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ของการเรยีนรู ้
   ตวับ่งชี ้3 องคป์ระกอบดา้นดา้นกระบวนการเรยีนรู ้
   ตวับ่งชี ้4 องคป์ระกอบดา้นผลผลติของการเรยีนรู ้
  สาํนกัทดสอบทางการศกึษา (2554: 13) กาํหนดไวใ้นดา้นที ่2 มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา 
มาตรฐานที ่7 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลม ี9 ตวับ่งชีด้งัน้ี 
   1. ครมูกีารกาํหนดเป้าหมาย คุณภาพผูเ้รยีน ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และลกัษณะทีพ่ึง่ประสงค ์ 
   2. ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรยีนรู้
เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 
   3. ครอูอกแบบและการการจดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทางสตปิญัญา 
   4. ครใูชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ผนวกกบัการนําบรบิท และภมูปิญัญาของ
ทอ้งถิน่มาบรูณาการในการจดัการเรยีนรู ้
   5. ครมูกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่ง่เน้นการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยวธิทีี่
หลากหลาย  
   6. ครใูหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา และแกป้ญัหาใหแ้ก่ผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีนและคุณภาพ
ชวีติ ดว้ยความเสมอภาค 
   7. ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาทีต่นรบัผดิชอบและใชผ้ล 
ในการปรบัการสอน 
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   8. ครปูระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีและเป็นสมาชกิทีด่ขีองสถานศกึษา 
   9. ครจูดัการสอนตามวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
  สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน.  2555: 
58 – 59) ไดก้าํหนดมาตรฐานการศกึษาเพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทีส่ถานศกึษาทุกสถานศกึษา มาตรฐานที ่ 18 ตวับ่งชีท้ี ่ 6.2 วา่ดว้ยเรือ่ง กระบวนการจดัการเรยีนรู้
ของครโูดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ซึง่ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้จาํนวน 8 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
   ตวับ่งชี ้ 1 การกาํหนดเป้าหมายทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน ดา้นความรูท้กัษะ
กระบวนการทีเ่ป็นความคดิรวบยอด หลกัการและความสมัพนัธ ์รวมทัง้คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
   ตวับ่งชี ้ 2 การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเป็นรายบุคคล แลว้นําขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผน 
การจดัการเรยีนรูท้ีท่า้ทายความสามารถของผูเ้รยีน 
   ตวับ่งชี ้ 3 ออกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและพฒันาการทางสมอง เพื่อนําผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมาย 
   ตวับ่งชี ้4 การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู ้
   ตวับ่งชี ้ 5 การจดัเตรยีมและใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบักจิกรรม นําภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยกุตใ์นการจดัการเรยีนรู ้
   ตวับ่งชี ้6 การประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีนดว้ยวธิทีีห่ลากหลายเหมาะสมกบั
ธรรมชาตขิองวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รยีนรวมทัง้การวางเงือ่นไขใหผู้เ้รยีนประเมนิความกา้วหน้า
ของตนเองและนํามาใชป้รบัปรงุและพฒันาตนเอง 
   ตวับ่งชี ้7 การวเิคราะหผ์ลการประเมนิและนํามาใชใ้นการซ่อมเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน
รวมทัง้ปรบัปรงุการจดัการเรยีนรู ้
   ตวับ่งชี ้8 การศกึษาคน้ควา้ วจิยั เพือ่พฒันาสือ่และกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
 2.6 บทบาทของครใูนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ไมว่า่จะใชแ้นวคดิหรอืทฤษฎใีดๆ จะประสบ
ผลสาํเรจ็ไมไ่ด ้ถา้ครผููส้อนไมเ่ปลีย่นบทบาทของตนเอง ครจูาํนวนมากยงัเคยชนิอยูก่บับทบาทเดมิ คอื 
เป็นผูบ้อกเล่า ถ่ายทอด อธบิายเน้ือหาความรูใ้หผู้เ้รยีน และผูเ้รยีนจาํนวนมากกเ็คยชนิอยูก่บัการฟงั
การรบัรู ้การเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่ครแูละผูเ้รยีนทัง้สองฝา่ยต่างเปลีย่นพฤตกิรรม ครเูปลีย่น
พฤตกิรรมการสอน ผูเ้รยีนเปลีย่นพฤตกิรรมการเรยีน ดงันัน้ ครผููส้อนควรตอ้งเปลีย่นสภาพการสอน 
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนกเ็ปลีย่นไปดว้ย  
  วชิยั วงษใ์หญ่ (2540: 19 – 25) ไดก้ลา่วถงึบทบาททีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ครผููส้อน
จะตอ้งเป็นผูก้ระตุน้ รบัผดิชอบ วนิิจฉยัผูเ้รยีนและกระบวนการเรยีนรู ้รวมทัง้เป็นผูเ้อือ้อาํนวยความสะดวก
ในการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
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   1. การฟงัอยา่งมปีระสทิธภิาพคอื ผูเ้รยีนพดูเรือ่งอะไรตอ้งวเิคราะหแ์ละสรปุสาระ
ประเดน็หลกั และผูส้อนเองจะตอ้งพฒันาตนใหม้กีารฟงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   2. มคีวามจรงิใจ ผูส้อนจะตอ้งใหค้วามจรงิใจแก่ผูเ้รยีนดว้ยความบรสิทุธิใ์จ ไมว่า่
จะเป็นการเตรยีมบทเรยีน การดาํเนินการกจิกรรมการสอน การกระตุน้ผูเ้รยีน การเสรมิแรง โดยมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอผูเ้รยีน 
   3. ความเขา้ใจ ผูส้อนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจตนเองเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องตนเอง
อยา่งแทจ้รงิ จะเป็นพืน้ฐานนําไปสูค่วามเขา้ใจผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 
   4. การยอมรบั ผูส้อนจะตอ้งทาํความเขา้ใจผูเ้รยีนและยอมรบัผูเ้รยีนในฐานะบุคคล
มเีจตคตทิีต่่อผูเ้รยีน มองผูเ้รยีนเป็นบุคคลทีม่คีุณคา่ มคีวามสนใจ มคีวามเอือ้อาทรต่อผูเ้รยีน 
   5. ความฉลาดมปีฏภิาณไหวพรบิ พรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆ และเขา้ใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏ สามารถแกป้ญัหาไดก้บัสถานการณ์ต่างๆ ได ้
   6. ทกัษะในการสื่อสารระหวา่งบุคคล ไมว่า่จะเป็นภาษาพดู ภาษากายหรอืภาษา
ทา่ทางผูส้อนจะตอ้งสามารถสือ่ความหมายได ้
  กฤษณยี ์ อุทุมพร (2542: 33) ไดใ้หข้อ้ปฏบิตัขิองครผููส้อนในการจดัการเรยีนการสอน
ยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั วา่บทบาทของครใูนฐานะผูอ้าํนวยความสะดวก ครผููส้อนจะตอ้งเปลีย่นบทบาท
เป็นผูจ้ดัประสบการณ์รวมทัง้สือ่การเรยีนการสอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนใชแ้นวทางสรา้งความรูต้นเองโดยกําหนด
บทบาทใหมด่งัน้ี 
   1. เป็นผูนํ้าเสนอ 
   2. เป็นผูส้งัเกต 
   3.  เป็นผูต้อบคาํถาม 
   4.  เป็นผูใ้หก้ารเสรมิแรง 
   5.  เป็นผูแ้นะนําและแนะแนว 
   6.  เป็นผูใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบั 
   7.  เป็นผูจ้ดัระบบบรรยากาศและสิง่แวดลอ้ม 
   8.  เป็นผูป้ระเมนิ 
  ธนู ฤทธกุิล (วารสารวชิาการ. 2542: 24) ไดเ้สนอแนวปฏบิตัขิองครผููส้อน ในการจดั 
การเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ครผููส้อนควรมบีทบาทในการสอน ดงัน้ี 
   1.  ครผููส้อนควรจะอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น 
   2.  ครผููส้อนควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบผูเ้รยีนรว่ม 
   3.  ครผููส้อนจะเป็นผูต้ ัง้คาํถาม เพือ่เป็นการกระตุน้ผูเ้รยีน 
   4.  ครผููส้อนควรจะมบีาทบาทเป็นแหล่งขอ้มลู 
   5.  ครผููส้อนควรจะตอ้งเป็นผูฟ้งั ผูส้งัเกต และเสรมิความรู ้
   6.  ครผููส้อนจะตอ้งเป็นทีป่รกึษากลุ่ม 
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   7. ครผููส้อนจะตอ้งเป็นผูร้ว่มประเมนิ ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน อยูต่ลอดเวลาทีม่ี
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
   8. ครผููส้อนจะตอ้งเป็นผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการจดักจิกรรมการสอนใหเ้หมาะสม
กบัสภาพของการเรยีนการสอน 
  สาํล ีรกัสทุธ ิ(2544: 15 – 16) ไดเ้สนอแนวคดิโดยอา้งใน ทศินา แขมมณี และนกัวชิาการ
คนอื่นๆ วา่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั บทบาทของคร ู- อาจารยใ์นการจดัการเรยีนการสอน
สรปุไว ้ดงัน้ี 
   1. การเตรยีมการสอน 
    1.1 ศกึษาและวเิคราะหเ์รื่องทีจ่ะสอนใหเ้ขา้ใจ และพรอ้มทีจ่ะเป็นทีป่รกึษาอาํนวย
ความสะดวกแก่ผูเ้รยีน เป็นแหล่งเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
    1.2 ศกึษาแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย โดยจดัเตรยีมแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
    1.3 จดัทาํแผนการสอน คูม่อืการสอน ประกอบดว้ย 
     1.3.1 กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 
          1.3.2 วเิคราะหเ์น้ือหาและความคดิรวบยอดและกําหนดรายละเอยีดใหช้ดัเจน 
          1.3.3 ออกแบรปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางตามหลกั
ของซปิปา หรอือื่นๆ 

         1.3.4 กาํหนดวธิกีารประเมนิผลจากการเรยีนรู ้
    1.4 เตรยีม สือ่ วสัดุ อุปกรณ์ ทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืการสอนหรอืแผนการสอน 
   2. การจดัการเรยีนการสอน 
    2.1 สรา้งบรรยากาศ การเรยีนรูท้ีด่ ี
    2.2 กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม 
    2.3 จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามคูม่อืหรอืแผนการสอนโดยอาจจะมกีารปรบั เพื่อ 
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้รยีนและสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ ดงัต่อไปน้ี 
     2.3.1 ดแูลใหผู้เ้รยีนดาํเนินกจิกรรมต่างๆ เพือ่แกป้ญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
     2.3.2 อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีนในการดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้
     2.3.3 กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งเตม็ที ่
     2.3.4 สงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมและกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมทัง้ 
เหตุการณ์ทีจ่ะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้ขณะทาํกจิกรรม 
     2.3.5 ใหค้าํแนะนําและขอ้มลูต่างๆ แก่ผูเ้รยีนตามความจาํเป็น 
     2.3.6 บนัทกึปญัหาและขอ้ขดัขอ้งต่างๆ  ในการดาํเนินกจิกรรมเพื่อการปรบัปรุง
กจิกรรมใหด้ขีึน้ 
     2.3.7 ใหก้ารเสรมิแรงผูเ้รยีนตามความเหมาะสม 
     2.3.8 ใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัหน่วยงานการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและใหข้อ้มลู 
เพือ่หาความรู ้เพิม่เตมิแก่ผูเ้รยีนตามความเหมาะสม 
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     2.3.9 ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมและกระบวนการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน และใหข้อ้เสนอตามความเหมาะสม 
   3. การประเมนิผล ไมว่า่เป็นการสอนดว้ยวธิไีหนกต็ามบทบาทหน้าทีข่องคร ูตอ้ง
เตรยีมเครือ่งมอืวดัทีห่ลากหลาย ใหค้รอบคลุมทัง้ในสวนของกระบวนการ และผลงานทีเ่กดิขึน้ทัง้ดา้น
พทุธพสิยั จติพสิยั และทกัษะ โดยการเตรยีมวธิกีารวดั และเครือ่งมอืวดัใหพ้รอ้มก่อนสอนทุกครัง้ สิง่
ทีต่อ้งคาํนึงถงึมากทีส่ดุคอื เน้นทีก่ารวดัจากสภาพจรงิจากการปฏบิตัจิรงิ และจากแฟ้มสะสมผลงาน
ซึง่เป็นการวดัทีจ่ะไดผ้ลงานจรงิมากทีส่ดุ 
 จากบทบาทของคร ู ในการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญันกัวชิาการไดอ้ธบิาย
แนวทางและหลกัการในบทบาทของครผููส้อน ผูศ้กึษามคีวามเหน็วา่บทบาทของครใูนการจดัการเรยีน
การสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ครผููส้อนจะตอ้งศกึษาทบทวนแนวคดิดงักล่าวอยา่งจรงิจงั และนําไปสู่
ปฏบิตัจิรงิ เพือ่การเรยีนการสอนในแนวทางดงักล่าวเกดิผลสมัฤทธิ ์ตามจุดประสงคข์องรายวชิาทีส่อน
โดยเฉพาะครตูอ้งใชค้วามสามารถในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่หส้ามารถชว่ยใหผู้เ้รยีน
ไดม้โีอกาสสรา้งความรูด้ว้ยตนเองและครผููส้อนจะตอ้งเป็นคนชา่งสงัเกต รูจ้กัทีจ่ะจบัประเดน็ต่างๆ ที่
เกดิขึน้ และนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน จากบทบาทของครผููส้อน ถอืวา่ เป็น
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การฝึกทกัษะและสถานการณ์หลากหลาย เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันา
ศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่ทัง้น้ีกค็อืบทบาทของครผููส้อนนัน้เอง 
 2.7 มาตรฐานครวิูทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.  2545: 1) 
ไวค้อื การพฒันาคุณภาพของครผููส้อนใหม้คีวามรู ้และความสารถในการจดัการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน ตาม
การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามเป้าหมายทีว่างนโยบายการจดั 
การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีวามกา้วหน้าไดท้ดัเทยีมกบันานาประเทศ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
  2.7.1 ความสาํคญัของมาตรฐานครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   1. มาตรฐานครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพฒันามาจากมาตรฐานครวูทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีีใ่ชอ้ยูใ่นประเทศต่างๆ ดว้ยการวเิคราะหร์ายการประเมนิ กาํหนดตวัชีบ้่งและเทยีบเคยีง
กบักรอบการประเมนิสมรรถภาพของครทูีเ่ป็นพืน้ฐานสาํคญั และจาํเป็นสาํหรบัสงัคมไทย ทัง้น้ีเพือ่ให้
ครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีคีวามรูค้วามสามารถทดัเทยีมกบันานาประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   2. มาตรฐานครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีุง่เน้นใหค้รสูามารถจดัการเรยีนการสอน
ทีพ่ฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความรู ้ความคดิ ทกัษะ กระบวนการเรยีนรู ้ เจตคต ิคุณธรรม จรยิธรรม และ
คา่นิยมทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมไทยและทดัเทยีมกบันานาชาต ิ
   3. ผลการประเมนิมาตรฐานครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพ
การจดัการศกึษาของสถานศกึษา ทัง้ดา้นผลผลติ ดา้นกระบวนการ และดา้นปจัจยัตามระบบประกนั
คุณภาพการศกึษา และชว่ยใหส้ถานศกึษาไดร้บัรูจุ้ดเดน่ จุดดอ้ย ของตนเองทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางพฒันา
สถานศกึษาต่อไป 
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  2.7.2 แนวทางการประเมนิ 
   มาตรฐานครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นมาตรฐานกลางทีค่รทูุกคนควรใชต้รวจสอบ
และประเมนิตนเอง และสามารถเพิม่เตมิรายการประเมนิในมาตรฐานยอ่ยหรอืตวับง่ชีต้ามความตอ้งการ
หรอืความเหมาะสมผูท้ีม่สีว่นในการประเมนิคอื ผูบ้รหิาร ครผููส้อน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.7.3 เกณฑก์ารประเมนิ 
   มาตรฐานครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม ี10 มาตรฐาน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ
ของคร ู3 ดา้น คอื 
    1. ดา้นความรู ้เป็นมาตรฐานทีค่รอบคลุมดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และเจตคติ
ต่อเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การแสดงออกถงึการไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ เพือ่เพิม่พนูความรู ้
    2. ดา้นการแสดงออก เป็นมาตรฐานทีค่รอบคลุมในดา้นการปฏบิตัจิรงิ หรอื
การแสดงออกในขณะทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสถานศกึษา ผลจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิจะตอ้งมหีลกัฐานหรอื
รอ่งรอยปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจน 
    3. ดา้นความสามารถ เป็นมาตรฐานทีค่รอบคลุมสมรรถภาพหรอืผลทีไ่ดจ้าก
การลงมอืปฏบิตัจิรงิทีแ่สดงถงึความสามารถของครผููน้ัน้ต่องานทีป่ฏบิตั ิ โดยสว่นใหญ่ผลของความสามารถ
ของครผููส้อนจะปรากฏในตวัผูเ้รยีนในลกัษณะของผลงานและผลสมัฤทธิ ์
   การประเมนิมาตรฐานคร ูดา้นความรู ้ ดา้นการแสดงออก และดา้นความสามารถ มี
เกณฑเ์ชงิคุณภาพ 2 ระดบั คอื ผา่นเกณฑแ์ละไมผ่า่นเกณฑ ์ตามระดบัยอ่ย 4 ระดบั คอื ดมีาก ด ีพอใช ้
และตอ้งปรบัปรงุ พจิารณาโดยรวมสรปุได ้ดงัน้ี 
 
ตาราง 4 เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพมาตรฐานครวูทิยาศาสตร ์
 

ผลการปฏบิตังิาน (ดา้นความรู ้ดา้นแสดงออก ดา้นความสามารถ) 
ระดบัคุณภาพ เกณฑ ์

ดา้นปรมิาณ ดา้นคุภาพ 
    

ดมีาก ผา่น มคีรบ สงูมาก 
ด ี ผา่น มคีรบ สงู 
พอใช ้ ไมผ่า่น มไีมค่รบ ตํ่า 
ตอ้งปรบัปรงุ ไมผ่า่น มไีมค่รบ ตํ่ามาก 
    

 
  2.7.4 การกําหนดระดบัคุณภาพ ดมีาก ด ีพอใช ้ปรบัปรงุ อาจแทนดว้ยตวัเลข 3, 2, 1 
และ 0 กไ็ด ้ โดยมกีารใหค้วามหมายของระดบัคุณภาพไวด้ว้ย เพือ่เป็นการชีใ้หเ้หน็จุดเดน่ จุดดอ้ย  
ซึง่เป็นขอ้มลูทีใ่ชพ้ฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนต่อไปและอาจกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนและจดัการ
กระทาํขอ้มลูของคะแนนเป็นคา่เฉลีย่หรอืรอ้ยละ ดงัน้ี 
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   ระดบัคุณภาพ   ดมีาก   หรอื 3 หมายถงึ  คะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
   ระดบัคุณภาพ   ด ี    หรอื 2  หมายถงึ  คะแนนรอ้ยละ 65 – 79 
   ระดบัคุณภาพ   พอใช ้   หรอื 1 หมายถงึ  คะแนนรอ้ยละ 50 – 64 
   ระดบัคุณภาพ   ตอ้งปรบัปรงุ หรอื 0 หมายถงึ  คะแนนรอ้ยละ ตํ่ากวา่ 50 
 จากการศกึษาความหมาย ความสาํคญั และหลกัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
จากทฤษฎต่ีางๆ  หลกัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัของผูรู้แ้ละนกัวชิาการหลายๆ ทา่น 
ตวับ่งชีก้ารจดัการศกึษา กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องคร ูทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานคุณภาพการศกึษา ดา้น
การจดัการเรยีนการสอน บทบาทของครใูนการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มาตรฐาน
ครวูทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผูว้จิยัจงึไดศ้กึษา ตวับ่งชี ้หลกัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัจากแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เพือ่นํามาจดัคุณภาพการจดัการเรยีนรู้
ของครวูทิยาศาสตร ์เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถเชงิวทิยาศาสตรส์งูขึน้ ตามเป้าหมายในการพฒันา 
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยนําเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอก
ของสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ในมาตรฐานดา้น
กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละมาตรฐานดา้นการศกึษา มาตรฐานครวูทิยาศาสตรข์องสถานบนัสง่เสรมิ 
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มาเป็นแนวในการจดัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัเป็น 4 ระดบัคอื ดมีาก ด ีพอใช ้ และตอ้งปรบัปรงุและนํามาใชพ้ฒันาสรา้งเครือ่งมอื เกบ็
ขอ้มลูเพือ่การวจิยัโดยกาํหนดตวับ่งชีใ้นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
  ด้านการเตรียมการสอน ม ี5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
   1. ครแูจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เน้ือหาสาระทีจ่ะเรยีนใหน้กัเรยีนรูล้่วงหน้า 
   2. ครบูอกความสาํคญัของเรื่องทีเ่รยีนทุกครัง้ 
   3. ครแูบ่งกลุ่มนกัเรยีนไดเ้หมาะสมกบัการเรยีนวทิยาศาสตรแ์บบคละความรูค้วามสามารถ 
   4. ครจูดัเตรยีมสื่ออุปกรณ์เพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน 
   5. ครใูหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มวางแผนในการเตรยีมกจิกรรมมาล่วงหน้า 
  ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ม ี9 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
   1. ครจูดักจิกรรมไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
   2. ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดส้นุกและน่าสนใจ 
   3. ครใูชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย  
   4. ครมูอีารมณ์ยิม้แยม้แจม่ใส เอาใจใส ่ ใหค้าํแนะนํานกัเรยีนระหวา่งทาํกจิกรรม
เป็นรายบุคล 
   5. ครสูง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝึกคดิ ฝึกทาํเพื่อคน้หาคาํตอบตามความถนดัและวธิขีองตนเอง 
   6. ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนแสดงออกและมคีวามคดิอยา่งสรา้งสรรค ์
   7. ครตูัง้คาํถามใหน้กัเรยีนไดค้ดิวเิคราะหแ์ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  
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   8. ครสูง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุ่ม 
   9. ครจูดักจิกรรมสง่เสรมิและใหน้กัเรยีนมโีอกาสปรบัปรงุการทาํกจิกรรมดว้ยตนเอง 
  ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ ม ี3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
   1. ครใูชส้ือ่การสอนทีห่ลากหลายเพือ่กระตุน้ความสนใจ 
   2. ครใูหน้กัเรยีนศกึษาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเป็นประจาํ 
   3. ครพูานกัเรยีนไปศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่และแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
  ด้านการวดัและประเมินผล ม ี3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
   1. ครใูหน้กัเรยีนประเมนิผลงานของตนเองตามสภาพจรงิ 
   2. ครแูจง้ผลการทาํชิน้งานของนกัเรยีนใหท้ราบทุกครัง้ 
   3. ครสูงัเกตและประเมนิพฒันาการของนกัเรยีนอยา่งต่อเน่ือง 
   
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 3.1 งานวิจยัในประเทศ 
  ศริภิรณ์ เมน่มัน่ (2543: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที3่ ทีไ่ดร้บั
การสอนตามทฤษฎสีรรคนิ์ยม มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บั
การสอนตามทฤษฎสีรรคนิ์ยม กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนประตูชยั ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา2542 จาํนวน 80 คน ไดโ้ดยการสุม่อยา่งงา่ยดว้ยวธิจีบัฉลาก และแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 40 คน ดาํเนินการทดลองโดยใชแ้ผนการวจิยัแบบ Randomized Control Group 
Pre-test – Post-test Design วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิ t-test for Independent Samples แบบ 
Different Scoreและ t-test for Dependent Samples ผลการศกึษาพบวา่ 
   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
   3. เจตคตทิางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนั
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
   4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรภ์ายหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสงูขึน้
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
   5. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรภ์ายหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสงูขึน้
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
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   6. เจตคตทิางการเรยีนวทิยาศาสตรภ์ายหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสงูขึน้อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  กฤษณา คดิด ี (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเพือ่พฒันารปูแบบการประเมนิการจดั 
การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั วตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทีค่รอบคลุมบรบิทดา้นสภาพแวดลอ้มบรรยากาศของการเรยีนรู ้ ปจัจยัเบือ้งตน้ 
กระบวนการและผลผลติของการเรยีนรู ้ 2) พฒันารปูแบบการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั 3) ประเมนิประสทิธภิาพของการใชร้ปูแบบการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั รวม 1271 คน เป็นคร ู31 นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา พจิติร เขต 1 จาํนวน 930 คน และผูป้กครองของนกัเรยีน 310 คน ซึง่ไดม้าจาก การอาสาสมคัร 
เครือ่งทีใ่ชเ้ป็นแบบประเมนิ แบบวดัทศันคตแิละแบบสมัภาษณ์ สถติทิีใ่ชค้อื วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ
ใชส้ถติภิาคบรรยาย ขอ้มลูเชงิคุณภาพใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัสรปุได ้ดงัน้ี 
   1. ตวับ่งชีก้ารสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื  

1) สภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศของการเรยีนรู ้ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้7 ตวั 2) ปจัจยัเบือ้งตน้ของการเรยีนรู ้

ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้6 ตวั 3) กระบวนการเรยีนรูป้ระกอบดว้ยตวับ่งชี ้15 ตวั 4) ผลผลติของการเรยีนรู ้

ประกอบดว้ยตวับ่งชี ้7 ตวั 

   2. รปูแบบการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ประกอบดว้ย 
1) เป้าหมายของการประเมนิ 2) สิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ 3) วธิกีารประเมนิ  4) วธิกีารตดัสนิ การประเมนิการจดั 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มเีป้าหมายเพือ่การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนของคร ูสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ 
ไดแ้ก่ การจดัพฒันาการจดัการสอนของคร ู สิง่ทีมุ่ง่ประเมนิ ไดแ้ก่ การจดั การสอนของคร ู วธิกีาร
ประเมนิใชก้ารเกบ็ขอ้มลูตามตวับ่งชีใ้น 4 องคป์ระกอบ แหล่งผูป้ระเมนิประกอบดว้ย การประเมนิตนเอง 
การประเมนิโดยเพือ่นคร ูนกัเรยีน หวัหน้าหมวดวชิา ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ และผูป้กครอง วธิกีารตดัสนิ 
ใชก้ารเปรยีบเทยีบขอ้มลูจากการประเมนิเกณฑส์มบรูณ์ทีพ่ฒันาโดยผูเ้ชีย่วชาญ  
   3. จากการประเมนิประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
พบวา่ 1) ครมูพีฒันาการของการจดัการเรยีนการสอนของคร ูโดยมคีา่เฉลีย่ผลการประเมนิการจดัการเรยีน
การสอน ครัง้ที ่ 2 สงูกวา่คา่เฉลีย่ผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอน ครัง้ที ่ 1 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 2) โดยภาพรวมครมูทีศันคตทิีด่ต่ีอการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 3) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยียอ่มรบัวา่การประเมนิน้ีมคีวามเหมาะสม มคีวามเป็นไปไดท้ัง้
ทางดา้นการปฏบิตัแิละดา้นงบประมาณ 4) ผลการประเมนิมคีวามถูกตอ้ง 
  ชาํนาญ คํ้าช ู(2547: 77 – 78) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตทิางวทิยาศาสตรก์ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่ 4 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบการเรยีนแบบรว่มมอืกบัการสอนตามคูม่อืคร ู มวีตัถุประสงคเ์พือ่ ศกึษา
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตทิางวทิยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบการเรยีนแบบ
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รว่มมอืกบัการสอนตามคูม่อืครกูลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2546 โรงเรยีน
วดัราษฎรเ์จรญิศรทัธาธรรม จงัหวดัปราจนีบุร ีจาํนวน 56 คน ไดจ้ากการสุม่แบบแบ่งกลุ่มแลว้จบัฉลาก
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุม่ละ 28 คน กลุ่มทดลองไดร้บัการสอนแบบการเรยีน
แบบรว่มมอื กลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนตามคูม่อืครใูชแ้บบแผนการวจิยัแบบ Randomized Control 
Group Pre-test – Post-test Design เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการสอนแบบการเรยีนแบบ
รว่มมอื แผนการสอนตามคูม่อืคร ูแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์และแบบสอบถามวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตรว์เิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติกิารทดสอบ
คา่ท ีทีก่รณทีีก่ลุ่มตวัอยา่งเป็นอสิระต่อกนั (t-test for Independent Samples) ผลการวจิยัพบวา่ 
   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน
แบบรว่มมอืสงูกวา่กลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนตามคูม่อืคร ู
   2. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรก์ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน

ทีไ่ดร้บัการสอนแบบรว่มมอืไมแ่ตกต่างกบักลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนตามคูม่อืคร ู

   3. เจตคตทิางวทิยาศาสตรก์ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดร้บั

การสอนแบบรว่มมอืสงูกวา่กลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนตามคูม่อืคร ู

  รตันาวรรณ ธนานุรกัษ์ (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
จติวทิยาศาสตร ์และพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรู ้ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 กลุ่มตวัอยา่ง
ไดจ้ากการสุม่แบบเจาะจงจากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนวดัลาดโพธิ ์ อาํเภอบางระจนั 
จงัหวดัสงิหบุ์ร ีภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2546  จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวนนกัเรยีน 14 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัไดแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์แบบวดัจติวทิยาศาสตร ์แบบประเมนิพฤตกิรรมการทาํงาน
กลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่  
   1. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรู ้ เรือ่งปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนการสอนสงูกวา่ก่อนเรยีน คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกนั

อยา่ง มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

   2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดว้ย 

วฏัจกัรการเรยีนรู ้มจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัสงู 

   3. นกัเรยีนไดร้บัการสอนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดว้ย 

วฏัจกัรการเรยีนรู ้มพีฤตกิรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

  ดาํเนิน ยาทว้ม (2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรู ้วฏัจกัรการเรยีนรูร้ว่มกบัการสะทอ้น อภปิญัญา
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และวฏัจกัรการเรยีนรูร้ว่มกบัการสะทอ้นและความตระหนกัรูอ้ภปิญัญากลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุม่ หลาย 
ขัน้ตอนจากนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนน้ํารดิวทิยา โรงเรยีนลบัแลศรวีทิยา และโรงเรยีนทองแสนขนั
วทิยา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุตรดติถ ์จาํนวนโรงเรยีนละ 40 คน มจุีดมุง่หมายคอื 1) เพือ่
ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการจดัการเรยีนรูก้บัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีม่อีทิธพิลต่อผล
การเรยีนรู ้ ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ และความสามารถในการประเมนิการรูค้ดิ
ของตนเอง 2) เพือ่ศกึษาความแตกต่างของผลการเรยีนรูค้วามสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร์
และความสามารถในการประเมนิการคดิของตนเองของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต่้างกนั และ  
3) เพื่อศกึษาความแตกต่างของผลการเรยีนรูค้วามสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ และ
ความสามารถในการประเมนิการรูค้ดิของตนเองของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต่้างกนั โดยพจิารณา
ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั โดยใชเ้น้ือหาวทิยาศาสตร ์พืน้ฐานสาระที ่ 3 สารและ
สมบตัขิองสาร ระยะเวลาทดลอง 19 สปัดาห ์ ในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2547 เครือ่งมอืทีใ่ชว้จิยั
เป็นแบบวดัผลการเรยีนรู ้แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์และแบบวดัความสามารถ
ในการประเมนิรูค้ดิของตนเองวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิMANOVA ผลการวจิยั มดีงัน้ี 
   1. ไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการจดัการเรยีนรูก้บัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ 

   2. รปูแบบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูร้ว่มกบัการสะทอ้นและความตระหนกัรู้

อภปิญัญา มอีทิธพิลต่อผลการเรยีนรูค้วามสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรแ์ละความสามารถ

ในการประเมนิการรูค้ดิของตนเองสงูทีส่ดุ รองลงมาคอืวฏัจกัรการเรยีนรูร้ว่มกบัการสะทอ้นอภปิญัญา

และวฏัจกัรการเรยีนรู ้ตามลําดบั 

   3. นกัเรยีนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์นระดบัสงูมผีลการเรยีนรูค้วามสามารถ

ในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรแ์ละความสามารถในการประเมนิการรูค้ดิของตนเองสงูทีส่ดุ รองลงมา 

คอื นกัเรยีนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์นระดบัปานกลาง และนกัเรยีนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทาง

วทิยาศาสตรใ์นระดบัตํ่าตามลาํดบั 

  วรีะเดช เกดิบา้นตะเคยีน (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่งการศกึษาผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และเจตคตต่ิอการเรยีน และความคงทนในการจาํของ
นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 3 ทีม่รีะดบัผลการเรยีนต่างกนักบัการสอนตามคูม่อืมจุีดประสงคเ์พือ่ออกแบบบทเรยีน
คอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยี 3 รปูแบบและเพือ่การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ และเจตคตต่ิอการเรยีน และความคงทนในการจาํของนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต่างจาก
การทดลองใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีรปูแบบต่างกนักบัการสอนตามคูม่อืครวูทิยาศาสตร ์กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีนอสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย และโรงเรยีนพทุธบชูา 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2545 จาํนวน 264 คน ไดจ้ากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยี 3 รปูแบบ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และแบบสอบถามวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์
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สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื การวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง (Two-ways Analysis of Variance)  
ผลการวจิยัพบวา่ 
   1. บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยีมปีระสทิธภิาพดงัน้ี รปูแบบเสน้ตรงมปีระสทิธภิาพ 

85.47/85.27 รปูแบบวงกลมมปีระสทิธภิาพ 85.67/85.40 รปูแบบอสิระมปีระสทิธภิาพ 85.93/85.40 

   2. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรท์กัษะกระบวนการทาง 

วทิยาศาสตร ์มดีงัน้ี 

    2.1 วธิเีรยีนต่างกนัไมท่าํใหผ้ลสมัฤทธิแ์ละทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ของนกัเรยีนแตกต่างกนั 

    2.2 ระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนทีต่่างกนั ทาํใหผ้ลสมัฤทธิแ์ละทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

    2.3 ระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนทีต่่างกนักบัวธิเีรยีนทีต่่างกนั มอีทิธพิลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
    2.4 ระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนทีต่่างกนักบัวธิเีรยีนทีต่่างกนัไมม่อีทิธพิลต่อ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
   3. การเปรยีบเทยีบความคงทนในการจาํ มดีงัน้ี 
    3.1 วธิเีรยีนทีต่่างกนัทาํใหค้วามคงทนในการจาํของนกัเรยีนแตกต่างกนัอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    3.2 ระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนทีต่่างกนัทาํใหค้วามคงทนในการจาํของนกัเรยีน
แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    3.3 ระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนทีต่่างกนักบัวธิเีรยีนทีต่่างกนัไมม่อีทิธพิลต่อ
ความคงทนในการจาํของนกัเรยีน 
   4. การเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์มดีงัน้ี 
    4.1 วธิเีรยีนทีต่่างกนัไมท่าํใหเ้จตคตต่ิอการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน
แตกต่างกนั  
    4.2 ระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนทีต่่างกนั ไม่ทาํใหเ้จตคตต่ิอการเรยีนวชิา
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนแตกต่างกนั 
    4.3 ระดบัผลการเรยีนของนกัเรยีนทีต่่างกนักบัวธิเีรยีนทีต่่างกนัไมม่อีทิธพิลต่อ
เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
  อรอุมา กาญจนี (2549: 66 – 68) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง 
PDCA และแบบสบืเสาะหาความรูม้จุีดมุง่หมายในการวจิยัเพือ่ เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง 
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PDCA และแบบสบืเสาะหาความรู ้กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2549 
ไดจ้ากการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม และการจบัฉลาก เพือ่กาํหนดรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เครือ่งมอื
ทีใ่ชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และแบบสอบถามวดัจติวทิยาศาสตร ์
ดาํเนินการทดลองโดย แบบ Randomized Control Group Pretest – Post-test Design วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติ ิt-test for Independent ในรปูแบบ Different Score ผลการวจิยัพบวา่ 
   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามแนวทาง PDCA และแบบสบืเสาะหาความรู ้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   2. จติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง PDCA 
และแบบสบืเสาะหาความรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ยพุา กองเป็ง  (2552: 84 – 86) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จติวทิยาศาสตร ์และ
พฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม เรือ่ง การดาํรงพนัธข์องพชื ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนวดันางพมิพส์หวทิยาเขตเมอืงสามชุก สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สพุรรณบุร ีเขต 3 จาํนวน 1 หอ้ง จาํนวน 36 คน โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูโ้ครงงาน มคีวามมุง่หมาย
เพือ่ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการดาํรงพนัธุข์องพชืของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ระหวา่งก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูโ้ครงงาน  2) ศกึษาจติ
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนประถมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูโ้ครงงาน 3) ศกึษา
พฤตกิรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรยีนประถมศกึษาปีที ่5 โดยใชก้จิกรรมการเรยีนโครงงาน กลุ่มตวัอยา่ง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัไดจ้ากการสุม่แบบเจาะจงเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 1) แผนการจดัการเรยีนรู ้2) แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3) แบบประเมนิวดัจติวทิยาศาสตร ์4) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
การวเิคราะหข์อ้มลูโดยการทดสอบ (t-test dependent) ผลการวจิยัพบวา่  
   1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งการดาํรงพนัธุข์องพชืของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนโครงงาน หลงัการเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

   2. ผลการศกึษาจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนประถมศกึษาปีที ่ 5 ทีไ่ดร้บัการสอน
โดยใชก้จิกรรมการเรยีนโครงงาน มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.51 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.59 นกัเรยีน
มจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นเกณฑด์มีาก 

   3. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรยีนประถมศกึษาปีที ่ 5 หลงัเรยีน
โดยใชก้จิกรรมการเรยีนโครงงาน มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.49 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.60 นกัเรยีน
มพีฤตกิรรมการทาํงานกลุ่มอยูใ่นระดบัด ี
  สมพร บุญกล่อม (2552: บทคดัยอ่) ไดส้รา้งและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมนิผลการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยมีจุีดมง่หมาย เพือ่สรา้งการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ประเมนิผลการเรยีนรูใ้นดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะ/กระบวนการ ดา้นคุณลกัษณะพึง่ประสงคข์องกลุ่มสาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี เรื่องการผลติพชื กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2551 จาํนวน 40 คนซึง่ไดจ้ากการสุม่แบบกลุ่ม เครือ่งมอืวจิยัประกอบดว้ย 
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แบบทดสอบ แบบประเมนิทกัษะในการปฏบิตังิาน และแบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ผลการวจิยั
พบวา่ แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้ดา้นทกัษะ/กระบวนการ ดา้นคุณลกัษณะพึง่ประสงค ์มคีุณภาพใน
ดา้นความเทีย่งตรง ความยากงา่ย อาํนาจจาํแนก และคา่ความเชื่อมัน่ ดงัน้ี  
   1. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้ดา้นความรู ้คอืแบบทดสอบ มคีา่ดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 ดา้นทกัษะ/กระบวนการ คอื แบบประเมนิทกัษะในการปฏบิตังิาน มี

คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 และดา้นคุณลกัษณะพึง่ประสงคค์อื แบบประเมนิ

คุณลกัษณะพึง่ประสงคม์คีา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00   

   2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้ดา้นความรู ้คอืแบบทดสอบ มคีา่ความยาก (p) อยู่

ระหวา่ง 0.28 – 0.70คา่อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.27 – 1.00 คา่ความยากทัง้ฉบบัมคีา่ 0.45              

ดา้นทกัษะ/กระบวนการ คอื แบบประเมนิทกัษะในการปฏบิตังิาน 5 ฉบบัมคีา่อาํนาจจาํแนก (D) อยูร่ะหวา่ง 

0.55 – 1.00, 0.55 – 0.80, 0.50 – 1.00, 0.50 – 0.75,  050 – 1.00 ตามลาํดบั อาํนาจจาํแนกทัง้ฉบบั

มคีา่ 0.80, 0.87, 0.6, 0.73 ตามลาํดบั และดา้นคุณลกัษณะพึง่ประสงคค์อืแบบประเมนิคุณลกัษณะ

พึง่ประสงคม์คีา่อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.48 – 0.83  คา่อาํนาจจาํแนกทัง้ฉบบัมคีา่ 0.65 

   3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้ดา้นความรู ้คอื แบบทดสอบ มคีา่ความเชือ่มัน่ 0.93 
ดา้นทกัษะ/กระบวนการ คอื แบบประเมนิทกัษะในการปฏบิตังิาน มคีา่ความเชื่อมัน่ 0.97 และดา้น
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คอื แบบประเมนิดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ มคี่าความเชื่อมัน่ 0.93 
ผูว้จิยัไดห้าความเชื่อมัน่ของแบบประเมนิ โดยใชผู้ป้ระเมนิ 2 คน พบวา่ มคีา่ความเชื่อมัน่ทัง้ 5 ฉบบั 
ดงัน้ี ฉบบัที ่1 การเตรยีมดนิ มคีา่ความเชื่อมัน่ (rxy) 0.97 ความเชื่อมัน่ (RAI) 0.91 ฉบบัที ่2 การปลกู 
มคีา่ความเชื่อมัน่ (rxy) 0.98 ความเชื่อมัน่ (RAI) 0.90 ฉบบัที ่ 3 การใหน้ํ้า มคี่าความเชื่อมัน่ (rxy) 
0.95 ความเชื่อมัน่ (RAI) 0.94 ฉบบัที ่ 4 การปฏบิตัดิแูลรกัษาภายใตร้ะบบเกษตรเคมแีละเกษตร
ธรรมชาต ิมคี่าความเชื่อมัน่ (rxy) 0.97 ความเชื่อมัน่ (RAI) 0.92 ฉบบัที ่5 การเกบ็เกีย่ว มคีา่ความ
เชื่อมัน่ (rxy) 0.97 ความเชื่อมัน่ (RAI) 0.95 
  ชุมพร ลอืราช (2554: 89 – 90) ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์ตามแนวคดิ 5E โดยใชบ้ทเรยีนสาํเรจ็รปูเป็นสือ่ เรือ่งพลงังานแสง ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนวดัเมธงักราวาส (เทศรฐัราษฎรนุ์กลู) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามแนวคดิ 5E โดยใชบ้ทเรยีนสาํเรจ็รปูเป็นสือ่ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 
โรงเรยีนวดัเมธงักราวาส (เทศรฐัราษฎรนุ์กลู) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่ 4 โรงเรยีนวดัเมธงักราวาส (เทศรฐัราษฎรนุ์กลู) สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาแพร ่
เขต 1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 7 หอ้งเรยีนจาํนวน 243 คน  ไดจ้ากการสุม่อยา่งงา่ย
โดยวธิจีบัฉลาก เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 5E โดยใชบ้ทเรยีน
สาํเรจ็รปูเป็นสื่อ เรื่องพลงังานแสง จาํนวน 8 แผน แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
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แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์แบบวดัจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีม่ต่ีอวชิาวทิยาศาสตร์
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิt-test  Independent Samples ผลการวจิยัพบวา่ 
   1. นกัเรยีนกลุ่มไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 5E โดยใชบ้ทเรยีน

สาํเรจ็รปูเป็นสือ่ มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน

สงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

   2. นักเรยีนกลุ่มไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 5E โดยใชบ้ทเรยีน

สาํเรจ็รปูเป็นสือ่ มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และมี

จติวทิยาศาสตรต่์อการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้งูกวา่นกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดร้บัการจดั 

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามคูม่อืคร ู(สสวท) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทัง้หมดน้ี ผูว้จิยัไดนํ้ามาเป็นแนวทาง
ในทาํวจิยัเรือ่งผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1  
 3.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
  โคโม (รตันาวรรณ ธนานุรกัษ์.  2547: 49; อา้งองิจาก Como.  1992: 387 – A) ไดศ้กึษา
ผลการสอนดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอพฒันาการทางสตปิญัญาการเรยีนรู ้ กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนเกรด 7 ในชนบทของ นอรธ์อสีเทริน์ โอไฮโอ (Northeastern 
Ohio) สหรฐัอเมรกิา วธิวีจิยัคอืใชค้ร ู3 คน สอนนกัเรยีนเกรด 7 ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งที ่1 สอนดว้ยรปูแบบ
การเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร กลุ่ม 2 สอนดว้ยวธิปีกต ิสว่นกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มควบคุม ผลการวจิยัพบวา่ ผล
การสอนดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูแ้ตกต่างจากการสอนปกต ิ กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และเจตคตต่ิอ
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชายหญงิในกลุ่มทดลองไมแ่ตกต่างกนั แต่พฒันาการทางดา้นพุทธพิสิยั กระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนั
ทีร่ะดบัความมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ฮอกคสู และ เพนิค (วาชนีิ บุญญพาพงศ.์  2552: 45; อา้งองิจาก Haukoosc; & Penick.  
1983) ไดศ้กึษาผลการจดับรรยายชัน้เรยีนทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิด์า้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของ
นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั Du Page, Glen Ellnoisโดยดาํเนินการเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลองทีส่อน
โดยครสูรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนในลกัษณะทีน่กัศกึษามโีอกาสคน้พบดว้ยตนเอง และกลุ่มควบคุม
ทีส่อนโดยวธิสีอนปกต ิ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษากลุ่มทดลองมอีสิระในการคดิและการทาํกจิกรรม
ต่างๆ ดว้ยตนเอง ในบรรยากาศหอ้งเรยีนทีม่กีารสอนแบบคน้พบ นกัศกึษามทีกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรส์งูกวา่นกัศกึษากลุม่ควบคุมทีเ่รยีนในบรรยากาศหอ้งเรยีนทีค่รกูาํหนดแนวทางใหน้กัศกึษาคดิ
และกระทาํสิง่ต่างๆ ตามขัน้ตอนทีค่รกูาํหนดให ้
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  ซมิสนั และ แคนนอน (ปรชิาต ิเบญ็จวรรณ์.  2551: 59 – 60; อา้งองิจาก Simpson; & 
 Cannon.  1985: 132 – 137) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเจตคตแิรงจงูใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
วทิยาศาสตรแ์บ่งตามเพศ และความสามารถของนกัเรยีนระหวา่งทีเ่รยีนวทิยาศาสตรเ์พือ่ชวีติในเกรด 7 
โดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ Time series repeated measures design พบวา่ เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์
และแรงจงูใจทัง้เพศหญงิและชายในทุกกลุ่มความสามารถมแีนวโน้มลดลงจากชว่งเริม่เรยีน จนกระทัง่
เรยีนจบ เพศชายมเีจตคตต่ิอภาพประกอบ 12 โมเดลความสมัพนัธข์องตวัแปรแฝงทีส่ง่ผลต่อเจตคติ
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิส์งูกวา่เพศหญงิ ในขณะทีเ่พศหญงิมแีรงจงูใจ
สงูกวา่เพศชายนกัเรยีนในกลุ่มความสามารถสงู (Advance group) มเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์งูตลอด
ปีทีเ่รยีน ขอ้มลูจากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์สดงใหเ้หน็วา่ เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรเ์ป็นตวัทาํนาย
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรท์ีด่แีละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสอดคลอ้งกบัความสามารถ โดย
กลุ่มทีม่คีวามสามารถสงูจะมผีลสมัฤทธิส์งูกลุ่มทีม่คีวามสามารถตํ่าจะมผีลสมัฤทธิต์ํ่า 
  ไวน์เบกิ (ปรชิาต ิเบญ็จวรรณ์.  2551: 59 – 60; อา้งองิจาก Weinburgh. 1995: Abstract)  
ไดส้งัเคราะหง์านวจิยัระหวา่ง ปี ค.ศ. 1970 – 1991 โดยใชว้ธิกีารสงัเคราะหค์ลา้ยกบั กลาสส ์แมคโกว์
และ สมธิ (Glass, McGaw; & Smith. 1981) และ เฮดเกส ไชแมนสกี ้และ วู๊ดเวริธ์ (Hedges, Shymansky; & 
Woodworth. 1989) วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตรวจสอบเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนั
และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิใ์นวชิาวทิยาศาสตรผ์ลการสงัเคราะห์
พบงานวจิยั 31 เรื่อง จากทัง้หมดทีแ่สดงความแตกต่างของเจตคต ิ ระหว่างเพศชาย มเีจตคตต่ิอ
วทิยาศาสตรท์างบวกมากกว่าเพศหญงิในทุกประเภทวชิาวทิยาศาสตรพ์บความสมัพนัธร์ะหวา่งเจตคตต่ิอ
วทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนชายและหญงิในวชิาฟิสกิส ์
 จากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศดงัทีก่ล่าว 
มาแลว้ทัง้หมด ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
ทีม่เีพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ทีแ่ตกต่างกนั โดยยดึแนวคดิ ทฤษฎ ี
และผลงานวจิยัทีพ่บมาเป็นแนวกาํหนดจุดมุง่หมาย และตัง้สมมตฐิานของการวจิยัในครัง้น้ี 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.  การกาํหนดขอบเขตประชากรและการสุม่กลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  การสรา้งและหาคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.  การเกบ็และรวบรวมขอ้มลู 
  4.  การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การกาํหนดขอบเขตประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2555 โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 1 ประกอบดว้ยโรงเรยีน
จาํนวน 3 อาํเภอ คอื อาํเภอเมอืงสพุรรณบุร ีอาํเภอศรปีระจนัต ์อาํเภอบางปลามา้ จากการสาํรวจขอ้มลู
ของประชากรจากแหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิคอื งานขอ้มลูกลุ่มนโยบายและแผนสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 เพือ่จดัทาํกรอบการสุม่ (Sampling Frame) ดงัรายละเอยีดในตาราง 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 
 

ตาราง 5 จาํนวนโรงเรยีน จาํนวนหอ้งเรยีน และจาํนวนนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 สงักดั 
     สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1  
 

จาํนวนนกัเรยีน ขนาด 
โรงเรยีน 

เขตอาํเภอ 
จาํนวน 
โรงเรยีน 

จาํนวน 
หอ้งเรยีน ชาย หญงิ 

รวม 

            

อาํเภอเมอืง 33  33  151  129  280  
อาํเภอบางปลามา้ 31  31  168  139  307  ขนาดเลก็ 
อาํเภอศรปีระจนัต ์ 17  17  66  78  144  
อาํเภอเมอืง 20  20  208  183  391  
อาํเภอบางปลามา้ 18  18  164  147  311  ขนาดกลาง 
อาํเภอศรปีระจนัต ์ 16  16  172  162  334  
อาํเภอเมอืง 10  25  518  482  1,000  
อาํเภอบางปลามา้ 1  1  16  14  30  ขนาดใหญ่ 
อาํเภอศรปีระจนัต ์ -  -  -  -  -  

            

 รวม 146  161  1,463  1,334  2,797  
            

 
 ทีม่า: งานขอ้มลูกลุ่มนโยบายและแผนสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ี
เขต 1 : 10 มถุินายน 2555 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคการสุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้โดยใชข้นาดโรงเรยีน เป็นชัน้ (Strata)   
มโีรงเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit) ซึง่การกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% กาํหนดความคลาดเคลื่อน ± 10% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 366 คน (ศริชิยั กาญจนวาส;ี และคณะ.  
2537: 106) ผลการสุม่โรงเรยีนไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มลูจากการศกึษา ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั จาํแนกตามขนาดโรงเรยีนทัง้ 3 เขตอาํเภอ 
 

จาํนวนนกัเรยีน ขนาด 
โรงเรยีน 

เขตอาํเภอ โรงเรยีน 
จาํนวน 
หอ้งเรยีน ชาย หญงิ 

รวม 

           

อาํเภอเมอืง 1. วดัดอนตาล 
2. วดัโพธิท์า่ทราย 
3. อนิทรศ์รทัธาราษฎร ์
4.วดัสาํนกัตะฆา่ 

1
1
1
1

 

3 
3 

11 
8 

 

5 
5 
5 
5 

 

8 
8 

16 
13 

 

อาํเภอบางปลามา้ 1.วดัดารา 
2.วดับางจกิ 
3.วดัลาดน้ําขาว 
4.วดัดอนตาจนี 

1
1
1
1

 

14 
6 
3 
5 

 

15 
5 
3 
1 

 

29 
11 
6 
6 

 

ขนาดเลก็ 

อาํเภอศรปีระจนัต ์ 1.วดัเทพสธุาวาส 
2.วดัดอนบุบผาราม 
3.วดับรรไดทอง 

1
1
1

 
5 
3 
2 

 
5 
5 
8 

 
10 
8 

10 
 

อาํเภอเมอืง 1.วดัโคกโคเฒา่ 
2.วดัจาํปี 
3.วดัอูย่า 

1
1
1

 
8 
7 

11 
 

10 
9 
7 

 
18 
16 
18 

 

อาํเภอบางปลามา้ 1.วดัสาล ี
2.บา้นโพธิศ์ร ี

1
1

 
9 

10 
 

9 
11 

 
18 
 21 

 

ขนาดกลาง 

อาํเภอศรปีระจนัต ์ 1.วดัมว่งเจรญิผล 1     17  16  33  

อาํเภอเมอืง 1.อนุบาลสพุรรณบุร ี 3  68  66  134  
อาํเภอบางปลามา้ - -  -  -  -  

ขนาดใหญ่ 

อาํเภอศรปีระจนัต ์ - -  -  -  -  
           

 รวม 18 20  193  190  383  
           

 
ในการเกบ็ขอ้มลูจากการศกึษาวจิยั ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูจากนกัเรยีนจาํนวน 383 คน 
 
การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ีจาํนวน 4 ฉบบั ดงัน้ี  
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  1.  แบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์จาํนวน 30 ขอ้ 
  2.  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน จาํนวน 30 ขอ้ 
  3.  แบบสอบถามแบบวดัจติวทิยาศาสตร ์จาํนวน 20 ขอ้ 
  4. แบบสอบถามวดัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั จาํนวน 20 ขอ้  

ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
     1. วธิดีาํเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละวดัทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ 2 วธิดีาํเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละวดัทกัษะ 
     กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 

 

คดัเลอืกคาํถามทีอ่าํนาจจาํแนก (r)    
ตัง้แต่ r≥0.2 ขึน้ไป 

ไมผ่า่นเกณฑ ์

ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กาํหนดจุดมุง่หมายในการสรา้งแบบทดสอบ 

กาํหนดนิยามปฏบิตักิาร 

เขยีนขอ้คาํถามตามนิยามปฏบิตักิาร 

วพิากษ์และตรวจสอบความสอดคลอ้งตามนิยามและความสมบรูณ์ 

ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

ทดลองใช ้(Try Out)  นํามาวเิคราะห ์หาคา่ความยาก และคา่อาํนาจจาํแนก 

จดัทาํเป็นฉบบัสมบรูณ์เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

                       คดัเลือกคาํถามท่ี 

                       มีค่า IOC ≥ 0.5 

ผา่นเกณฑ ์

 วเิคราะหห์าคา่ความเชื่อมัน่ 

ผา่นเกณฑ ์
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  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดาํเนินการ ดงัน้ี  
  จากภาพประกอบ 2 ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบทดสอบ โดยมขี ัน้ตอนในการสรา้ง ดงัน้ี 
   ฉบบัท่ี 1 แบบทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์
   1. ศกึษา นิยาม ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบ
วดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
   2. กาํหนดจุดมุง่หมายในการสรา้งแบบทดสอบเพือ่สรา้งแบบทดสอบวดัความรู ้
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์                 
   3. เขยีนนิยามมาตรฐานกลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 วเิคราะหส์าระ มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั 
   4. เขยีนขอ้คาํถามของแบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ ใหค้รอบคลุม 
เน้ือหาสาระ แบบทดสอบเป็นแบบเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก รวมทัง้ฉบบั จาํนวน 40 ขอ้ 
   5. วพิากษ์และปรบัแกข้อ้คาํถามกบัอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาทีใ่ช ้ความครอบคลุมและสอดคลอ้งตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ แลว้ปรบัปรงุ
แกไ้ขตามคาํแนะนําอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมเทีย่งตรง และครอบคลุม
ตามนิยาม  
   6. นําแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแลว้ เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรง
เชงิพนิิจ (Face Validity) เพือ่พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสม และครอบคลุมของเน้ือหา ตลอดจน
การใชภ้าษาในการเขยีนขอ้คาํถามตามนิยามตวัแปร แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้ความตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ชีย่วชาญ การตรวจสอบพจิารณาความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ ผูว้จิยัพจิารณาโดยการวเิคราะหค์า่ดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) คดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จาก
การวเิคราะหพ์บวา่แบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.5 
ขึน้ไปจาํนวน 35 ขอ้ ตอ้งปรบัปรงุ 5 ขอ้ 
   7. นําแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแลว้ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 40 ขอ้ ไปทดลองใช ้
(Try Out) กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 7 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีน
วดัไผเ่กาะโพธิง์าม โรงเรยีนวดัโพคอย โรงเรยีนอนุบาลวดัปา่เลไลยก ์โรงเรยีนวดัดอนไขเ่ต่า โรงเรยีน
บรรหารแจม่ใสวทิยา 2 โรงเรยีนวดัยาง โรงเรยีนวดัไก่เตีย้ จาํนวน 125 คน   
   8. นําผลการตอบแบบทดสอบ มาวเิคราะหข์อ้คาํถามแต่ละขอ้เพือ่พจิารณาหาคา่
ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) และวเิคราะห ์หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชส้ตูร  KR – 20 
ของคเูดอร ์– รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) คดัเลอืกขอ้คาํถาม เพือ่นําไปดาํเนินการวจิยั ผลการศกึษา
พบวา่ คา่ดชันีความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง 0.11 - 0.79 คา่อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.11 – 0.79 และ
คา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.89 จากนัน้ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกขอ้คาํถาม ทีม่คีา่ดชันีความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง 
0.20 – 0.79 คา่อาํนาจจาํแนก (r) 0.20 ขึน้ไป ไว ้30 ขอ้  
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   9. หลงัจากทีเ่กบ็ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาจาํนวน 383 คน ไดข้อ้มลูที่
ครบถว้นสมบรูณ์มาจาํนวน 366 คน นํามาหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั ผลจากการศกึษา
พบวา่มคีา่ความเชื่อมัน่ 0.81 
   เกณฑก์ารให้คะแนน 
    เกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยใหค้ะแนนขอ้ทีต่อบถูกมคีา่เป็น 1 คะแนน และขอ้ที่
ตอบผดิ ไมต่อบ หรอืตอบมากกวา่หน่ึงตวัเลอืกในขอ้เดยีวกนัมคีา่เป็น 0 คะแนน 
    เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่แบบทดสอบ จาํนวน 30 ขอ้ มคีะแนนเตม็ 
30 คะแนน ผูว้จิยัไดนํ้าเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ซึง่มอียู ่8 ระดบั จากระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์ถงึระดบัดเียีย่ม โดยใชช้ว่งคะแนนเป็นรอ้ยละ 
จาก 0 – 100 % (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2553: 22) ผูว้จิยัไดป้รบัเป็นชว่งคะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี   
 
 เกณฑก์ารให้คะแนนและแปลผล 
  

คะแนนเฉลีย่ แปลความหมาย 

24.00 – 30.00  คะแนน มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดมีาก 

21.00 – 23.99  คะแนน มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ี
18.00 – 20.99  คะแนน มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
15.00 – 17.99  คะแนน มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัผา่นเกณฑข์ัน้ตํ่า 
  0.00 – 14.99  คะแนน มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์

  
    

ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์
 
 คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย × ทบัขอ้ทีถ่กูตอ้งทีส่ดุในกระดาษคาํตอบ 
 
(1) ขอ้ใดกล่าวถงึการดาํรงพนัธุข์องสิง่มชีวีติไดถู้กตอ้งทีส่ดุ (ชวีติสมัพนัธ)์ 
 ก. สิง่มชีวีติกนิอาหารได ้
 ข. สิง่มชีวีติหายใจได ้
 ค. สิง่มชีวีติสบืพนัธุห์รอืขยายพนัธุไ์ด ้
  เฉลย  ข้อ ค 
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(2) ใครเป็นผูท้าํลายทรพัยากรธรรมชาตใิหห้มดไปโดยรวดเรว็(ทรพัยากรธรรมชาต)ิ 
 ก.  คนทาํนา 
 ข. คนเลีย้งววั 
 ค. คนเผาถ่าน 
  เฉลย  ข้อ ค 
 
(3) วสัดุขอ้ใดนํามาทาํของใชไ้ดเ้หมาะสมและปลอดภยัมากทีส่ดุ (วสัดุรอบตวัเรา) 
 ก. ชามก๋วยเตีย๋วโฟม 
 ข. ประตูร ัว้สแตนเลส 
 ค. ป่ินโตขา้วพลาสตกิ                 
  เฉลย  ข้อ ข 
  
  ฉบบัท่ี 2 แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน ได ้
ดาํเนินการ ดงัน้ี 
   1. ศกึษา นิยาม ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
   2. กาํหนดจุดมุง่หมายในการสรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ข ัน้พืน้ฐาน 
   3. เขยีนนิยามเชงิปฏบิตักิารของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
ขัน้พืน้ฐาน 
   4. เขยีนขอ้คาํถามของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
ใหค้รอบคลุมทัง้ 8 ทกัษะ จาํนวน 40 ขอ้ 
   5. วพิากษ์และปรบัแกข้อ้คาํถามกบัอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาทีใ่ช ้ครอบคลุมและสอดคลอ้งตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ แลว้ปรบัปรงุ
แกไ้ขตามคาํแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม เทีย่งตรง และครอบคลุม
ตามนิยาม  
   6. นําแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแลว้ เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 คน พจิารณาตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face Validity) เพือ่พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสม และครอบคลุมทกุทกัษะ 
ตลอดจนการใชภ้าษาในการเขยีนขอ้คาํถามโดยใชเ้กณฑด์ชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป พบวา่ 
ไดจ้าํนวน 29 ขอ้ ตอ้งปรบัปรงุ 11 ขอ้  
   7. นําแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแลว้ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 40 ขอ้ ไปทดลองใช ้
(Try Out) กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 7 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีน 
วดัไผเ่กาะโพธิง์าม โรงเรยีนวดัโพคอย โรงเรยีนอนุบาลวดัปา่เลไลยก ์โรงเรยีนวดัดอนไขเ่ต่า โรงเรยีน 
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บรรหารแจม่ใสวทิยา 2 โรงเรยีนวดัยาง โรงเรยีนวดัไก่เตีย้ จาํนวน 125 คน  
   8. นําผลการตอบแบบทดสอบ มาวเิคราะหข์อ้คาํถามแต่ละขอ้เพือ่พจิารณาหาคา่
ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) และวเิคราะห ์หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ โดยใชส้ตูร KR – 20 
ของคเูดอร ์ - รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) คดัเลอืกขอ้คาํถามเพื่อนําไปดาํเนินการวจิยั  ผลการศกึษา
พบวา่ คา่ดชันีความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง 0.22 – 0.91 คา่อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง  0.12 – 0.70 
และคา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.74 จากนัน้ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีา่ดชันีความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง 
0.20 – 0.80 คา่อาํนาจจาํแนก (r)  0.20 ขึน้ไป ไว ้30 ขอ้  
   9. หลงัจากทีเ่กบ็ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 383 คน ไดข้อ้มลูทีค่รบถว้นสมบรูณ์
มาจาํนวน 366 คน นํามาหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั ผลจากการศกึษา พบวา่ มคี่า
ความเชื่อมัน่ 0.81 
   เกณฑก์ารให้คะแนนและแปลผล 
    เกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยใหค้ะแนนขอ้ทีต่อบถูกมคีา่เป็น 1 คะแนน และขอ้ทีต่อบผดิ  
ไมต่อบ หรอืตอบมากกวา่หน่ึงตวัเลอืกในขอ้เดยีวกนัมคีา่เป็น 0 คะแนน 
    เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่แบบทดสอบ จาํนวน 30 ขอ้ มคีะแนนเตม็  
30 คะแนน ผูว้จิยัไดนํ้าเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา ขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่มอียู ่8 ระดบั จากระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์ถงึระดบัดเียีย่ม โดยใชช้ว่งคะแนน
เป็นรอ้ยละ จาก 0 – 100 % (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2553: 22) ผูว้จิยัไดป้รบัเป็นชว่งคะแนน 5 ระดบั
ดงัน้ี   
 
 เกณฑก์ารให้คะแนนและแปลผล 
 

คะแนนเฉล่ีย แปลความหมาย 

24.00 – 30.00  คะแนน มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบัดมีาก 
21.00 – 23.99  คะแนน มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบัด ี
18.00 – 20.99  คะแนน มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
15.00 – 17.99  คะแนน มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบัตํ่า 
 0.00 – 14.99  คะแนน มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ ์
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน 
 

 คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนทาํเครือ่งหมาย × ทบัขอ้ทีถู่กตอ้งทีส่ดุในกระดาษคาํตอบ 
 
(1) ขอ้ใดรบัรูไ้ดจ้ากการสงัเกต (ทกัษะการสงัเกต) 
 ก. หลงิปิง ยาว 1 เมตร 
 ข. หลงิปิง หนกั 60 กโิลกรมั 
 ค. หลงิปิง ขนสขีาว-ดาํ 
  เฉลย ข้อ ค 
 
(2) แดงจะทราบการเจรญิเตบิโตของตน้มะมว่งทีป่ลกูไว ้ดว้ยวธิใีด (ทกัษะการวดั) 
 ก. วดัความสงู   
 ข. ชัง่น้ําหนกั   
 ค. ตดักิง่ทีย่าว 
  เฉลย  ข้อ ก 
 
(3) ในการประดษิฐห์ุน่ยนตข์องเล่น 1 ตวั ตอ้งใชก้ล่องนม 15 กล่อง นกัเรยีนตอ้งทาํใหน้้อง 2 คน 
ตอ้งใชก้ล่องนมกีก่ล่อง (ทกัษะการคาํนวณ) 
 ก. 10 กล่อง 
 ข. 30 กล่อง 
 ค. 40 กล่อง 
  เฉลย ข้อ ข 
 
(4) นกัเรยีนควรใชเ้กณฑใ์ดแบ่งเพือ่นในหอ้งเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดเ้หมาะสมทีส่ดุ (ทกัษะการจาํแนก) 
  ก. ขนาดรปูรา่ง 
 ข. เพศ 
 ค.  สผีวิ 
  เฉลย ข้อ ข 
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(5) ถา้คุณแมต่อ้งการทาํขนมวุน้ใหม้รีปูรา่งหลาย  ๆแบบคุณแมค่วรจะทาํอยา่งไร (ทกัษะการหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา) 
 ก. ทาํหลายๆ ครัง้ 
 ข. แกะสลกัใหเ้ป็นรปูทีต่อ้งการ 
 ค. ใชแ้มพ่มิพห์ลายๆ รปูแบบ 
  เฉลย ข้อ ค 
 
(6) ถา้นกัเรยีนอยากเปรยีบเทยีบจาํนวนไขไ่กท่ีเ่กบ็ไดใ้น 1 สปัดาหน์กัเรยีนจะใชว้ธิใีดทีด่ทีีส่ดุ (ทกัษะ 
การจดักระทาํและการสือ่ความหมายขอ้มลู) 
 ก. นบัเกบ็ใสต่ะกรา้ไว ้7 ใบ 
 ข. บนัทกึจาํนวนเป็นแผนภมูแิทง่ 
 ค. จดตวัเลขใสส่มดุทุกวนั         
  เฉลย ข้อ ข 
 
(7) การทดลองตกัน้ําตาลทรายใสล่งในแกว้น้ํา สงัเกตเหน็น้ําตาลทรายค่อยๆ ละลายในน้ําสาเหตุทีน้ํ่าตาล
ละลายเพราะเหตุใด (ทกัษะการลงความคดิเหน็จากขอ้มลู) 
 ก. น้ําตาลทรายละลายในน้ําได ้
 ข. น้ําตาลทรายเปลีย่นเป็นน้ําได ้
 ค. น้ําตาลทรายระเหยกลายเป็นไอได ้
  เฉลย ข้อ ก 
 
(8) หากนกัเรยีนเหน็ตน้ไมท้ีป่ลกูไวม้ใีบเหลอืงลาํตน้เหีย่วและใบรว่งทกุวนันกัเรยีนคดิวา่ตน้ไมจ้ะเป็น
อยา่งไร (ทกัษะการพยากรณ์) 
 ก. ตน้ไมจ้ะตาย      
 ข. ตน้ไมจ้ะโต     
 ค. ตน้ไมจ้ะแตกใบใหม ่      
  เฉลย ข้อ ก 
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  3. ขัน้ตอนและวธิดีาํเนินการสรา้งแบบสอบถามวดัจติวทิยาศาสตร ์ และแบบสอบถาม
วดัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ผา่นเกณฑ ์

ทดลองใช ้(Try Out)  นํามาวเิคราะหห์าคุณภาพรายขอ้ 

ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กาํหนดจุดมุง่หมายในการสรา้งแบบสอบถาม 

กาํหนดนิยามปฏบิตักิาร 

เขยีนขอ้คาํถามตามนิยามปฏบิตักิาร 

วพิากษ์และตรวจสอบความสอดคลอ้งตามนิยามและความสมบรูณ์ 

ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

จดัทาํเป็นฉบบัสมบรูณ์เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

          คดัเลือกคาํถามท่ี มีค่า IOC ≥ 0.5 

 

ผา่นเกณฑ ์

วเิคราะหห์าคา่ความเชื่อมัน่ 

คดัเลอืกคาํถามทีอ่าํนาจจาํแนก (r)       
ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพประกอบ 3 วธิดีาํเนินการสรา้งแบบสอบถามวดัจติวทิยาศาสตร ์และแบบสอบถามวดัคุณภาพ 
      การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
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  ฉบบัท่ี 3 การสร้างแบบสอบถามวดัจิตวิทยาศาสตร ์ มรีายละเอยีดการสรา้งตาม
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1.  ศกึษา นิยาม ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติวทิยาศาสตร ์   
   2.  กาํหนดจุดมุง่หมาย ในการสรา้งแบบสอบถามวดัจติวทิยาศาสตร ์        
   3.  กาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารจากแนวทางการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
   4. เขยีนขอ้คาํถามของแบบสอบถามวดัจติวทิยาศาสตร ์ ทีเ่ป็นขอ้ความใหผู้ต้อบ
ตามระดบัความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ แบบประเมนิคา่ แบ่งเป็น 4 ระดบั ใหม้คีวามครอบคลุมตาม
โครงสรา้งของนิยามปฏบิตักิารแต่ละดา้น คอื ดา้นความอยากรูอ้ยากเหน็ ความรบัผดิชอบมุง่มัน่ เพยีรพยาม 
ความซื่อสตัย ์ความมเีหตุผล การรว่มแสดงความคดิเหน็ และยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การทาํงาน
รว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามสขุ จาํนวน 20 ขอ้ 
   5. วพิากษ์และปรบัแกข้อ้คาํถามกบัอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ เพือ่ใหข้อ้คาํถาม
มคีวามเทีย่งตรง และครอบคลุมตามโครงสรา้งทฤษฎ ีและคดัเลอืกขอ้คาํถามไว ้
   6. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 คน พจิารณา
ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face Validity) เพือ่พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสม และครอบคลุม
ของเน้ือหา ตลอดจนการใชภ้าษาในการเขยีนขอ้คาํถามและใชเ้กณฑด์ชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
   7. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ ไปทดลองใช ้
(Try Out) กบันกัเรยีน ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 7 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัไผเ่กาะโพธิง์าม 
โรงเรยีนวดัโพคอย โรงเรยีนอนุบาลวดัปา่เลไลยก ์ โรงเรยีนวดัดอนไขเ่ต่า โรงเรยีนบรรหารแจม่ใส
วทิยา 2 โรงเรยีนวดัยาง โรงเรยีนวดัไก่เตีย้ จาํนวน 125 คน จากนัน้นําผลการตอบแบบสอบถาม 
มาวเิคราะหห์าคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั แลว้คดัเลอืก
ขอ้ทีม่คีา่ อาํนาจจาํแนก (r) 0.20 ขึน้ไป และวเิคราะหห์าคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้
สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)  
   8. นําผลการตอบแบบสอบถาม มาวเิคราะหข์อ้คาํถามแต่ละขอ้ เพือ่พจิารณาหาคา่
อาํนาจจาํแนก (r) ผลการศกึษาพบวา่ ทัง้ 20 ขอ้ มคีา่อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.21 – 0.50 และ
คา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.81  
   9. หลงัจากทีเ่กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 383 คน ไดข้อ้มลูทีค่รบถว้นสมบรูณ์
มาจาํนวน 366 คน นํามาเพือ่หาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ผลจากการศกึษา พบวา่มี
คา่ความเชื่อมัน่ 0.85  
   เกณฑก์ารให้คะแนนและการแปลผล 
    เกณฑก์ารพจิารณากาํหนดจากคา่เฉลีย่ตํ่าสดุและสงูสุด โดยแบ่งชว่งคะแนนเฉลีย่
จากตํ่าสดุและสงูสดุ ออกเป็นชว่งต่างๆ ตามระดบัความเขม้ของพฤตกิรรมการแสดงออก แบบสอบถาม 
จติวทิยาศาสตรม์ ี20 ขอ้ คะแนนเตม็ 80 คะแนน ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑไ์วด้งัน้ี (สสวท.  2555: 170) 
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 เกณฑก์ารให้คะแนนและการแปลผล  
 

คะแนนเฉล่ีย แปลความหมาย 

65.01 – 80.00  คะแนน มจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดมีาก 
50.01 – 65.99  คะแนน มจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
35.01 – 50.99  คะแนน มจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัคอ่นขา้งตํ่า 
20.00 – 35.99  คะแนน มจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัตํ่า 

 
 

ตวัอย่างแบบสอบถามวดัจิตวิทยาศาสตร ์
 
 คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนอา่นขอ้ความทีก่าํหนดแลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งของแต่
ละขอ้ความ ใหต้รงกบัคุณลกัษณะทีน่กัเรยีนแสดงออกทีต่รงกบัความเป็นจรงิของนกัเรยีนมากทีส่ดุ โดย
จาํแนก ระดบัพฤตกิรรมการแสดงออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี (สสวท.  2555: 166) 
 
  มาก    หมายถงึ  นกัเรยีนแสดงออกในพฤตกิรรมเหล่านัน้อยา่งสมํ่าเสมอ  
  ปานกลาง   หมายถงึ  นกัเรยีนแสดงออกในพฤตกิรรมเหล่านัน้เป็นครัง้คราว 
  น้อย    หมายถงึ  นกัเรยีนแสดงออกในพฤตกิรรมเหล่านัน้น้อยครัง้ 
  ไมม่กีารแสดงออก  หมายถงึ  นกัเรยีนไมแ่สดงออกในพฤตกิรรมเหล่านัน้เลย  
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ระดบัพฤตกิรรมการแสดงออก 
มาก ปานกลาง น้อย ไมม่กีารแสดงออก ขอ้ ขอ้ความ 
4 3 2 1 

 
1 

ความอยากรู้อยากเหน็ 
- ชอบคน้ควา้และทดลองทางวทิยาศาสตร ์เพือ่ให้
ไดค้าํตอบ 

    

 
2 

ความรบัผิดชอบ มุ่งมัน่และเพียรพยาม 
- ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายสาํเรจ็ตามเวลาที่
กาํหนด 

    

 
3 

ความซ่ือสตัย ์
- บนัทกึผลทีไ่ด ้โดยไมเ่ปลีย่นแปลง 

    

 
4 

ความมีเหตผุล 
- มขีอ้สงสยั ถงึความเป็นมาของเรือ่งราว
วทิยาศาสตร ์

    

 
 
5 

การร่วมแสดงความคิดเหน็และยอมรบัฟัง 
ความคิดเหน็ของผูอ่ื้น 
- ยอมรบัคาํตชิมของเพือ่นและคร ู

    

 
 
6 

การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างสร้างสรรคแ์ละ 
มีความสขุ 
- ชอบทาํงานรว่มกบัเพือ่นเป็นกลุ่ม 

    

 
  ฉบบัท่ี 4 การสร้างแบบสอบถามวดัคณุภาพการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั มรีายละเอยีดการสรา้งตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. ศกึษา นิยาม ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีน เป็นสาํคญั           
   2. กาํหนดจุดมุง่หมาย ในการสรา้งแบบสอบถามวดัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น 
ผูเ้รยีน เป็นสาํคญั           
   3. กาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารจากแนวทางการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
   4. เขยีนขอ้คาํถามของแบบสอบถามวดัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
เป็นขอ้ความใหผู้ต้อบตามระดบัความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ แบบประเมนิคา่ แบ่งเป็น 4 ระดบั ใหม้คีวาม
ครอบคลุมตามโครงสรา้งของนิยามปฏบิตักิารและเป็นไปตามสดัสว่น ของผงัการออกขอ้คาํถาม แต่ดา้นละ 
จาํนวน 20 ขอ้ 
   5. วพิากษ์และปรบัแกข้อ้คาํถามกบัอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อใหไ้ด ้
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ขอ้คาํถามมคีวามเทีย่งตรง และครอบคลุมตามนิยาม และคดัเลอืกขอ้คาํถามไว ้
   6. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน พจิารณา
ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิพนิิจ (Face Validity) เพือ่พจิารณาความถูกตอ้งเหมาะสม และครอบคลุม
ของเน้ือหา ตลอดจนการใชภ้าษาในการเขยีนขอ้คาํถามและใชเ้กณฑด์ชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
   7. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ ไปทดลองใช ้(Try Out) 
กบันกัเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 7 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัไผเ่กาะโพธิง์าม โรงเรยีนวดัโพคอย 
โรงเรยีนอนุบาลวดัปา่เลไลยก ์ โรงเรยีนวดัดอนไขเ่ต่า โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวทิยา 2 โรงเรยีนวดัยาง 
โรงเรยีนวดัไก่เตีย้ จาํนวน 125 คน จากนัน้นําผลการตอบแบบสอบถาม มาวเิคราะหห์าคา่อาํนาจ
จาํแนกรายขอ้ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) 
และวเิคราะหห์าคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach  
   8. นําผลการตอบแบบสอบถาม มาวเิคราะหข์อ้คาํถามแต่ละขอ้ เพือ่พจิารณาหา
คา่อาํนาจจาํแนก (r) ผลการศกึษาพบวา่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.19 – 0.50 และคา่ความ
เชื่อมัน่เทา่กบั 0.82 ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คีา่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) 0.20 ขึน้ไปไว ้20 ขอ้  
   9. หลงัจากทีเ่กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งจรงิจาํนวน 383 คน ไดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์มา
จาํนวน 366 คน นํามาเพือ่หาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ผลจากการศกึษาพบวา่ มคีา่
ความเชื่อมัน่ 0.78 
   เกณฑก์ารให้คะแนนและการแปลผล 
    ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัมเีกณฑก์ารพจิารณากาํหนด
จากคา่เฉลีย่ตํ่าสดุและสงูสดุ โดยแบ่งชว่งคะแนนเฉลีย่จากตํ่าสดุและสงูสดุ ออกเป็นชว่งต่างๆ ตามระดบั
แบบสอบถามคุณภาพการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ม ี20 ขอ้ คะแนนเตม็ 80 คะแนน ผูว้จิยั ได้
กาํหนดเกณฑไ์วด้งัน้ี (สสวท.  2545: 10) 
 
 เกณฑก์ารให้คะแนนและการแปลผล 
 

เกณฑ ์ คะแนน แปลความหมาย 

รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 64 – 80  คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัระดบัคณุภาพดมีาก 
รอ้ยละ 65 – 79  52 – 63  คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัระดบัคุณภาพด ี
รอ้ยละ 50 – 64  40 – 51  คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัระดบัคณุภาพพอใช ้
ตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 20 – 39  คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัระดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรงุ 
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ตวัอย่างแบบสอบถามวดัคณุภาพการจดักิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

 คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนอา่นขอ้ความทีก่าํหนดแลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งของแต่ละ
ขอ้ความ ใหต้รงตามระดบัทีน่กัเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัในวชิาวทิยาศาสตร์
มากทีส่ดุ 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ ขอ้ความ มากทีส่ดุ 

4 
มาก 
3 

น้อย 
2 

ไมเ่คย 
1 

 
1 

การเตรียมการจดัการเรียนรู้ 
- ครบูอกความสาํคญัของเรือ่งทีเ่รยีนทุกครัง้ 

    

 
2 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
- ครใูชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 

    

 
3 

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้
- ครใูชส้ือ่การสอนทีห่ลากหลายเพือ่กระตุน้ความสนใจ 

    

 
4 

การวดัและประเมินผล 
- ครใูหน้กัเรยีนประเมนิผลงานของตนเองตามสภาพจรงิ 

    

 
การเกบ็และรวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยันําเครือ่งมอืไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบุรเีขต 1 มขีัน้ตอนการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
 1. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ทีจ่ะเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2. นําหนงัสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไปพบผูบ้รหิารโรงเรยีนทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู พรอ้มทัง้นดัหมายวนั เวลาและสถานทีใ่น
การดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3. จดัเตรยีมแบบทดสอบและแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยตนเอง จาํนวน 383 คน เมื่อ เดอืน กนัยายน 2555 
 4. นําแบบทดสอบและแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ 
ไดเ้ครือ่งมอืทีค่รบถว้นสมบรูณ์ จาํนวน 366 ฉบบั คดิเป็น 95 .56 % แลว้ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์
ทีก่าํหนดไว ้
 5. นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าคา่ทางสถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิานดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปู และรายงานผลการวจิยัต่อไป 
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การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดจ้ดักระทาํและทาํการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 1. วเิคราะหห์าคา่สถติพิืน้ฐานของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน จาํแนกตาม เพศ ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
 2. ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบตวัแปรอสิระ 2 ตวั 
ไดแ้ก่ การทดสอบการแจกแจงแบบปกตแิละทดสอบความเทา่กนัของความแปรปรวนของคะแนนผลการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรข์องกลุ่มประชากร จาํแนกตาม เพศ ระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
 3. ทดสอบสมมตฐิานทางการวจิยัโดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง 
 4. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  4.1 สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื ไดแ้ก่ 
   4.1.1 การหาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา โดยหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Congruence : IOC) ใชส้ตูรของโรวเินลลแีละแฮมเบลตนั (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  
2539: 248 – 249) 

    IOC = 

R

 

     
    IOC แทน คา่ดชันีความสอดคลอ้ง 
      R แทน ผลรวมของคะแนนจากการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 
    N  แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
   4.1.2 วเิคราะหข์อ้คาํถามเป็นรายขอ้ของแบบทดสอบ (Item Analysis) เพื่อตรวจสอบ
หาความความยาหาคา่อาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ 
    4.1.2.1 การหาคา่ความยากงา่ย (p) และอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบโดย
ใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบเป็นรายขอ้ (Item Analysis) ใชเ้ทคนิค 27 %ของจุง-เตห-์ฟาน 
    4.1.2.2 วเิคราะหห์าค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถาม โดยใช ้ Item–total 
correlation (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2539: 248 – 249) 
 
 

  )()( 2222 YYNXXN

YXXYN
rxy




 

 
 

       xyr แทน คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนการตอบแต่ละขอ้กบั 
         คะแนนรวมขอ้อื่นๆ ทีเ่หลอืทุกขอ้ 
     X  แทน คะแนนแต่ละขอ้ของแต่ละคน 
         X แทน คะแนนรวมของทุกคนในขอ้นัน้ๆ   
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     Y  แทน คะแนนรวมของทุกขอ้ของแต่ละคน 
            Y แทน ผลรวมของคะแนนทุกขอ้ของทุกคน 
     N  แทน จาํนวนคนทีศ่กึษา 
   4.1. 3 วเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม  
    4.1.3.1 หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ ทีม่กีารตรวจใหค้ะแนนเป็น 0, 1 โดย
ใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอร ์– รชิารดส์นั (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 215) 
 

     














 

2
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n S

pq

k

k
r

 
 
       nr แทน คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
     k   แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
         p  แทน สดัสว่นตวัอยา่งทีท่าํขอ้นัน้ถูก 
     q  แทน สดัสว่นตวัอยา่งทีท่าํขอ้นัน้ผดิ 
       2

tS แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
 
    4.1.3.2 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทีเ่ป็นมาตราสว่นประมาณคา่ โดย
ใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach) (ลว้น สายยศ; และ
องัคณา สายยศ.  2538: 200) 
 

       














 

2
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S
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         แทน คา่สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
        k แทน จาํนวนของแบบสอบถาม 
       2

iS แทน ความแปรปรวนของคะแนนขอ้ที ่i 
       2

tS แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
       แทน ผลรวมทัง้หมด 
   

  4.2 สถติพิืน้ฐาน  
   4.2.1 คา่เฉลีย่ 

         =  

Χ  

        แทน คา่เฉลีย่ 
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        แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      N   แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
   4.2. 2 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

      S =  
 1NN

22ΧN


   

 
     S   แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
       2Χ แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
         แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     N   แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
  4.3 สถติทิดสอบสมมตุฐิาน 
   การทดสอบสมมตุฐิานทางการวจิยัโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง 
(Two-ways Analysis of Variance) (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 273)  
   4.3.1 เป็นการทดสอบผลของตวัแปรอสิระตวัที ่1 
 

     F   =   
SE

SR


     

 

   4.3.2 ทดสอบผลของตวัแปรอสิระตวัที ่2 
 

     F   =   
SE

SC


     

 

   4.3.3 ทดสอบผลรว่มกนัระหวา่งตวัแปรอสิระตวัที ่1 กบัตวัแปรอสิระตวัที ่2 
 

     F   =   
SE

S(RC)


      

   

เมือ่  F   แทน คา่สถติทิดสอบ    

     MSR  แทน Mean  square  row 
     MSC  แทน Mean  square  column 
     MS(RC) แทน  Mean square interaction (row column) 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
สญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในการนําเสนอและแปลความหมายของผล
การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจงึกาํหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 n แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  
   แทน คา่เฉลีย่ 
 S แทน คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 SS แทน ผลบวกกาํลงัสองของคา่ความแตกต่างระหวา่งคะแนนกบัคา่เฉลีย่  
    (Sum of Square) 
 MS แทน คา่เฉลีย่กาํลงัสองของคา่ความแตกต่างระหวา่งคะแนนกบัคา่เฉลีย่ของ  
    (Mean Square) 
 F แทน คา่สถติทิดสอบเอฟ (F – test) 
 df แทน ชัน้แหง่ความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  คา่ความถี ่และรอ้ยละ (ตาราง 8) 
 2.  คา่สถติพิืน้ฐานของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จาํแนกตามดา้น (9) 
 3.  คา่สถติพิืน้ฐานของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จาํแนกตามเพศ และระดบัคุณภาพการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน (ตาราง 10 – 12) 
 4. คา่เฉลีย่ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ทีม่เีพศและระดบั
คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน แตกต่างกนั 
 5.  ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวน 
 6. ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์อง
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ทีม่เีพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีน แตกต่างกนั 
 
 
 
 



 
 

91 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคา่สถติพิืน้ฐานของตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ ความถี ่และ
รอ้ยละจากกลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 366 คน ไดผ้ลดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 ความถีแ่ละรอ้ยละของนกัเรยีนจาํแนกตามเพศ และระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น 
     ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 4 ระดบั 
 

ตวัแปร n รอ้ยละ 
     

เพศ     
     ชาย 177  48.4  
     หญงิ 189  51.6  
     

รวม 366  100.0  
      

     

ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัฯ     
     ดมีาก 2  0.5  
     ด ี 173  47.3  
     พอใช ้ 182  49.7  
     ควรปรบัปรงุ 9  2.5  

    

รวม 366  100.0  
    

 
 จากตาราง 7 พบวา่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 เป็นนกัเรยีนหญงิรอ้ยละ 51.6 นกัเรยีนชายรอ้ยละ 48.4 สว่นใหญ่
เหน็วา่ ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนอยูใ่นระดบัพอใช ้
คดิเป็นรอ้ยละ 49.7 รองลงมาเป็นระดบัด ีคดิเป็นรอ้ยละ 47.3 สว่นระดบัดมีาก และระดบัควรปรบัปรงุ
มเีพยีงรอ้ยละ 0.5 และ 2.5 ตามลาํดบั 
 จากนัน้ผูว้จิยัจงึพจิารณาตามกลุม่ยอ่ยของตวัแปรเพศ และระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรู ้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน พบวา่ มจีาํนวนนกัเรยีนน้อยมากในกลุ่มยอ่ยของระดบั
คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัดมีาก และระดบั
ควรปรบัปรงุ เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิผลการวเิคราะหข์อ้มลู เกดิความคลาดเคลื่อน อนัเน่ืองจากการฝืน
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ในดา้นความเทา่กนัของความแปรปรวนของประชากรของกลุ่มทีจ่ะนํามาวเิคราะห์
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ความแปรปรวน และการนําค่าสถติขิองกลุ่มมาเปรยีบเทยีบกนั ผูว้จิยัจงึพจิารณาตดัระดบัคุณภาพ การจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนทีม่นีกัเรยีนในจาํนวนทีน้่อยมาก ออกจาก
กระบวนการวเิคราะห ์โดยตดัตวัแปรระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรู้
ของนกัเรยีนเหลอืเพยีงสองระดบั คอื ระดบัด ี และระดบัพอใช ้ และปรบัรปูแบบของการวเิคราะห์
ความแปรปรวนเป็นแบบ 2  2 เพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูต่อไปดงั ตาราง 8 
 
ตาราง 8 ความถีแ่ละรอ้ยละของนกัเรยีน จาํแนกตามเพศ และระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น 
     ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 2 ระดบั 
 

ตวัแปร n รอ้ยละ 
     

เพศ     
     ชาย 177  48.4  
     หญงิ 189  51.6  
     

รวม 366  100.0  
      

     

ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัฯ 173  47.3  
     ด ี 182  49.7  
         

    

พอใช ้

รวม 355  97.0  
    

 
 2. คา่สถติพิืน้ฐานของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ ( ) คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S) ดงั ตาราง 9 
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ตาราง 9 คา่สถติพิืน้ฐานของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จาํแนกตาม 
      แต่ละดา้น 
 

k   S การแปลความหมายตวัแปร  
     

ความรูพ้ืน้ฐานทวทิยาศาสตร ์ 30 19.70 5.50 ปานกลาง 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 30 19.19 5.55 ปานกลาง 
จติวทิยาศาสตร ์ 80 63.99 8.83 ปานกลาง 
     

 
จากตาราง 9 พบวา่ เมือ่พจิารณาจาํแนกตามสมรรถนะในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐาน

ทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน จติวทิยาศาสตร ์นกัเรยีนมคีา่เฉลีย่
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

 3. คา่สถติพิืน้ฐานของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ ( ) คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S) จาํแนกตามเพศ และระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
ดงัตาราง 10 – 12 

 
 

ตาราง 10 คา่สถติพิืน้ฐานของความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนจาํแนกตามเพศและระดบั 
     คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
 

n   S ตวัแปร การแปลความหมาย 
     

เพศ     
     ชาย 177 19.76 5.51 ปานกลาง 
     หญงิ 189 19.57 5.51 ปานกลาง 
     

ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูฯ้     
     ด ี 173 18.82 5.61 ปานกลาง 
     พอใช ้ 182 20.53 5.20 ปานกลาง 
     

 
 จากตาราง 10 พบวา่ นกัเรยีนชายและหญงิมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 19.76 และ 19.57 ตามลาํดบั 
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 เมือ่พจิารณาความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ จาํแนกตามระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน พบวา่ นกัเรยีนทีม่รีะดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัดมีคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบั
ปานกลางคา่เฉลีย่เทา่กบั 18.82 และนกัเรยีนทีม่รีะดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัพอใชม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง คา่เฉลีย่
เทา่กบั 20.53 
 
ตาราง 11 ค่าสถติพิืน้ฐานของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนจาํแนก ตาม 
     เพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
 

n   S ตวัแปร การแปลความหมาย 
     

เพศ     
     ชาย 177 18.90 5.29 ปานกลาง 
     หญงิ 189 19.44 5.79 ปานกลาง 
     

ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูฯ้     
     ด ี 173 18.50 5.55 ปานกลาง 
     พอใช ้ 182 19.85 5.23 ปานกลาง 
     

 
 จากตาราง 11 พบวา่ นกัเรยีนชายและหญงิมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 18.90 และ 19.44 ตามลาํดบั 
 เมือ่พจิารณาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานจาํแนกตามระดบัคุณภาพการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน พบวา่ นกัเรยีนทีม่รีะดบัคุณภาพการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัดแีละในระดบัพอใช ้มทีกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง คา่เฉลีย่เทา่กบั 18.50 และ 19.85 ตามลาํดบั 
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ตาราง 12 คา่สถติพิืน้ฐานของจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนจาํแนกตามเพศและระดบัคุณภาพ การจดั 
     การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
 

n   S ตวัแปร การแปลความหมาย 
     

เพศ     
     ชาย 177 64.07 8.98 ปานกลาง 
     หญงิ 189 64.00 8.66 ปานกลาง 
     

ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูฯ้     
     ด ี 173 66.16 8.12 มาก 
     พอใช ้ 182 61.91 7.88 ปานกลาง 
     

 
 จากตาราง 12 พบวา่ นกัเรยีนชายและหญงิมจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 64.07 และ 64.00 ตามลาํดบั 
 เมือ่พจิารณาจติวทิยาศาสตรจ์าํแนกตามระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีน พบวา่ นกัเรยีนทีม่รีะดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัด ีมจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่เทา่กบั 66.16 และนกัเรยีน
ทีม่รีะดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัพอใช ้ มี
จติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง คา่เฉลีย่เทา่กบั 61.91 
 

 4. คา่เฉลีย่ของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ทีม่เีพศ และ
ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนแตกต่างกนั  
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ตาราง 13 คา่เฉลีย่ของความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนจาํแนกตามเพศและระดบัคุณภาพ 
     การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ตามแบบแผนการวเิคราะห ์
     ความแปรปรวนแบบสองทางขนาด 2  2 (คะแนน เตม็ 30) 
 

ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
ด ี พอใช ้

รวม 
เพศ 

n   n   n   
         

ชาย 82  18.43 90  21.10 172 19.83 
หญงิ 91  19.18 92  19.97 183 19.57 
         

รวม 173  18.82 182  20.53 355 19.70 
         

 
 จากตาราง 13 เมือ่พจิารณานกัเรยีนทีม่เีพศและระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนแตกต่างกนั พบวา่ นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีม่รีะดบัคณุภาพ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ระดบัด ี มคีา่เฉลีย่ความรูพ้ืน้ฐาน
ทางวทิยาศาสตร ์เทา่กบั 18.43 และ 19.18 ตามลาํดบั โดยทัง้สองกลุ่มมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
ใกลเ้คยีงกนั  
 สาํหรบันกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีม่รีะดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ระดบัพอใช ้มคีา่เฉลีย่ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ เทา่กบั 21.10 และ 
19.97 ตามลาํดบั โดยทัง้สองกลุ่มมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์กลเ้คยีงกนั 

 
ตาราง 14 คา่เฉลีย่ของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนจาํแนกตามเพศ และ 
     ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ตามแบบแผน  
     การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางขนาด 2 X 2 (คะแนนเตม็ 30) 
 

ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
ด ี พอใช ้

รวม 
เพศ 

n   n   n   
         

ชาย 82  18.27 90  19.52 172 18.92 
หญงิ 91  18.71 92  20.16 183 19.44 
         

รวม 173  18.50 182  19.85 355 19.19 
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 จากตาราง 14 เมือ่พจิารณานกัเรยีนทีม่เีพศและระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนแตกต่างกนั พบวา่ นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีม่รีะดบัคณุภาพ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนระดบัด ีมคีา่เฉลีย่ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน เทา่กบั 18.27 และ 18.71 ตามลาํดบั โดยทัง้สองกลุ่มมทีกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานใกลเ้คยีงกนั  
 สาํหรบันกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีม่รีะดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนระดบัพอใช ้ มคีา่เฉลีย่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน เทา่กบั 
19.52 และ 20.16 ตามลาํดบั โดยทัง้สองกลุ่มมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานใกลเ้คยีงกนั 

 
ตาราง 15 คา่เฉลีย่ของจติวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนจาํแนกตามเพศและระดบัคุณภาพการจดัการ 

เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนตามแบบแผนการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบสองทางขนาด 2  2 (คะแนนเตม็ 80) 

 

ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
ด ี พอใช ้

รวม 
เพศ 

n   n   n   
         

ชาย 82  65.65 90  62.50 172 64.00 
หญงิ 91  66.68 92  61.33 183 63.99 
         

รวม 173  66.19 182  61.91 355 63.99 
         

 
 จากตาราง 15 เมือ่พจิารณานกัเรยีนทีม่เีพศและระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนแตกต่างกนั พบวา่ นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีม่รีะดบัคณุภาพ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนระดบัด ี มคีา่เฉลีย่จติวทิยาศาสตร ์
เทา่กบั 65.65 และ 66.68 ตามลาํดบั โดยทัง้สองกลุ่มมจีติวทิยาศาสตรใ์กลเ้คยีงกนั  
 สาํหรบันกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีม่รีะดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนระดบัพอใช ้มคี่าเฉลีย่จติวทิยาศาสตร ์เท่ากบั 62.50 และ 61.33 ตามลาํดบั 
โดยทัง้สองกลุ่มมจีติวทิยาศาสตรใ์กลเ้คยีงกนั 
 5. ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวน เพือ่ใหผ้ลการทดสอบ 
สมมตฐิานทางการวจิยัสามารถนําไปอา้งองิ (Inference) ไปยงักลุ่มประชากรเป้าหมาย (Hypothetical 
Population) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยัจงึปฏบิตัติามเงือ่นไขของการวเิคราะหค์วามแปรปรวน โดย
พจิารณาวา่คะแนนผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ดม้าจากการสุม่กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร
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ดงัรายละเอยีดของการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการเกบ็ราบรวมขอ้มลู อกีทัง้มกีารตรวจสอบขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ (Assumption) ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวนดว้ยวธิกีารทางสถติ ิดงัน้ี 
  5.1 ตวัแปรความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
   การกระจายของคะแนนความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องกลุ่มประชากรเป็นโคง้ปกต ิ
(Normal Curve) ผูว้จิยัตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ประการน้ี โดยใช ้Kolmogorov-Smirnov Test พบวา่ 
ผลการพจิารณาทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 มคีา่สถติ ิ Kolmogorov-Smirnov เทา่กบั .12 มคีา่
นยัสาํคญัของการทดสอบเท่ากบั .000 ซึง่มคีา่น้อยกวา่ระดบันยัสาํคญั (α) .05 แสดงวา่ คะแนน ไมม่ี
การกระจายเป็นโคง้ปกตทิีร่ะดบั .05 แต่เมือ่พจิารณาลกัษณะของ Boxplot พบวา่ การกระจายของ
ขอ้มลูมคีวามสมมาตร รวมทัง้การพจิารณาคา่เฉลีย่ (Mean) และคา่มธัยฐาน (Median) พบวา่ มคีา่
ใกลเ้คยีงกนัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 19.70 และคา่มธัยมฐานเทา่กบั 21.00 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่
ขอ้มลูของประชากรมลีกัษณะการแจกแจงใกลเ้คยีงกบัการแจกแจงปกตมิาก อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัอาศยั
ทฤษฎแีนวโน้มเขา้สูศ่นูยก์ลาง (Central Limit Theorem) กรณทีีข่นาดกลุ่มตวัอยา่งมขีนาดใหญ่ (n 40) 
สามารถประมาณไดว้า่ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง มกีารกระจายใกลเ้คยีงแบบปกต ิ อกีทัง้มงีานวจิยัทีม่ี
ประชากรคอ่นขา้งใหญ่ไดใ้ชว้ธิกีารมอนตคิารโ์ล (Monte Carlo Procedures) พสิจูน์วา่ สถติทิดสอบ เอฟ 
(F – test) เป็นสถติทิีแ่กรง่มาก (Robust Statistics) (Harris.  1994: 135) ดงันัน้ การฝืนขอ้ตกลง
ประการน้ีมโีอกาสสง่ผลต่อความคลาดเคลื่อนชนิดที ่1 น้อยมาก คอื มคีวามคลาดเคลื่อนไมเ่กนิระดบั
นยัสาํคญัทีก่าํหนด (นิคม ตงัคะพภิพ.  2543: 62) 



   ผลการทดสอบความเทา่กนัของความแปรปรวนของคะแนนความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
ของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มยอ่ย กรณกีลุ่มตวัอยา่งไมเ่ป็นสดัสว่นกนั (Disproportional Cell Frequencies) 
ผูว้จิยัทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ประการน้ี โดยใช ้Levene’s Test พบวา่ ผลการพจิารณาทีร่ะดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 มคีา่สถติ ิเอฟ (F–Statistic) เทา่กบั 2.08 มคีา่นยัสาํคญัของการทดสอบเทา่กบั .10 ซึง่ไมม่ี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวา่ ประชากรแต่ละกลุ่มยอ่ย มคีวามแปรปรวนของคะแนนความรู้
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรเ์ทา่กนั  
  5.2 ตวัแปรทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
   การกระจายของคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ของกลุ่มประชากร 
เป็นโคง้ปกต ิ(Normal Curve) ผูว้จิยัตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ประการน้ี โดยใช ้Kolmogorov-Smirnov 
Test พบวา่ ผลการพจิารณาทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 มคี่าสถติ ิKolmogorov-Smirnov เทา่กบั .109 
มคีา่นยัสาํคญัของการทดสอบเทา่กบั .000 ซึง่มคีา่น้อยกวา่ระดบันยัสาํคญั (α) .05 แสดงวา่ คะแนน
ไมม่กีารกระจายเป็นโคง้ปกตทิีร่ะดบั .05 แต่เมือ่พจิารณาลกัษณะของ Boxplot พบวา่ การกระจายของ
ขอ้มลูมคีวามสมมาตร รวมทัง้การพจิารณาคา่เฉลีย่ (Mean) และคา่มธัยฐาน (Median) พบวา่ มคีา่
ใกลเ้คยีงกนัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 19.19 และคา่มธัยมฐานเทา่กบั 20.00 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่
ขอ้มลูของประชากรมลีกัษณะการแจแจงใกลเ้คยีงกบัการแจกแจงปกตมิาก อยา่งไรกต็าม ผูว้จิยัอาศยั
ทฤษฎแีนวโน้มเขา้สูศ่นูยก์ลาง (Central Limit Theorem) กรณทีีข่นาดกลุ่มตวัอยา่งมขีนาดใหญ่ (n 40) 
สามารถประมาณไดว้่าขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งมกีารกระจายใกลเ้คยีงแบบปกต ิ อกีทัง้มงีานวจิยัทีม่ ี
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ประชากรคอ่นขา้งใหญ่ไดใ้ชว้ธิกีาร มอนตคิารโ์ล (Monte Carlo Procedures) พสิจูน์วา่ สถติทิดสอบ เอฟ 
(F–test) เป็นสถติทิีแ่กรง่มาก (Robust Statistics) (Harris.  1994: 135) ดงันัน้การฝืนขอ้ตกลงประการน้ี
มโีอกาสสง่ผลต่อความคลาดเคลื่อนชนิดที ่1 น้อยมาก คอื มคีวามคลาดเคลื่อนไมเ่กนิระดบันยัสาํคญั
ทีก่าํหนด (นิคม ตงัคะพภิพ.  2543: 62) 
   ผลการทดสอบความเทา่กนัของความแปรปรวนของคะแนนทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ของกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มยอ่ย กรณกีลุ่มตวัอยา่งไมเ่ป็นสดัสว่นกนั (Disproportional 
Cell Frequencies) ผูว้จิยัทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ประการน้ี โดยใช ้Levene’s Test พบวา่ ผลการพจิารณา
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 มคีา่สถติ ิ เอฟ (F – Statistic) เทา่กบั .32 มคีา่นยัสาํคญัของการทดสอบ
เทา่กบั .81 ซึง่ไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวา่ ประชากรแต่ละกลุ่มยอ่ยมคีวามแปรปรวน
ของคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้เทา่กนั  
  5.3 ตวัแปรจติวทิยาศาสตร ์
   การกระจายของคะแนนจติวทิยาศาสตรข์องกลุ่มประชากรเป็นโคง้ปกต ิ(Normal Curve) 
ผูว้จิยัตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ประการน้ี โดยใช ้Kolmogorov-Smirnov Test พบวา่ ผลการพจิารณา
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 มคีา่สถติ ิKolmogorov-Smirnov เทา่กบั .05 มคีา่นยัสาํคญัของการทดสอบ
เทา่กบั .02 ซึง่มคีา่น้อยกวา่ระดบันยัสาํคญั (α) .05 แสดงวา่ คะแนนไมม่กีารกระจายเป็นโคง้ปกตทิี่
ระดบั .05 แต่เมือ่พจิารณาลกัษณะของ Boxplot พบวา่ การกระจายของขอ้มลูมคีวามสมมาตร รวมทัง้
การพจิารณาคา่เฉลีย่ (Mean) และ คา่มธัยฐาน (Median) พบวา่ มคีา่ใกลเ้คยีงกนัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เทา่กบั 63.99 และคา่มธัยมฐานเทา่กบั 65.00 ตามลาํดบั แสดงใหเ้หน็วา่ ขอ้มลูของประชากรมลีกัษณะ
การแจแจงใกลเ้คยีงกบัการแจกแจงปกตมิาก อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัอาศยัทฤษฎแีนวโน้มเขา้สูศ่นูยก์ลาง 
(Central Limit Theorem) กรณทีีข่นาดกลุม่ตวัอยา่งมขีนาดใหญ่ (n 40) สามารถประมาณไดว้า่ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่งมกีารกระจายใกลเ้คยีงแบบปกต ิอกีทัง้มงีานวจิยัทีม่ปีระชากรคอ่นขา้งใหญ่ไดใ้ชว้ธิกีาร
มอนตคิารโ์ล (Monte Carlo Procedures) พสิจูน์วา่ สถติทิดสอบ เอฟ (F – Test) เป็นสถติทิีแ่กรง่มาก 
(Robust Statistics) (Harris.  1994: 135) ดงันัน้การฝืนขอ้ตกลงประการน้ีมโีอกาสสง่ผลต่อความคลาดเคลื่อน
ชนิดที ่1 น้อยมาก คอื มคีวามคลาดเคลื่อนไมเ่กนิระดบันยัสาํคญัทีก่าํหนด (นิคม ตงัคะพภิพ.  2543: 62) 



   ผลการทดสอบความเทา่กนัของความแปรปรวนของคะแนนจติวทิยาศาสตรข์องกลุม่
ประชากรแต่ละกลุ่มยอ่ย กรณกีลุ่มตวัอยา่งไมเ่ป็นสดัสว่นกนั (Disproportional Cell Frequencies) 
ผูว้จิยัทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ประการน้ี โดยใช ้Levene’s Test พบวา่ ผลการพจิารณาทีร่ะดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 มคีา่สถติ ิเอฟ (F – Statistic) เทา่กบั .93 มคีา่นยัสาํคญัของการทดสอบเทา่กบั .43 ซึง่ไมม่ี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงวา่ ประชากรแต่ละกลุม่ยอ่ยมคีวามแปรปรวนของคะแนนจติวทิยาศาสตร์
เทา่กนั  
 6. ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ทีม่เีพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรู้
ของนกัเรยีน แตกต่างกนั 
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  6.1 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 ทีม่เีพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน แตกต่างกนั
โดยอาศยัผลการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวน ผูว้จิยัจงึ
ทดสอบสมมตฐิานทางการวจิยั โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two – ways ANOVA) 
ซึง่มผีลการวเิคราะห ์ดงัตาราง 16 
 
ตาราง 16 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
     ทีม่เีพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน แตกต่างกนั 
 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p 
          

เพศ (A) 1  3.26  3.26  .11     .74 
1  265.79  265.79      9.13*    .00 การจดัการเรยีนรูฯ้ (B) 
1  78.39  78.39  2.69     .10 ปฏสิมัพนัธ ์(AB) 

ความคลาดเคลื่อน 351  10222.25  29.12    
        

รวม 354  10563.14     
        

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 16 พบวา่ ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรู้
ของนกัเรยีนแตกต่างกนั นกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนทีม่รีะดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรู้
ของนกัเรยีนในระดบัพอใชม้คีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ ( = 20.53) สงูกวา่นกัเรยีนทีม่รีะดบั
คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัด ี(  = 18.80) 
สว่นนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั
ทางสถติ ิโดยทีน่กัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรม์คีา่ใกลเ้คยีงกนั 
   เมือ่พจิารณาความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีเ่กดิจากผลปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศ
กบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน พบวา่ ตวัแปรเพศ
กบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนไมม่ปีฏสิมัพนัธต่์อ
ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์กล่าวคอื เพศกบัระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ไมร่ว่มกนัสง่ผลต่อความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
  6.2 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่เีพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตาม
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การรบัรูข้องนกัเรยีน แตกต่างกนัโดยอาศยัผลการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะห์
ความแปรปรวน ผูว้จิยัจงึทดสอบสมมตฐิานทางการวจิยั โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง 
(Two – ways ANOVA) ซึง่มผีลการวเิคราะห ์ดงัตาราง 17 
 
ตาราง 17 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้ 
     พืน้ฐานของนกัเรยีนทีม่เีพศและระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรู ้
     ของนกัเรยีนแตกต่างกนั 
 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p 
          

เพศ (A) 1  26.15  26.15  .90  .34 
การจดัการเรยีนรูฯ้ (B) 1  161.73  161.73      5.55* .02 

1  .84  .84  .03  .87 ปฏสิมัพนัธ ์(AB) 
ความคลาดเคลื่อน 351  10225.68  29.13    
        

รวม 354  10412.98     
        

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 17 พบวา่ ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้อง
นกัเรยีนแตกต่างกนั นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนทีม่รีะดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ในตาม
การรบัรูข้องนกัเรยีนระดบัพอใชม้ทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน (  = 19.84) สงูกวา่
นกัเรยีนทีม่รีะดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัด ี
( = 18.49) สว่นนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิโดยทีน่กัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิมทีกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานมคีา่เฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั 
  เมือ่พจิารณาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานทีเ่กดิจากผลปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
เพศกบัระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน พบวา่ ตวัแปรเพศ
กบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน เกดิผลปฏสิมัพนัธต่์อ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ กลา่วคอื เพศกบัระดบั
คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ไมร่ว่มกนัสง่ผลต่อทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
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  6.3 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 
ทีม่เีพศและระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน แตกต่างกนั
โดยอาศยัผลการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวน ผูว้จิยัจงึ 
ทดสอบสมมตฐิานทางการวจิยั โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two – ways ANOVA) 
ซึง่มผีลการวเิคราะห ์ดงัตาราง 18 
 
ตาราง 18 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีม่เีพศ และ 
     ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนแตกต่างกนั 
 

แหล่งของความแปรปรวน df SS MS F p 
          

เพศ (A) 1  .43  .43  .01  .94 
1  1600.29  1600.29     24.99* .00 การจดัการเรยีนรูฯ้ (B) 
1  108.03  108.03  1.69  .20 ปฏสิมัพนัธ ์(AB) 

ความคลาดเคลื่อน 351  22479.22  64.04    
        

รวม 354  24215.99     
        

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 18 พบวา่ ระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้อง
นกัเรยีนแตกต่างกนั นกัเรยีนมจีติวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย
นกัเรยีนทีม่รีะดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัดี
มจีติวทิยาศาสตร ์(  = 66.16) สงูกวา่นกัเรยีนทีม่รีะดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนในระดบัพอใช ้(  = 61.91) สว่นนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิมจีติวทิยาศาสตร์
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยทีน่กัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มจีติวทิยาศาสตรม์คีา่
ใกลเ้คยีงกนั 
  เมือ่พจิารณาจติวทิยาศาสตรท์ีเ่กดิจากผลปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัระดบัคุณภาพการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน พบวา่ ตวัแปรเพศกบัระดบัคณุภาพการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน เกดิผลปฏสิมัพนัธต่์อจติวทิยาศาสตร ์อยา่ง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิกล่าวคอื เพศกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตาม
การรบัรูข้องนกัเรยีน ไมร่ว่มกนัสง่ผลต่อจติวทิยาศาสตร ์
  



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การศกึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ประกอบดว้ย ความรูพ้ืน้ฐาน
ทางวทิยาศาสตร ์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน และจติวทิยาศาสตร ์ ซึง่มจุีดมุง่หมาย
ของการวจิยั ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ตามการรบัรูข้องนกัเรยีน ทีม่ผีลต่อผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรร์ะหวา่งนกัเรยีนชายกบันกัเรยีนหญงิ 
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนจาํแนกตามระดบัคุณภาพการจดั 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
 
ขอบเขตประชากรและการกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2555  โรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 จาํนวน  3  อาํเภอ 
คอื อาํเภอเมอืงสพุรรณบุร ีอาํเภอบางปลามา้ อาํเภอศรปีระจนัต ์
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดว้างแผนกาํหนดเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี
เขต 1 จาํนวนนกัเรยีน 366 คน   
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี  มทีัง้หมด  4 ฉบบั คอื 
 1. แบบทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์บบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก จาํนวน  
30 ขอ้ มคีา่ความยากอยูร่ะหวา่ง 0.11 – 0.79 มคีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.01 – 0.79 มคีา่ความเชื่อมัน่
อยูท่ี ่0.81 
 2. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 
3 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ มคีา่ความยากอยูร่ะหวา่ง 0.22 – 0.91 มคีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.12 – 0.70 
มคีา่ความเชื่อมัน่อยูท่ี ่0.81 
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 3. แบบสอบถามแบบวดัจติวทิยาศาสตร ์แบบมาตราสว่นประเมนิคา่ แบง่เป็น 4 ระดบั จาํนวน  
20 ขอ้ มคีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.21 – 0.50 มคีา่ความเชื่อมัน่อยูท่ี ่0.85 
 4. แบบสอบถามวดัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
แบบมาตราสว่นประเมนิคา่ แบ่งเป็น 4 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ มคีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.19 – 0.50 
มคีา่ความเชื่อมัน่อยูท่ี ่0.78 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดจ้ดักระทาํและทาํการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 1. วเิคราะหห์าคา่สถติพิืน้ฐานของผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน จาํแนกตาม เพศ คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
 2. ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบตวัแปรอสิระ 2 ตวั ไดแ้ก่ 
การทดสอบการแจกแจงแบบปกต ิและทดสอบความเทา่กนัของความแปรปรวนของคะแนนผลการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรข์องกลุ่มประชากร จาํแนกตาม เพศ คุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
 3. ทดสอบสมมตฐิานทางการวจิยั โดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการวจิยัเพือ่ศกึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ในโรงเรยีน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ผลวจิยัพบวา่ เมือ่พจิารณาจาํแนก
ตามความรูแ้ต่ละดา้นพบวา่ มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง มทีกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง และมจีติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่ตรวจสอบ
สมตฐิานของการวจิยัมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 1. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศของนกัเรยีนกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
สาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนมผีลต่อผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทาง
สถติ ิกล่าวคอื 
  1.1 เพศกบัระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน
ไมร่ว่มกนัสง่ผลต่อดา้นความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
  1.2 เพศกบัระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน
ไมร่ว่มกนัสง่ผลต่อ ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
  1.3 เพศกบัระดบัคณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีน
ไมร่ว่มกนัสง่ผลต่อ ดา้นจติวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
 2. นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชายมผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั 
ทางสถติกิล่าวคอื 
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  2.1 นักเรยีนหญงิและนักเรยีนชาย มคีะแนนค่าเฉลีย่ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
ใกลเ้คยีงกนั 
  2.2 นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชายมคีะแนนคา่เฉลีย่ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ข ัน้พืน้ฐานใกลเ้คยีงกนั 
  2.3 นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชายมคีะแนนค่าเฉลีย่จติวทิยาศาสตรใ์กลเ้คยีงกนั  
 3. นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 กล่าวคอื 
  3.1 นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัระดบัพอใช ้
มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญัระดบัด ี
  3.2 นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัระดบัพอใช ้
มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัระดบัด ี
  3.3 นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัระดบัด ี
มจีติวทิยาศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีม่รีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ระดบัพอใช ้ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัการศกึษาผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบวา่   
 1. ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ตาม
การรบัรูข้องนกัเรยีนมผีลต่อผลการรูว้ทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ แสดงใหเ้หน็วา่
เพศและแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามการรบัรูข้องนกัเรยีนไมร่ว่มกนัสง่ผลต่อ
ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ทัง้ 3 ดา้น คอื ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ข ัน้พืน้ฐาน และจติวทิยาศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดาํเนิน ยาทว้ม (2548: บทคดัยอ่) ทีไ่ด้
ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
โรงเรยีนน้ํารดิ โรงเรยีนลบัแลศรวีทิยา โรงเรยีนทองแสนขนัวทิยา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุตรดติถ ์
เพือ่ศกึษาความแตกต่างของผลการเรยีนรู ้ พบวา่ รปูแบบการจดัการเรยีนรูไ้มม่ปีฏสิมัพนัธก์บัความรู้
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
 2. การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนหญงิกบันกัเรยีนชาย ผลปรากฏวา่ 
มผีลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์มแ่ตกต่างกนั ทัง้ในดา้นความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน และดา้นจติวทิยาศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สรุางค ์ตระกลูราษฎร ์
(2547: 80) ทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 โรงเรยีน
วดัดอนหวาย (นครรฐัประสาท) จาํนวน 2 หอ้งเรยีน ซึง่นกัเรยีนมคีวามสามารถคละกนัทุกหอ้ง หอ้งละ 
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36 คน โดยใชก้ารสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตรก์บัการสอนแบบปกต ิผลการวจิยั พบวา่ 1. ผลการเรยีนรู้
ทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีนวดัดอนหวาย (นครรฐัประสาท)  ทีไ่ดร้บั
การสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร ์ดา้นความรูท้างวทิยาศาสตร ์ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
อยูใ่นระดบัปานกลาง เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์หรอืจติวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ีทัง้น้ีอา้งเพราะนกัเรยีน
อยูใ่นวยัเดยีวกนั พฒันาการดา้นสตปิญัญายงัไมแ่ตกต่างกนั (ทศินา  แขมมณ.ี  2545: 64 – 65) 
 3. นกัเรยีนทีม่คีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัอยูใ่นระดบัดี
จะมจีติวทิยาศาสตรส์งูกวา่นกัเรยีนทีม่คีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
อยูใ่นระดบัพอใช ้ แต่มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน
ตํ่ากวา่นกัเรยีนทีม่คีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัอยูใ่นระดบัพอใช ้ 
ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เปรมวด ี สงิหพรหมวงศ ์ (2539: 132) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของ
นกัเรยีนระดบัมธัยมตอนตน้ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการสอนของครอุูตสาหกรรมในดา้นลกัษณะนิสยั ในการ
ทาํงานวชิา ง 013 งานช่างพืน้ฐาน พบวา่ ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความคดิเหน็ของ
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน สงู ปานกลาง ตํ่า ต่อพฤตกิรรมการสอน
ของครอุูตสาหกรรมในดา้นลกัษณะนิสยัในการทาํงานวชิา ง 013 งานชา่งพืน้ฐาน โดยสว่นรวม พบวา่ 
แตกต่างกนั นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลางและตํ่าเหน็วา่ ครมูกีารเอาใจใสใ่นการเรยีน
การสอนมากกวา่นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู จงึทาํใหน้กัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ปานกลางและตํ่ามเีจตคตทิีด่ต่ีอครมูากกวา่ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนกัเรยีนทีเ่ก่งมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพ
การจดัการเรยีนการสอนของครคู่อนขา้งสงู ดงันัน้จงึแสดงความคดิเกีย่วกบัคุณภาพการจดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัอยูเ่พยีงระดบัพอใช ้ สว่นนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนอยูใ่นระดบัพอใช ้ จะมคีวาม
พงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัเพราะผูเ้รยีนชอบและสนุกกบัวธิจีดัการเรยีนรู้
ของคร ูจะมแีนวโน้มทีช่ื่นชอบต่อวชิาวทิยาศาสตรม์ากขึน้และทาํใหผ้ลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์งู  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 การสอนวทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษาตอนตน้ ครคูวรจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน 
เป็นสาํคญั เพราะเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมจรงิ ในการสรา้ง
องคค์วามรู ้ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรส์บืคน้ความรูด้ว้ยตนเอง ครเูป็นเพยีงผูช้ีแ้นะ ชว่ยเหลอื 
สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก สรา้งแรงจงูใจในการเรยีนและเสรมิสรา้งจติวทิยาศาสตร ์ตลอดจน
รูจ้กัใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานไดค้ล่องแคลว้ ถูกตอ้งปลอดภยั และการเรยีน
วทิยาศาสตร ์ ควรจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และเหมาะสมกบัความสามารถทีแ่ตกต่างกนั
ของนกัเรยีน 
  1.2 การเรยีนวทิยาศาสตรค์วรใหน้ักเรยีนไดใ้ชห้อ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรม์ากๆ 
เพราะหอ้งปฏบิตักิาร มเีครื่องมอืต่างๆ ทีใ่ชใ้นการทดลอง การทดลองดว้ยตนเองจะทาํใหค้น้พบความจรงิ 
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การไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์ทาํใหน้กัเรยีน เรยีนรูอ้ยา่งสนุกสนาน รูจ้กัเครือ่งมอืไดถู้กตอ้ง และ
วธิใีชอ้ยา่งปลอดภยั เครือ่งมอืวทิยาศาสตรใ์นหอ้งปฏบิตักิารควรมจีาํนวนใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 
ผูบ้รหิารและครคูวรสง่เสรมิใหน้กัเรยีนดาํเนินการวธิทีางวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งองคค์วามรู ้ โดยครู
เป็นผูด้แูลอยา่งใกลช้ดิ เพือ่สรา้งจติวทิยาศาสตรใ์หเ้กดิกบัตวัเดก็มากทีส่ดุ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เชน่ การทดลอง
เปรยีบเทยีบ วธิกีารเรยีนรู ้และศกึษาปจัจยัทีส่ง่เสรมิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  2.2 ควรทาํวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมและการเรยีนรู ้และวธิสีรา้งจติวทิยาศาสตร์
ใหน้กัเรยีนทางวทิยาศาสตร ์ ในการแสวงหาความรู ้ เพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ปลกใหม ่ ซึง่จะเป็นพืน้ฐาน
ในการเรยีนวทิยาศาสตรใ์นระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ 
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ภาคผนวก  ก 
 - ผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความรู้พืน้ฐาน 
   ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 - ผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ 
   ทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 - ผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวดัจิตวิทยาศาสตร ์
 - ผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวดัการจดัการเรียนรู ้
   ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC)  
ของแบบทดสอบวดัความรูพื้น้ฐานทางวิทยาศาสตร ์

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ข้อท่ี IOC การพิจารณา  ข้อท่ี IOC การพิจารณา 

1  1 ใชไ้ด ้  21  0.8 ใชไ้ด ้
2  0.6 ใชไ้ด ้  22  0.8 ใชไ้ด ้
3  0.6 ใชไ้ด ้  23  1 ใชไ้ด ้
4  0.8 ใชไ้ด ้  24  1 ใชไ้ด ้
5  1 ใชไ้ด ้  25  0.6 ใชไ้ด ้
6  1 ใชไ้ด ้  26  0.4 ตดัทิง้ 
7  0.8 ใชไ้ด ้  27  1 ใชไ้ด ้
8  0.4 ตดัทิง้  28  1 ใชไ้ด ้
9  0.4 ตดัทิง้  29  0.8 ใชไ้ด ้
10  0.8 ใชไ้ด ้  30  0.8 ใชไ้ด ้
11  0.6 ใชไ้ด ้  31  1 ใชไ้ด ้
12  0.8 ใชไ้ด ้  32  0.6 ใชไ้ด ้
13  0.8 ใชไ้ด ้  33  0.6 ใชไ้ด ้
14  0.6 ใชไ้ด ้  34  0.4 ตดัทิง้ 
15  0.8 ใชไ้ด ้  35  0.8 ใชไ้ด ้
16  0.8 ใชไ้ด ้  36  1 ใชไ้ด ้
17  0.8 ใชไ้ด ้  37  1 ใชไ้ด ้
18  0.6 ใชไ้ด ้  38  1 ใชไ้ด ้
19  0.2 ตดัทิง้  39  1 ใชไ้ด ้
20  1 ใชไ้ด ้  40  1 ใชไ้ด ้
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ผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ข้อท่ี IOC การพิจารณา  ข้อท่ี IOC การพิจารณา 

1  0.8 ใชไ้ด ้  21  0.4 ตดัทิง้ 
2  1 ใชไ้ด ้  22  1 ใชไ้ด ้
3  0.6 ใชไ้ด ้  23  0.2 ตดัทิง้ 
4  0.6 ใชไ้ด ้  24  0.2 ตดัทิง้ 
5  0.6 ใชไ้ด ้  25  0.6 ใชไ้ด ้
6  1 ใชไ้ด ้  26  0.2 ตดัทิง้ 
7  0.4 ตดัทิง้  27  1 ใชไ้ด ้
8  1 ใชไ้ด ้  28  0.4 ตดัทิง้ 
9  0.2 ตดัทิง้  29  0.8 ใชไ้ด ้
10  0.6 ใชไ้ด ้  30  0.8 ใชไ้ด ้
11  0.6 ใชไ้ด ้  31  0.8 ใชไ้ด ้
12  0.4 ตดัทิง้  32  0.6 ใชไ้ด ้
13  0.2 ตดัทิง้  33  0.6 ใชไ้ด ้
14  0.6 ใชไ้ด ้  34  1 ใชไ้ด ้
15  0.8 ใชไ้ด ้  35  0.2 ตดัทิง้ 
16  0.8 ใชไ้ด ้  36  0 ตดัทิง้ 
17  0.6 ใชไ้ด ้  37  0.8 ใชไ้ด ้
18  0.6 ใชไ้ด ้  38  1 ใชไ้ด ้
19  0.8 ใชไ้ด ้  39  0.8 ใชไ้ด ้
20  1 ใชไ้ด ้  40  1 ใชไ้ด ้
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ผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามวดัจิตวิทยาศาสตร ์
  

ข้อท่ี IOC การพิจารณา  ข้อท่ี IOC การพิจารณา 

1  0.6 ใชไ้ด ้  11  1 ใชไ้ด ้
2  1 ใชไ้ด ้  12  1 ใชไ้ด ้
3  1 ใชไ้ด ้  13  1 ใชไ้ด ้
4  1 ใชไ้ด ้  14  0.4 ปรบัปรงุ 
5  1 ใชไ้ด ้  15  0.8 ใชไ้ด ้
6  0.8 ใชไ้ด ้  16  1 ใชไ้ด ้
7  1 ใชไ้ด ้  17  1 ใชไ้ด ้
8  1 ใชไ้ด ้  18  0.8 ใชไ้ด ้
9  1 ใชไ้ด ้  19  0.8 ใชไ้ด ้
10  1 ใชไ้ด ้  20  1 ใชไ้ด ้
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ผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบสอบถามวดัการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ตามการเรียนรูข้องนักเรียน 
 

ข้อท่ี IOC การพิจารณา  ข้อท่ี IOC การพิจารณา 

1  1 ใชไ้ด ้  11  1 ใชไ้ด ้
2  1 ใชไ้ด ้  12  1 ใชไ้ด ้
3  1 ใชไ้ด ้  13  1 ใชไ้ด ้
4  1 ใชไ้ด ้  14  1 ใชไ้ด ้
5  1 ใชไ้ด ้  15  1 ใชไ้ด ้
6  0.8 ใชไ้ด ้  16  0.6 ใชไ้ด ้
7  0.6 ใชไ้ด ้  17  1 ใชไ้ด ้
8  0.6 ใชไ้ด ้  18  1 ใชไ้ด ้
9  0.6 ใชไ้ด ้  19  0.6 ใชไ้ด ้
10  1 ใชไ้ด ้  20  0.8 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ข 
คณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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ผลการวิเคราะห ์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ของแบบทดสอบวดัความรูพื้น้ฐานทางวิทยาศาสตร ์(Try out) 

 

ขอ้ที ่ p r  ขอ้ที ่ p r 

1 .22 .04  21 .74 .54 
2 .23 .38  22 .40 -.01 
3 .40 .04  23 .79 .74 
4 .62 .22  24 .69 .32 
5 .71 .52  25 .58 .50 
6 .75 .45  26 .70 .66 
7 .74 .54  27 .74 .73 
8 .76 .61  28 .50 .63 
9 .51 .54  29 .65 .61 
10 .62 .19  30 .34 .23 
11 .47 .22   31 .45 .07 
12 .53 .41  32 .70 .82 
13 .60 .52  33 .62 .75 
14 .56 .31  34 .72 .75 
15 .56 .46  35 .67 .79 
16 .79 .74  36 .36 .34 
17 .59 .54  37 .59 .53 
18 .46 .28  38 .26 -.26 
19 .31 .24  39 .11 -.09 
20 .39 .14  40 .45 .23 
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ผลการวิเคราะห ์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ของแบบทดสอบวดัความรูพื้น้ฐานทางวิทยาศาสตร ์(เกบ็ข้อมลู) 

 

ขอ้ที ่ p r  ขอ้ที ่ p r 

1 .40 .36  16 .80 .34 
2 .70 .29  17 .77 .49 
3 .71 .47  18 .69 42 
4 .81 .29  19 .55 .43 
5 .77 .42  20 .73 .53 
6 .73 .50  21 .75 .56 
7 .50 .32  22 .54 .41 
8 .52 .37  23 .76 .48 
9 .49 .46  24 .75 .48 
10 .58 .40  25 .68 .58 
11 .61  .32  26 .67 .50 
12 .65 .35  27 .79 .49 
13 .82 .45  28 .52 .38 
14 .71 .34  29 .67 .45 
15 .36 .16  30 .57 .28 
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ผลการวิเคราะห ์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน (Try out) 

 

ขอ้ที ่ p r  ขอ้ที ่ p r 

1 .90 .48  21 .66 .50 
2 .47 .19  22 .34 .19 
3 .25 .06  23 .45 .21 
4 .91 .56  24 .62 .65 
5 .82 .64  25 .36 .13 
6 .43 .35  26 .35 .16  
7 .87 .63  27 .61 .62 
8 .87 .54  28 .55 .35 
9 .56 .33  29 .56 .26 
10 .69 .64  30 .41 .13 
11 .47 .42  31 .63 .55 
12 .76 .38  32 .18 .16 
13 .77 .70  33 .61 .61 
14 .71 .35  34 .79 .57 
15 .47 .42  35 .75 .63 
16 .77 .41  36 .55 .40 
17 .69 .55  37 .56 .51 
18 .33 -.27  38 .50 .44 
19 .48 .39  39 .53 .30 
20 .22 -.12  40 .60 .59 
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ผลการวิเคราะห ์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน (เกบ็ข้อมลู) 

 

ขอ้ที ่ p r  ขอ้ที ่ p r 

1 .85 .30  16 .61 .46 
2 .83 .33  17 .43 .22 
3 .42 .31  18 .65 .49 
4 .80 .42  19 .62 .57 
5 .88 .34  20 .51 .49 
6 .61 .34  21 .57 .51  
7 .64 .41  22 .61 .39 
8 .48 .45  23 .66 .53 
9 .76 .40  24 .73 .60 
10 .75 .47  25 .64 .52 
11 .69 .40  26 .61 .39 
12 .53 .27  27 .65 .43 
13 .74 .54  28 .43 .42 
14 .70 .47  29 .55 .48 
15 .60 .33  30 .53 .27 
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ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ 
ของแบบสอบถามวดัจิตวิทยาศาสตร ์(Try out) 

 

ข้อท่ี ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

1 .25 
2 .46 
3 .36 
4 .34 
5 .45 
6 .33 
7 .46 
8 .39 
9 .29 
10 .33 
11 .39 
12 .40 
13 .40 
14 .48 
15 .31 
16 .42 
17 .49 
18 .21 
19 .28 
20 .41 
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ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ 
ของแบบสอบถามวดัจิตวิทยาศาสตร ์(เกบ็ข้อมลู) 

 

ข้อท่ี ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

1 .28 
2 .42 
3 .47 
4 .45 
5 .40 
6 .48 
7 .48 
8 .46 
9 .43 
10 .46 
11 .56 
12 .54 
13 .43 
14 .45 
15 .41 
16 .40 
17 .45 
18 .31 
19 .39 
20 .39 
คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั = .85 
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ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่  
ของแบบสอบถามวดัการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Try out) 

 

ข้อท่ี ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

1 .19 
2 .46 
3 .37 
4 .32 
5 .37 
6 .44 
7 .37 
8 .44 
9 .44 
10 .37 
11 .25 
12 .41 
13 .37 
14 .35 
15 .31 
16 .48 
17 .44 
18 .50 
19 .48 
20 .42 
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ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่  
ของแบบสอบถามวดัการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั (เกบ็ข้อมลู) 

 

ข้อท่ี ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

1 .30 
2 .24 
3 .23 
4 .40 
5 .37 
6 .39 
7 .36 
8 .21 
9 .39 
10 .40 
11 .33 
12 .31 
13 .40 
14 .38 
15 .30 
16 .34 
17 .39 
18 .32 
19 .39 
20 .33 
คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั = .78 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถาม 
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แบบทดสอบวดัความรูพื้น้ฐานทางวิทยาศาสตรช์ัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
คาํช้ีแจง: 
 1. แบบทดสอบฉบบัน้ี เพือ่วดัความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัเน้ือหาสาระ และ
มาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
 2. ลกัษณะขอ้สอบเป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบม ี3 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ กาํหนด 
เวลา 60 นาท ี
 3. การตอบใหน้กัเรยีนอ่านคาํถามแต่ละขอ้ แลว้เลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงคาํตอบเดยีว 
โดยทาํเครือ่งหมายกากบาท () ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัขอ้ในกระดาษคาํตอบ ดงัตวัอยา่ง 
 
ตวัอย่าง 
  
ขอ้ (0) ขอ้ใดคอืลกัษณะทีส่าํคญัของสิง่มชีวีติ 
  ก. พดูได ้
  ข. รอ้งได ้
  ค. เจรญิเตบิโตได ้
   เฉลยคาํตอบ ข้อ  ค 

 
กระดาษคาํตอบ 

 

ข้อ ก. ข. ค. 
(0)    

 
ถา้นกัเรยีนตอ้งการเปลีย่นคาํตอบใหมใ่หท้าํเครือ่งหมาย = ทบัตวัเลอืกเดมิ  
แลว้กากบาท() ในชอ่งคาํตอบใหม ่
 

ข้อ ก. ข. ค. 
(0)    
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1. วงจรชวีติของ “ยงุ” ก่อนขึน้จากน้ําคอืขอ้ใด 
 ก. ตวัโมง่ 
 ข. ลกูน้ํา 
 ค. ไข ่
 
2. ถา้ใชเ้กณฑก์ารออกลกู สตัวข์อ้ใดอยูใ่นจาํพวกเดยีวกบัเต่า  
  ก. ป ู
  ข. วาฬ 
  ค. มา้น้ํา 
 
ตารางลกัษณะพนัธุกรรม ใชต้อบขอ้ 3 – 4  
 
 ผม ตา จมกู 

ปู ่ หยกิ เลก็ โดง่ 
ยา่ ตรง โต แบน 
พอ่ หยกิ โต โดง่ 
อา ตรง เลก็ โดง่ 
แดง หยกิ เลก็ โดง่ 

สมหญงิ ตรง โต โดง่ 
สมชาย ตรง เลก็ แบน 

 
3. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งทีส่ดุ 
  ก. แดงจมกูโด่ง ผมหยกิเหมอืนพอ่ 
  ข. สมชายตาโตเหมอืนปู ่
  ค. สมหญงิผมหยกิเหมอืนยา่ 
 
4. พอ่มลีกัษณะเหมอืนใครมากทีส่ดุ  
  ก. ยา่ 
  ข. อา 
  ค. ปู ่
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5. น้ําออ้ย ผวิขาว ผมหยกิ ตาโตน้ําออ้ยเหมอืนใครมากทีส่ดุ  
  ก. แมผ่วิขาว ผมตรง ตาโต 
  ข. พอ่ผวิดาํ ผมหยกิ ตาเลก็ 
  ค. แมผ่วิดาํ ผมตรง ตาโต 
 
6. ลกัษณะของใครไดร้บัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
  ก. เดก็หญงิแกว้ฟันหรอ 
  ข. เดก็ชายโก๋ผมสัน้ 
 ค. เดก็ชายตีต๋าชัน้เดียว 
 

ตารางลกัษณะพนัธุกรรม ใชต้อบขอ้ 7 
 
 จมกู ตา 
พอ่ โดง่ เลก็ 
แม ่ แบน โต 
ลกู คนที ่1 โดง่ โต 
ลกู คนที ่2 โดง่ โต 
ลกู คนที ่3 โดง่ โต 

 
7. ลกูทัง้ 3 คน ไดร้บัลกัษณะพนัธุกรรมใด จาก พอ่ - แม ่ 
  ก. ด ี
  ข. เดน่ 
  ค. ดอ้ย 
 
8. ขอ้ใดไม่ใช่การตอบสนองต่อสิง่เรา้เพือ่ใหม้ชีวีติอยูร่อด 
  ก. กิง้กอืมว้นตวั 
  ข. ไสเ้ดอืนมดุดนิ 
  ค. แมลงเมา่บนิเขา้กองไฟ 
 
9. ปจัจยัสาํคญัท่ีสดุทีท่าํใหส้ิง่มชีวีติสญูพนัธุ ์ 
  ก. พายพุดัพาหายไป 
  ข. ปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไมไ่ด ้
  ค. ตายจากภยัน้ําทว่ม 
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10. ขอ้ใดคอืการดาํรงพนัธุข์องสิง่มชีวีติ 
  ก. แมวจบัหนู 
  ข. มา้วิง่แขง่ 
  ค. กบวางไข ่

 
11. สตัวข์อ้ใดจดัใหอ้ยูใ่นสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตไิดถู้กตอ้ง 
  ก. เลีย้งเสอืในกรงสวนสตัว ์
  ข. เพาะพนัธุป์ลาในตู ้
  ค. เลีย้งผเีสือ้ในสวนดอกไม ้
 
12. การกระทาํขอ้ใดทาํให้สตัวไ์ม่สญูพนัธุ ์
  ก. จบัสตัวป์า่มาเลีย้งด ู
  ข. อนุรกัษ์แหล่งธรรมชาต ิ
  ค. นําสตัวป์า่มาเพาะพนัธุ ์
 
13. ขอ้ใดไม่ใช่การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร ธรรมชาต ิ 
  ก. การประมง 
  ข. สวนสาธารณะ 
  ค. โทรศพัทม์อืถอื 
  
14. สตัวช์นิดใดใชแ้หล่งน้ําเป็นทีเ่พาะพนัธุ ์
  ก. เต่า 
  ข. ยงุ 
  ค. จระเข ้
 
15. ขอ้ใดเป็นความสมัพนัธแ์บบฝา่ยหน่ึงไดป้ระโยชน์อกีฝา่ยกไ็มเ่สยีประโยชน์ (ภาวะเกือ้กลู) 
  ก. กลว้ยไมก้บัตน้ไมใ้หญ่ 
  ข. กาฝากบนตน้มะมว่ง 
  ค. นกเอีย้งกบัควาย 
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16. ทรพัยากรธรรมชาตชินิดใดท่ีมีค่าและนิยมนํามาทาํเครือ่งประดบั 
  ก. ทราย 
  ข. ทองคาํ 
  ค. หนิ 
 
17. ทรพัยากรธรรมชาตใินขอ้ใดเมือ่นํามาใชจ้ะก่อปญัหาใหก้บัสิง่แวดลอ้ม 
  ก. น้ํามนั 
  ข. น้ํา 
  ค. ดนิ 
 
18. ถา้ในโลกน้ีไมม่สีตัวแ์ละพชื ผลกระทบทีม่นุษยจ์ะได้รบัมากท่ีสดุคอืขอ้ใด 
  ก. ไมม่รีายได ้
  ข. ดาํรงชวีติไมไ่ด ้
  ค. ไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยั 
 
19. การกระทาํขอ้ใดทีก่่อใหเ้กดิปญัหาภาวะโลกรอ้นมากท่ีสดุ 
  ก. ตดัตน้ไมท้าํลายปา่ 
  ข. ทิง้ของเสยีลงในแหล่งน้ํา 
  ค. โรงงานปล่อยควนัพษิ 
 
20. ขอ้ใดเป็นการทาํลายทรพัยากรธรรมชาต ิ
  ก. ทาํนาเชงิเขา 
  ข. ซือ้ขายสตัว ์
  ค. ระเบดิภเูขาทาํถนน 
 
21. ขอ้ใดเป็นการนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  ก. ปลกูปา่ชายเลน 
  ข. นําหนิมาถมทะเล 
  ค. ตดัไมใ้นปา่มาสรา้งบา้น 
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22. ทรพัยากรธรรมชาตขิอ้ใดทีส่ามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งประหยดัและคุม้คา่ 
  ก. แก๊สธรรมชาต ิ
  ข. ปา่ไม ้
  ค. น้ํา 
 

จากตาราง ใชต้อบคาํถาม ขอ้ 23 
วตัถุ วสัดุ 

กลุ่ม 1 ดนิ  ใบตอง ไมไ้ผ ่
กลุ่ม 2 พลาสตกิ โฟม ฟองน้ํา 
กลุ่ม 3 เหลก็ อะลมูเินียม สแตนเลส 

 
23. วตัถุกลุ่ม 1 คอื วสัดุประเภทใด 
  ก. ธรรมชาต ิ
  ข. โลหะ 
  ค. สงัเคราะห ์
 
24. รม่กนัฝนไมค่วรทาํดว้ยวสัดุใด 
  ก. กระดาษ 
  ข. ผา้พลาสตกิ 
  ค. ผา้ใยสงัเคราะห ์
 
25. สิง่ของขอ้ใดทาํจากวสัดุหลายชนิด 
  ก. เสือ้ไหมพรม 
  ข. ตุ๊กตายาง 
  ค. รถยนต ์
 
26. วตัถุขอ้ใดใชป้ระโยชน์จากสมบตัคิวามยดืหยุน่ของวสัดุ   
  ก. เชอืกดา้ย 
  ข. เสน้ลวด 
  ค. ยางรถ 
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27. วตัถุขอ้ใดไดป้ระโยชน์จาการดดังอวสัดุ 
  ก. ดนิสอ 
  ข. ไมแ้ขวนเสือ้ 
  ค. จานขา้ว 
 
28. ขอ้ใดเป็นการเปลีย่นแปลงวสัดุชัว่คราว 
  ก. ดงึแผน่ยาง 
  ข. เลื่อยไม ้
  ค. ทาํอฐิ 
 
29. ขอ้ใดคอืประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงวสัดุ เมือ่ไดร้บัความเยน็ 
  ก. น้ําแขง็ 
  ข. น้ําตก 
  ค. น้ําไหล 
 
30. ผลของการกระทาํขอ้ใดทีไ่ดร้บัอนัตรายมากท่ีสดุ 
  ก. จุดธปูบชูาพระ 
  ข. จุดแก๊สทาํอาหาร 
  ค. เผาพลาสตกิ 
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แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
คาํช้ีแจง: 
 1. แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
 2. ลกัษณะขอ้สอบเป็นแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ เวลา 60 นาท ี
 3. การตอบใหน้กัเรยีนอา่นคาํถามแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจ แลว้เลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีง
คาํตอบเดยีว โดยทาํเครื่องหมายกากบาท () ลงในช่องทีต่รงกบัขอ้ทีเ่ลอืกในกระดาษคาํตอบ ดงัตวัอยา่ง 
 
ตวัอย่าง 
(0) ขอ้ใดเป็นผลทีไ่ดจ้ากการสงัเกต  
  ก. ไมบ้รรทดัจาํนวน 2 อนั  

ข. ไมบ้รรทดั ยาว 12 เซนตเิมตร   
  ค. ไมบ้รรทดัสแีดง 
   เฉลยคาํตอบ ข้อ  ค. 
 

กระดาษคาํตอบ 
 

ข้อ ก. ข. ค. ง. 
(0) x    

 
 ถา้นกัเรยีนตอ้งการเปลีย่นคาํตอบใหมใ่หท้าํเครือ่งหมาย = ทบัหวัขอ้ตวัเลอืกเดมิ แลว้
กากบาท () คาํตอบใหม ่ดงัน้ี 

 

ข้อ ก. ข. ค. ง. 
(0)     
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ตารางการจดักลุ่มสตัวต์ามแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั 
 

กลุ่มที ่1 ชา้ง สงิโต เสอื 
กลุ่มที ่2 กุง้ หอย ปลา 
กลุ่มที ่3 เต่า จระเข ้ ตะพาบ 

 
1. จากตาราง สตัวก์ลุ่มใดมแีหล่งทีอ่ยูอ่าศยัเดยีวกนั  
  ก. เสอื  ปลา ตะพาบ 
  ข. ชา้ง เสอื  สงิโต 
  ค. สงิโต หอย จระเข ้
 
2. ขอ้เป็นลกัษณะสาํคญัของสิง่มชีวีติ 
  ก. เสอืนอนหลบั 
  ข. ชา้งชงูวง 
  ค. แมวกนิปลา 
 
ตารางจาํแนกสตัวโ์ดยใชเ้กณฑก์ารออกลกู 
 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 
นก กบ คา้งคาว 
ไก่ คางคก หนู 
เป็ด องึอา่ง ปลาหางนกยงู 

 
3. สตัวก์ลุ่มใดแตกต่างจากกลุ่มอื่น 
 ก. กลุ่ม 2 
 ข. กลุ่ม 3 
 ค. กลุ่ม 1 
 
4. เดก็หญงิสดุาปวดศรีษะจงึไปพบหมอ หมอวดัอุณหภมูไิด ้38° c ขอ้สรปุของหมอทีถู่กตอ้งทีส่ดุ
คอื ขอ้ใด  
  ก. เดก็หญงิสดุาตวัรอ้น 
  ข. เดก็หญงิสดุามไีข ้
  ค. เดก็หญงิสดุามอุีณหภมูปิกต ิ 
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ตารางแสดงการสาํรวจสตัวใ์นประเทศไทย ปี 2554  
 

ชื่อสตัว ์ มอียู ่ ไมม่แีลว้ 
ไดโนเสาร ์   
ชา้งแมมมอส   
นกโดโด ้   
ววั   
มา้ลาย   
เสอืดาว   
 
5. จากตารางขอ้ใดบอกเกีย่วกบันกโดโด้ไดถู้กตอ้งมากทีส่ดุ 
  ก. สตัวท์ีย่งัอยู ่
  ข. สตัวท์ีห่ายาก 
  ค. สตัวท์ีส่ญูพนัธ ์
 
6. เราเชื่อวา่ประเทศไทยเคยมไีดโนเสารจ์รงิ เหตุผลขอ้ใดถูกตอ้งมากทีส่ดุ  
  ก. พบตวัจรงิ 
  ข. พบรปูถ่าย 
  ค. พบฟอสซลิ 
  
ตารางขอ้มลูความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติ 
 
กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2  กลุ่มที ่3 
กาฝากกบั
ตน้มะมว่ง 

กลว้ยไมก้บั
ตน้ไมใ้หญ่ 

ผึง้กบัดอกไม ้

พยาธกิบัคน ตน้ตําลงึกบั
ตน้กลว้ย 

นกเอีย้งกบั
ควาย 

เหบ็กบัสนุขั รากบั
สาหรา่ย 

ปลาการต์ูนกบั
ดอกไมท้ะเล 

 
7. จากตาราง ความสมัพนัธก์ลุ่มใดเป็นความสมัพนัธแ์บบไดป้ระโยชน์ฝา่ยเดยีว  
  ก. กลุ่มที ่1 
  ข. กลุ่มที ่3 
  ค. กลุ่มที ่2 
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8. ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาตขิองสตัวข์อ้ใด เหมาะสมทีส่ดุ 
  ก. ปลากดัในขวดโหล 
  ข. ผเีสือ้ในสวนดอกไม ้
  ค. นกแกว้ในกรง 
 
9. สิง่ใดบอกไดถู้กตอ้งวา่สิง่มชีวีตินัน้ยงัไมส่ญูพนัธุ ์
  ก. เรือ่งเล่า 
  ข. ตวัจรงิ 
 ค. ฟอสซลิ 
 
10. การตามหาแหล่งทีอ่ยูข่องสตัวป์า่ได ้ตอ้งอาศยัรอ่งรอยของสตัวน์ัน้ๆ รอ่งรอยใด ของสตัวบ์อก
ไดถู้กตอ้งทีม่ากสดุ  
  ก. กระดกู 
  ข. ขน 
  ค. รอยเทา้ 
 
11. การเลีย้งปลาหางนกยงู ควรใหอ้าหารวนัละ 2 ครัง้ คอื เชา้ เยน็ ครัง้ละ 1 ชอ้นชา ด.ช. สามารถ 
ใหอ้าหารครัง้ละ 2 ชอ้นชา ทุกเวลา ขอ้ใดเป็นเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ไดม้ากทีส่ดุ 
  ก. ปลาหางนกยงูจะตาย 
  ข. ปลาหางนกยงูจะโตไว 
  ค. ปลาหางนกยงูตวัอว้นขึน้ 
 
12. ในฤดฝูนจะเหน็ปลามาวางไขต่ามละเมาะ รมิตลิง่ พอ่ของแดงจบัปลาทีม่ไีขทุ่กตวัไปขาย ขอ้สรปุ
ทีถู่กตอ้งมากทีส่ดุคอืขอ้ใด  
  ก. พอ่แดงมอีาชพีจบัปลาไข ่
  ข. ปลาทีม่ไีขจ่ะถูกจบั 
  ค. ปลาจะสญูพนัธุ ์
 
13. คนทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้ๆ ทีเ่ผาขยะจะหายใจไมอ่อกและเป็นโรคทางเดนิหายใจ ขอ้ใดเป็นสาเหตุของ
โรคไดม้ากทีส่ดุ  
  ก. กลิน่เหมน็ 
  ข. ควนัดาํ 
  ค. อากาศเป็นพษิ 
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14. ขอ้ใดคอืความแตกต่างของดนิเหนียวกบัดนิทราย 
  ก. การอุม้น้ําของดนิ 
  ข. สขีองเน้ือดนิ 
  ค. น้ําหนกัของดนิ 

 
วฏัจกัรของน้ํา คอื ปรากฏการณ์ของน้ําทีเ่ริม่จากน้ําตามแหล่งน้ํา ระเหยเป็นไอลอยขึน้ไปรวมกนั
เป็นเมฆ เมือ่ไดร้บัความเยน็จะควบแน่น เป็นฝนตกลงมาสูแ่หล่งน้ําแลว้กลบัไปเป็นเชน่เดมิวนเวยีน
อยา่งน้ี 
 

15. จากขอ้ความ ขอ้ใดเรยีงลาํดบั “วฏัจกัร” ของน้ําไดถู้กตอ้งทีส่ดุ  
  ก. เมฆ     ฝน       ไอน้ํา   น้ํา 
  ข. น้ํา      ไอน้ํา    เมฆ     ฝน 
  ค. ฝน     ไอน้ํา    น้ํา     เมฆ   

 
ตารางแสดงการใหอ้าหารไก่จาํนวน 100 ตวั ทีเ่ลีย้งในเวลา 5 วนั  
 

วนัที ่ จาํนวนอาหาร 
1 1 กโิลกรมั 
2 2 กโิลกรมั 
3 4 กโิลกรมั 
4 7 กโิลกรมั 
5 11 กโิลกรมั 

 
 จากตาราง ถา้ตอ้งการเลีย้งไก่ ในเวลา 7 วนั  
 
16. ความตอ้งการอาหารของไก่เป็นอยา่งไร 
 ก. น้อยกวา่ 11  กโิลกรมั  
 ข. เทา่กบั   11  กโิลกรมั  
 ค. มากกวา่ 11  กโิลกรมั 
 
17. ขอ้ใดคอืสมบตัขิองสแตนแลส  
  ก. แขง็ เป็นสนิม ดดังอไมไ่ด ้
  ข. แขง็ ไมเ่ป็นสนิม เป็นเงาวาว  
  ค. แขง็ ไมเ่ป็นสนิม ดดังอไมไ่ด ้
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   ตารางการจดัจาํแนกวตัถุตามลกัษณะ  
 

ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 
แกว้น้ํา ลกูเต๋า แผน่กระดาษ 
กระป๋องนม กลอ่งชอลก์ ผา้เชด็หน้า 
ขา้วหลาม กระบะทราย ธนบตัร  

 

18. วตัถุใดมรีปูทรงสีเ่หลีย่ม 
  ก. กระป๋องนม 
  ข. ผา้เชด็หน้า 
  ค. กระบะทราย 
 
19. การประดษิฐห์ุน่ยนต ์1 ตวัใชก้ล่องนม 15 กล่อง นกัเรยีนจะทาํใหน้้อง 3 คน ตอ้งใชก้ล่องนมทัง้หมด
เทา่ไร  
  ก. 30 กล่อง 
  ข. 35  กล่อง 
  ค. 45  กล่อง 
 
20. คุณพอ่ ตอ้งการทาํตะเกยีบ 20 คูคุ่ณพอ่ตอ้งใชไ้มก้ีอ่นั  
  ก. 20   อนั 
  ข. 30   อนั 
  ค. 40   อนั 
 
21. วตัถุคูใ่ดมรีปูทรงทีแ่ตกต่างกนั  
  ก. กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย 
  ข. ไมปิ้งปอง  ลูกปิงปอง 
  ค. ซองจดหมาย แสตมป์ 
 
22. ในการทดลองชมิอาหารชนิดหน่ึง น้ํามรีสเปรีย้วมาก รสเผด็ รสเคม็ และมกีลิน่ตะไครก้บัใบมะกรดู
ดว้ยนกัเรยีนคาดวา่อาหารชนิดนัน้น่าจะเป็นขอ้ใดมากทีส่ดุ  
  ก. แกงเผด็ 
  ข. ตม้ยาํ 
  ค. ตม้จดื 
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23. วตัถุชนิดหน่ึงมสีมบตั ิเบา บาง ฉีกขาดงา่ย เมือ่โดนน้ําจะดดูซมึซบัน้ําไวแ้ละเป่ือยยุย่ วสัดุขอ้ใด
ถูกตอ้ง 
  ก. ผา้ 
  ข. พลาสตกิ 
  ค. กระดาษ 
 
24. นกัเรยีนตอ้งการทาํน้ําแขง็รปูทรงกระบอกนกัเรยีนควรใชภ้าชนะรปูใด 
  ก.  
 

  ข. 
   

 ค.   
 
ตารางขอ้มลูแสดงการเปลีย่นแปลงวตัถุบางชนิด เมือ่ไดร้บัความรอ้น 
 
วตัถุ ความรอ้น การเปลีย่นแปลง 

 น้ําตาลทราย ละลาย 
 ดนิน้ํามนั ละลาย 
 เทยีน ละลาย 
 ดนิเหนียว แขง็ 

 

 
25. วตัถุขอ้ใดเปลีย่นแปลงแตกต่างจากวตัถุอื่น  
  ก. น้ําตาลทราย 
  ข. ดนิเหนียว 
  ค. เทยีน 

 
นําวตัถุ 3 ชนิด แชน้ํ่าในเวลาเทา่กนั ผลปรากฏวา่วตัถุทัง้สามชนิด เป็นสนิม 
 
26. จากขอ้มลู วตัถุทัง้ 3 ชนิดทาํจากวสัดุใด  
  ก. เหลก็ 
  ข. อะลมูเินียม 
  ค. สแตนเลส 
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27. ขอ้ใดจะเกดิไดม้ากทีส่ดุ ถา้สบูลมใสล่กูโปง่โดยไมห่ยดุ 
  ก. ลกูโปง่ใหญ่ขึน้ 
  ข. ลกูโปง่แตก 
  ค. ลกูโปง่ลอย 
 
นกัเรยีนเกบ็สิง่ของทีใ่ชแ้ลว้ เป็นเวลา 3 วนัไดด้งัน้ี ขวดพลาสตกิ 1 กโิลกรมั ขวดแกว้ 5 กโิลกรมั  
เศษกระดาษ 3 กโิลกรมั  กล่องโฟม 3 กโิลกรมั  
 
28. นกัเรยีน ควรนําเสนอขอ้มลูดว้ยวธิใีดใหเ้พือ่น เขา้ใจงา่ยและเรว็ทีส่ดุ  
  ก. เขยีนตารางใหด้ ู
  ข. แจกกระดาษทีจ่ดใหอ้า่น 
  ค. เขยีนแผนภมูแิทง่ใหด้ ู
 
29. หมูบ่า้นแหง่หน่ึงทุกครอบครวัมอีาชพีตดัตน้ไมเ้ผาถ่าน และทาํอาชพีน้ีต่อเน่ืองเป็นเวลานาน
นกัเรยีนคาดวา่ผลกระทบทีห่มูบ่า้นนัน้จะไดร้บัคอืขอ้ใด 
  ก. เกดิความแหง้แลง้ 
  ข. ไมม่ไีมป้ลกูบา้น 
  ค. มถ่ีานเตม็หมูบ่า้น 
 
30. เทน้ํารอ้นลงในแกว้ทีม่น้ํีาแขง็เตม็แกว้อะไร จะเกดิไดม้ากทีส่ดุ  
  ก. น้ําแขง็จะรอ้น 
  ข. แกว้น้ําจะแตก 
  ค. น้ําแขง็จะหลอมเหลว 
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แบบสอบถามวดัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 
คาํช้ีแจง:  ใหน้กัเรยีนเตมิขอ้ความ ตวัเลข หรทืาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิทีส่ดุ
  
ชื่อ .................................................................. นามสกุล ............................................................. 
โรงเรยีน .......................................................... ชัน้ .................................... เลขที ่....................... 
เพศ    ชาย       หญงิ 
อาย ุ.................... ปี 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
คาํช้ีแจง: 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นการสอบถามเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
สาํคญัของคร ูตามการรบัรูข้องนกัเรยีน 
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีไมม่ขีอ้ผดิหรอืขอ้ถูกและไมผ่ลต่อการเรยีนของนกัเรยีน 
 3. แบบสอบถามฉบบัน้ีม ีจาํนวน 20 ขอ้ กาํหนดเวลา  30 นาท ี
 4. การตอบใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความทีก่าํหนดให ้แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงใน
ชอ่งวา่งของแต่ละขอ้ความของแบบสอบถาม ทีต่รงกบัการกระทาํทีเ่ป็นจรงิของครมูากทีส่ดุ ดงัน้ี 
 
   มากทีส่ดุ หมายถงึ ครปูฏบิตัมิากทีส่ดุ 
   มาก  หมายถงึ ครปูฏบิตัมิาก 
   น้อย  หมายถงึ ครปูฏบิตัน้ิอย 
   ไมเ่คย  หมายถงึ ครไูมเ่คยปฏบิตั ิ
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แบบสอบถามวดัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครตูามการรบัรู้ของนักเรียน 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ขอ้ ขอ้ความ 

มากทีส่ดุ มาก น้อย ไมเ่คย 
 การเตรียมการสอน     
1  ครแูจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้น้ือหาสาระทีจ่ะเรยีนใหน้กัเรยีนรูล้ว่งหน้า     
2 ครบูอกความสาํคญัของเรือ่งทีเ่รยีนทุกครัง้     
3 ครแูบ่งกลุ่มนกัเรยีนไดเ้หมาะสมกบัการเรยีนวทิยาศาสตรแ์บบคละ

ความรูค้วามสามารถ 
    

4 ครจูดัเตรยีมสือ่อุปกรณ์เพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน     
5 ครใูหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มวางแผนในการเตรยีมกจิกรรมมาล่วงหน้า     
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้     
6 ครจูดักจิกรรมไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั     
7 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดส้นุกและน่าสนใจ     
8 ครใูชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย     
9 ครมูอีารมณ์ดยีิม้แยม้แจม่ใสเอาใจใสใ่หค้าํแนะนํานกัเรยีนระหวา่งทาํ

กจิกรรมเป็นรายบุคคล 
    

10 ครคูรสูง่เสรมิใหน้กัเรยีนฝึกคดิ ฝึกทาํเพือ่คน้หาคาํตอบตามความถนดั
และวธิกีารของตนเอง 

    

11 ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดก้ารแสดงออกและความคดิอยา่งสรา้งสรรค ์     
12 ครตูัง้คาํถามใหน้กัเรยีนไดค้ดิวเิคราะหแ์ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง     
13 ครสูง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุ่ม     
14 ครจูดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิและใหน้กัเรยีนมโีอกาสปรบัปรงุการทาํกจิกรรม

ดว้ยตนเอง 
    

 ส่ือและแหล่งเรียนรู ้     
15 ครใูชส้ือ่การสอนทีห่ลากหลายเพือ่กระตุน้ความสนใจ     
16 ครใูหน้กัเรยีนศกึษาแหล่งเรยีนในโรงเรยีนเป็นประจาํ     
17 ครพูานกัเรยีนไปศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่และแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก

โรงเรยีนเพือ่เชื่อมโยงประสบการณ์กบัชวีติจรงิ 
    

 การวดัและประเมินผล     
18 ครใูหน้กัเรยีนประเมนิผลงานของตนเองตามสภาพจรงิ     
19 ครแูจง้ผลการทาํชิน้งานของนกัเรยีนใหท้ราบทุกครัง้     
20 ครสูงัเกตและประเมนิพฒันาการของนกัเรยีนอยา่งต่อเน่ือง     
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ภาคผนวก  ง 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ดร.ประสงค ์ เมธพีนิิจกุล      หวัหน้าสาขาวจิยั  
          สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
          (สสวท.) 
          กรงุเทพมหานคร 
 
ดร.พรทพิย ์ ศริภิทัราชยั      ฝา่ยวชิาการประถม 
          โรงเรยีนสาธติหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
          ประสานมติร 
          กรงุเทพมหานคร 
 
ดร.สนุทร  เทยีนงาม       อาจารย ์     
          มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
          สพุรรณบุร ี
 
อาจารยป์ระดบั  นาคแกว้      คร ู
          โรงเรยีนสงวนหญงิ 
          สพุรรณบุร ี
 
อาจารยส์ายพณิ  กจิจา      คร ู
          โรงเรยีนวดัธรรมมงคล (วริยิงัคอุ์ปถมัภ)์ 
          กรงุเทพมหานคร 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางปิยนาฏ  ปิยะรตัน์ 
วนัเดอืนปีเกดิ     25 เมษายน 2499 
สถานทีเ่กดิ     สพุรรณบุร ี
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั   18 ถนนพระพนัวษา ตําบลทา่พีเ่ลีย้ง  อาํเภอเมอืงสุพรรณบุร ี
      จงัหวดัสพุรรณบุร ี72000 
ตําแหน่งหน้าทีป่จัจุบนั  คร ูวทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ 
สถานทีท่าํงาน    โรงเรยีนอนุบาลสพุรรณบุร ี
 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2515   มธัยมศกึษาตอนตน้ 
      จาก โรงเรยีนสงวนหญงิ อ.เมอืงสพุรรณบุร ีจ.สพรรณบุร ี
 พ.ศ. 2520   ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู(ภาษาองักฤษ) 
      จาก วทิยาลยัครสูวนสนุนัทา 
      กรงุเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2525   ศกึษาศาสตรบ์ณัฑติ(ศษ.บ.)(ภาษาไทย) 
      จาก มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 พ.ศ. 2556   การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาวชิาการวจิยัและสถติทิางการศกึษา 
      จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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