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 การศึกษาครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวดับางปะกอก 
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 60  คน แบงเปนกลุมทดลองที่ 1  จํานวน 30 คน และกลุม
ทดลองที่ 2 จํานวน 30 คน  โดยกลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร  กลุมทดลองที่ 2 
ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ใชเวลาในการทดลอง 20 ช่ัวโมง  
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control  Group Pretest – Posttest Design 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test แบบ Independent sample ในรูป Difference Score 
  ผลการวิจัยพบวา 
   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรู แบบ
โครงงานวิทยาศาสตรกบันกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูดวยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสบืเสาะ 
หาความรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ
โครงงานวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรู ดวย
การใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 
   4. ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบ
โครงงานวิทยาศาสตรกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะ 
หาความรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   5. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   6. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยการใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this study was to compare mathayomsuksa III students’ Science  Achievement  
in  Learning   and  Creative Thinking  Science  of Matthayomsuksa III Students Through Scientific 
Project   and  Science Activity sets  A Quest for Knowledge. 
 The sample in this research were 60 mathayomsuksa III  students  at Watbangpakok School; 
Radburana Bankgkok, during the  second  semester of the 2010 academic year. They were  divided into  
2 groups; the experimental group I with 30 students taught  through  Scientific Project and the 
experimental group II with 30 students taught  through Science Activity sets  A Quest for Knowledge. It 
took  20 hours to finish this experiment. The research design was Randomized Control  Group Pre-test 
Post-test Design was used in this study. The data were  analyzed by t-test independent and t-test for 
dependent .  
  The results of the study indicated that: 
   1. The achievement in science learning of the students taught with Scientific 
Project and  Science Activity sets  A Quest for Knowledge  were not significantly different. 
   2. The achievement in science learning of the students taught with Scientific 
Project  was higher than before and significantly  at  the .01 level 
   3. The achievement in science learning of the students taught with Science Activity 
sets  A Quest for Knowledge was higher than before and significantly  at  the .01 level. 
   4. The Scientific Creative Thinking of the students taught with Scientific Project 
and  Science Activity sets  A Quest for Knowledge were not significantly different. 
   5. The Scientific Creative Thinking ability of the students taught with Scientific 
Project   was higher than before and significantly at the .01 level. 
   6. The Scientific Creative Thinking ability of the students taught with Science 
Activity sets  A Quest for Knowledge  was  higher than before and significantly at the .01 level. 
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ประกาศคณุูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดดีวยความกรุณาและความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย 
ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานควบคุมปริญญานิพนธ  อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
ที่ไดเสยีสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรกึษา คําแนะนําในการวจิัยทกุขั้นตอนจนสําเร็จลุลวงดวยด ี รวมทั้ง
ทําใหผูวจิัยไดรับประสบการณในการทํางานวิจยั และรูถึงคุณคาของงานวิจยัที่จะนําไปใชในการพฒันา 
การจัดการเรยีนรู ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวงการศึกษา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งถึง
ความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สนอง  ทองปาน รองศาสตราจารย ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ ในฐานะ
กรรมการแตงตั้งเพิ่มเติมในการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนประโยชนอยางยิ่ง 
ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสนธยา  ศรีบางพลี  และอาจารยเสกสรรค  กะชามาศ 
ที่ไดใหความกรุณาชวยเหลือในการตรวจสอบเคาโครงปริญญานิพนธ และใหคําแนะนํา และคําปรึกษา
เพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทําปริญญานิพนธ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน คือ ครูกุศล  มูสิแกว  ครูจิดาภา  เสนาะเมือง และครู
ซารีนา  พลสา  ที่ไดกรุณาตรวจสอบและใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไข เครื่องมือที่ใช
ในการทําวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี รวมไปถึงคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัยในการศึกษา
ตามหลักสูตรสาขาวิชาการมัธยมศึกษาอันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ทานผูอํานวยการนิฐพินธ  ภูพันธ คณะครู และนกัเรียนโรงเรียนวดับางปะกอก 
ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ใหกําลังใจ กําลังทรัพย และความหวงใย 
ตลอดจนญาติมิตร เพื่อนรวมงาน และเพื่อนๆ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุมการสอนวิทยาศาสตรทุกคน
ที่ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่กรุณาใหความชวยเหลือ สนับสนุน 
และเปนกําลังใจในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณดวยดี 
 
 คุณคาและประโยชนใดๆ ที่พึงมีจากปริญญานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาพระคุณของบิดา-
มารดา ครูอาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 

 
                                                                            บัวซอน   ตํามะ                
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี จะตองเริ่มตนที่การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีในสถานศึกษา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2546: 1) เพราะสถาบัน 
การศกึษามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึงสาํหรับ
ประเทศไทยนัน้ ในการกําหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ. ศ. 2545 – 2549 กําหนดวิสัยทัศน
ในการพัฒนาประเทศโดยการเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน มีเหตุผลและมีความคิดสรางสรรค  
การพัฒนาความสามารถทางความคิด จึงเปนจุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษาในปจจุบัน โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาที่เศรษฐกิจและสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาทางดานขาวสารขอมูล  
คือ มีการรับและการใชขอมลูตางๆ ซ่ึงนับเปนความจาํเปนอยางยิ่งที่ผลักดันใหประชากรทุกคนตองพัฒนา
ความสามารถ ในการคิดอยางไตรตรองรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับมากขึ้น  จําเปนอยางยิ่งที่ประชากร
ตองมีลักษณะประการหนึ่ง คือ การคิดเปน ซ่ึงในปจจุบันการคิดเขามามีบทบาทสําคัญ จากการเปลี่ยนแปลง
ของแนวคดิ หลักการ และทศิทางในการจดัการศกึษาที่มคีวามเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหบทบาทของ
ครูที่สอนเฉพาะความรูความจําตองเปลีย่นแปลงไป การสอนเดก็ใหคิดเปน เปนแนวทางที่ตอเนือ่งมาตั้งแต
มีการใชหลักสูตรที่เนนกระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรยีน คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน (ศิริกาญจน  
โกสุมภ.  2549: 5) ในปจจุบันการจดัการศกึษามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก รูปแบบการจดัการเรียน
การสอน จึงตองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
อีกทั้งตองสงเสริมใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูใหมๆ ซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตร ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเรว็ เกดิความรูใหมๆ ทางวิทยาศาสตรเพิ่มเตมิอยูเสมอ ทั้งความรูดานทฤษฎีและหลักการตางๆ 
ทางวิทยาศาสตรก็ไมไดเปนความจริงที่ตายตัว แตมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี ้การศึกษา
ทางวิทยาศาสตรที่มุงถายทอดความรูตางๆ ใหนักเรียนไดจดจําแตเพียงอยางเดียวยอมเปนไปไดยาก ทั้งยัง
ไมสอดคลองกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตรทีเ่ปนการคนหาความจริงเกีย่วกบัธรรมชาต ิ โดยอาศัย กระบวนการ
แสวงหาความรู ดังนัน้การเรียนการสอนวทิยาศาสตรที่ด ีจึงควรใหนกัเรยีนไดรับทั้งตวัความรูและกระบวนการ
แสวงหาความรูไปดวยในเวลาเดียวกัน (นิดา สะเพียรชัย.  2521: 7 – 8) การจัดการศึกษาใหแกนักเรียนจึง
จําเปนตองใชรูปแบบวิธีการจดักระบวนการการเรียนการสอนแบบตางๆ ที่ชวยสงเสรมิใหผูเรยีนเกิดทกัษะ
การเรียนรู คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน เพื่อใหนักเรียนสามารถนําขั้นตอน วิธีการที่ไดจากการเรียนรู
ไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพการดํารงชีวิตในประจําวัน 

 



 2 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจดักิจกรรมให
นักเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน
และแกไขปญหา โดยตองจดักิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได 
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา.  2547: 12 – 14) และในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทกุระดับ ประกอบดวย
การประกันคุณภาพภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 13 – 28) และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิสัยทัศน และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ยังไดบัญญัติสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ซ่ึงเปน
หมวดที่วาดวยการปฏิรูปการเรียนรูทีเ่ปนเสมือนหวัใจของการปฏิรูปการศึกษา ตอมากระทรวงศกึษาธิการ
ไดออกคําสัง่ใหสถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และในสวนที่เกีย่วของกับวิทยาศาสตร
คือ การสอนวทิยาศาสตรเปนการจัดกิจกรรม และประสบการณทางวทิยาศาสตรใหแกผูเรียน ใหไดรับ
การสงเสริม เพื่อสามารถพัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรูกระบวนสืบเสาะในการหาความรู 
กระบวนการแกปญหา โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดองคความรู (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2544: 4) ดังนัน้ในการพัฒนาประเทศของเราใหเจริญขึ้นทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม ยังตองการบุคลากร
ที่มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรอยูเปนจํานวนมาก ความคิดสรางสรรค จึงเปนคุณลักษณะหนึ่ง
ที่ควรจะตองสงเสริม และพฒันาใหเกิดขึน้แกเยาวชนทีจ่ะเติบโต เปนกําลังของประเทศ โดยธรรมชาติ
แลวคนเราทุกคน มีความคิดสรางสรรคอยูในตัวเอง จะแตกตางกันที่ความมากนอย  
 ความคิดสรางสรรคนับเปนความสามารถที่สําคัญอยางยิ่งของมนุษย ซ่ึงมีคุณภาพมากกวาความสามารถ 
อ่ืนๆ และเปนปจจัยท่ีจําเปนยิ่งในการสงเสริมความกาวหนาของประเทศ ดังจะเห็นไดจากบรรดาประเทศ
พัฒนาทั้งหลาย เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมัน ประเทศเหลานี้จัดเปนประเทศผูนําของโลก ทั้งนี้เพราะ
ประเทศดังกลาว มีประชาชนที่มีความคิดสรางสรรค ประชาชนกลาคดิ กลาใชจินตนาการ จนสามารถ
สรางผลงานที่แปลกใหม เปนประโยชนเอ้ืออํานวย  ความสะดวกและเหมาะ สมกับสภาพการณ ตัวอยาง
ผลงานสรางสรรคไดแก เครือ่งบินไอพน  ยานอวกาศ พลังงานแสงเลเซอร ส่ิงเหลานี ้ตางก็ไดรับการยกยอง
และยอมรับในความสามารถสรางสรรคอันเปนลักษณะที่เดนชัด และแสดงความสามารถที่เหนือกวาประเทศอื่น 
ดังเปนที่ประจกัษในปจจุบนันี้ (อารี รังสินนัท.  2548: 1) นักการศึกษาไดพยายามศึกษา ความคิดสรางสรรค
ของมนุษยและสามารถสรุปเกี่ยวกับความเชื่อ ดังที่ เกล (อารี รังสินันท.  2548: 1; อางอิงจาก Gale.  1998) 
ที่กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวคนทุกคนและสามารถสงเสริม คุณลักษณะนี้
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ใหพัฒนาสูงขึ้นได ดังนั้นการจัดการศึกษามีความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค เพราะความคิดสรางสรรคเปนสื่อที่นําไปสูการแกปญหาอยางสรางสรรคของมนุษย 
ดังที่ ทอรแรนซ (Torrance.  1962: 17) กลาววา ในบรรดาความคิดทั้งหลาย ความคิดสรางสรรคชวยใหเกิด
การคนพบสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยมาก เพราะลักษณะที่ดีเดนของผู
ที่มีความคิดสรางสรรคนั้น มีอยูหลายประการและที่สําคัญอยางยิ่งกค็ือ การมีความคิดริเร่ิมเกิดขึ้นแลว
ถายทอดความคิดนี้ออกมาในรูปของการกระทําความคดิสรางสรรค จึงกอใหเกดิความรูและประดษิฐกรรม
ใหมๆ ตลอดจนการนําความรูและประดิษฐกรรมนั้นไปใชใหเกิดประโยชนในทุกๆ ดาน ทั้งอํานวยความ
สะดวกและประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น 
 การเรยีนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรจัดเปนวิธีการที่เสริมสรางและพฒันาทักษะกระบวนการคดิ 
ทั้งนี้เนื่องจากโครงงาน มีกระบวนการทีท่ําใหนกัเรียนไดพัฒนาการเรียนรู เกดิการสรางองคความรูได
ดวยตนเอง  สงเสริมกระบวนการคิด ไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค ลงมือปฏิบัติจริง  สามารถสราง
ผลงานและแกปญหาตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเองได สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได พรอมกับฝก
ภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดีได เปนการบูรณาการความรูความคิดกบัชีวิตประจําวนั ทําใหสามารถ
แกปญหาในชวีิตประจําวันได (ชาตรี  เกดิธรรม.  2547) 
     ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เปนอีกทางเลือกหนึ่งทีน่ํามาใช ในการเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร เพราะชดุกจิกรรมเปนนวัตกรรมทางการศกึษารูปแบบหนึง่ ที่จัดกจิกรรมใหนกัเรยีนไดศึกษา
คนควาดวยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใชความคิดอยาง
เต็มที่โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงชุดกิจกรรมชวยใหใชเวลานอยลงในการนําเสนอขอมูล
ตางๆ ชวยใหผูเรียนเปนอิสระ สามารถประกอบกิจกรรมการเรียนดวยตนเองมากกวาการบอกหรือกําหนดให 
โดยครูเปนผูสรางโอกาสทางการเรียนการสอน มีกิจกรรมใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ซ่ึง
นักเรียนดําเนินการเรียน จากคําแนะนําที่ปรากฏอยูในชุดกิจกรรมเปนไปตามลําดับขั้นดวยตนเอง ซ่ึง
สอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยากรู อยากเห็น อยากคิดคนในสิ่งตางๆ การจัด
กิจกรรมใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในการเรยีนไดคิด ไดทดลองไปทีละขัน้ตอนและทราบผลการกระทาํของ
ตนเอง ตรงกับแนวคดิการจดัการเรียนการสอนของ บลูม (Bloom.  1976: 72 – 74) ที่กลาววา การจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติตามที่ตองการ ยอมกระทาํกิจกรรมนั้นดวยความกระตือรือรน ทําใหเกิด
ความมั่นใจเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูง ทําใหเกิดความพึงพอใจในตนเองได
ในที่สุด  
 จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัดบางปะกอก  
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานครนั้น นกัเรียนประสบปญหาดานการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมมาก เวลาเรียนจงึไมเพียงพอ ครูไมมีรูปแบบการสอนใหมๆ นอกจากการบรรยาย 
นักเรียนไมมีความคิดสรางสรรค และความคิดที่แปลกใหม การตอบคําถามของนักเรียนสวนใหญ มักตอบ
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ตามในหนังสือหรือตามที่เรียนมา ในดานผลงานของนักเรียนสวนใหญ มีรูปแบบซ้ําๆ กัน ไมหลากหลาย   
จากปญหาและแนวคิดดังกลาว ทําใหผูวจิัยสนใจศึกษาวา การสอนโดยการจดัการเรียนรูแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรและชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ 
และมีอิสระในการคิดและสรางองคความรูไดดวยตนเอง เปนการลดบทบาทการสอนของครู เพิ่มบทบาท
ในการเรยีนของนักเรยีนโดยเนนนกัเรียนเปนสําคัญมากขึน้ ซ่ึงการวิจยัคร้ังนี้ทําใหรูวาวิธีการจดัการเรียนรู
แบบใดทําใหเกดิผลดแีละสงเสริมนักเรียนในดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตอไป 

 
ความมุงหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 5. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 6. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผลการวิจัยท่ีได ทําใหทราบถึงผลการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร และชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เพื่อทีจ่ะได
นําไปใชพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนวดับางปะกอก  
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 4  หองเรียน  นกัเรียนจํานวน  120 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียน
วัดบางปะกอก สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม 
กลุมละ 30 คน ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จาก 4 หองเรียน มาเพียง 
2 หองเรียน และสุมอีกครั้งโดยการจับฉลากเพื่อกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  กลุมทดลองที่ 1   การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
  กลุมทดลองที่ 2    การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
   1.1 การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
   1.2 การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
  2. ตัวแปรตาม  ไดแก 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   2.2 ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนือ้หากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544  เร่ือง  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลา 20 ช่ัวโมง ทําการทดสอบ 
กอนเรียน 2 ช่ัวโมง  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 16  ช่ัวโมง และทําการทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง   
โดยผูวิจัยทดลองสอนดวยตนเอง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การเรียนทีเ่นนนกัเรยีนเปนผูสรางความรูดวย
ตนเอง ในการทําโครงงานนกัเรยีนจะมปีระสบการณจากการปฏิบัติจริง ตลอดจนไดพฒันาความคดิ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มี  
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ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 การคิดและเลือกหัวขอที่ทํา 
   1.1.1 แบงกลุม นักเรียน กลุมละ 5 คน 
   1.1.2 ครูรวมกับนักเรียนอภิปรายทบทวนความรูเดิม 
   1.1.3 นักเรียนคดิและเลือกหรือกาํหนดปญหาที่ตองการศึกษา จากความสนใจ ความอยากรู
อยากเห็นของตนเองและกลุมของนักเรียน 
  1.2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยนักเรียนศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและสาระ
การเรียนรู 
  1.3 การจัดทําเคาโครงยอของโครงงานวิทยาศาสตร 
   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวของ จากนั้นนักเรียนทําการเขียน
เคาโครงยอ เพื่อเปนการลําดับและวางแผนการดําเนินการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  1.4 การลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดคิดหัวขอและการคนควาขอมูล 
  1.5 การเขียนรายงาน 
   นักเรียนรวบรวมผลขอมูลที่ไดจากการลงมือทําโครงงาน มาเขียนรายงานการปฏิบัติ
กิจกรรม 
  1.6 การแสดงผลงาน 
   1.6.1 นักเรียนจัดการนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยการแสดงผลงาน 
 2. การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู โดยใหนักเรียนไดคนหาความรูดวยตนเอง จากสื่อการเรียนรู ซ่ึงเปนนวัตกรรมทางการศกึษาที่ผูวิจยั
เปนผูสรางขึ้น โดยปรับปรุงขั้นตอนและหลักการสราง ชุดกิจกรรมของ บัทส (Butts.  1974: 85) เนลสัน 
และ เลอเบียร (Nelson; & Lorbeer.   1975: 247) และ เดอวิโต และ ดรอกโคเวอร (Devito; & KrocKover.  
1976: 388) เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนใหนักเรียนไดคิดสรางสรรค โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู เพื่อสรางองคความรูใหม และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูเขากับประสบการณ  
หรือความรูเดิมไดอยางเหมาะสม โดยปฏิบตัิตามกจิกรรมที่กําหนดใหในชุดกจิกรรมอยางรอบคอบ เปนเหตุ 
เปนผล ซ่ึงมีครูเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและคอยใหความสะดวกโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
โดยนกัเรยีนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง  ดวย กระบวนการคดิ การลงมือปฏิบัติการทดลองหรือการกระทํา  
ซ่ึงชุดกิจกรรม ประกอบดวย     
  2.1 ช่ือกิจกรรมเปนสวนที่ระบุช่ือกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู    
  2.2 คําชี้แจงเปนสวนที่อธิบายวิธีการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู    
  2.3 จุดประสงครวมของชุดกิจกรรมและจุดประสงคของแตละชุดกิจกรรมเปนสวนที่ระบุ 
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เปาหมายที่ตองการใหนักเรียนบรรลุผล     
  2.4 เวลา เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด     
  2.5 สถานการณ เปนสวนที่ระบสุถานการณที่เปนการบรรยายดวยขอความ รูปภาพ หรือ
กิจกรรมการทดลอง     
  2.6 สาระการเรียนรู เปนสวนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรู ความรูเพิ่มเติมที่ตอง
การใหนักเรียนศึกษาและทํากิจกรรมในแตละกิจกรรม    
  2.7 กระบวนการเรียนรู เปนสวนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ เชน การกําหนดจุดประสงค
ของกจิกรรมการทดลอง การตั้งสมมตฐิาน การตอบคาํถาม การหาคําตอบของปญหาการแสดงความคดิเห็น  
การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง การสรุปผล ตลอดจนการเชื่อมโยงความรูและการถายทอด
ความรู ดังนี้      
   2.7.1 การสรางความสนใจ หมายถึง การนําเขาสูบทเรียนหรือเร่ืองทีน่าสนใจ โดยการสังเกต  
ศึกษา หรือปฏิบัติตามสถานการณที่กําหนดให บนพื้นฐานของเหตุและผล ซ่ึงสถานการณ เปนขอความ  
รูปภาพ กิจกรรมการทดลอง ที่กระตุน หรือทาทายใหนักเรียนเกิดความสนใจใครรู อยากรูอยากเห็น หรือ
ขัดแยงเกิดปญหาและทําใหผูเรียนตองการศึกษาคนควา ทดลอง หรือแกปญหา แลวตั้งขอสงสัย/ขอคําถาม
ที่เกิดจากสถานการณ หรือมีความเกี่ยวของสอดคลองกับสถานการณ พิจารณาหาสาเหตุ และขอสงสัยแลว 
รวมกันหาคําตอบที่เปนไปได      
   2.7.2 การสํารวจและคนหา  หมายถึง  การสํารวจตรวจสอบทดลองคนหา ความรูของ
นักเรียนเกี่ยวกบัสิ่งที่นักเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นของตน โดยมีการวางแผน กําหนดแนวทาง
ศึกษาขอความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่กําหนดใหในชุดกิจกรรม เพื่อนําไปสูการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรม
การทดลอง และการตั้งสมมติฐาน และรวมกันปฏิบัติการทดลอง ตามที่กําหนดใหในชุดกิจกรรมอยางรอบคอบ  
โดยคํานึงถึงขอควรระวังและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลอง      
   2.7.3 การอธิบายและลงขอสรุป หมายถึง การใหนักเรียนรวมกันบันทึกผลการทดลอง   
และสรุปผลการทดลอง โดยการอภปิรายถึงความสัมพนัธของขอมูลที่ไดจากการทดลองโดยการตอบคําถาม  
เพื่อนําไปสูการวิเคราะห และสรุปผลดวยการคิดพิจารณาทดลอง ไตรตรองอยางมีเหตุผล เพื่อสรางเปน 
องคความรูใหม การคนพบองคความรูนี ้ อาจสอดคลองสนับสนุนสมมติฐาน ที่ตั้งไว ผลที่ไดจะอยูใน
รูปแบบใด ก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรยีนรูได     
   2.7.4 การขยายความรู หมายถึง การใหนักเรียนไดขยายหรือเพิ่มเติมความรูความเขาใจ
ในองคความรูที่ไดใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการยกตัวอยางสถานการณใหนกัเรียนอธิบาย ช้ีแจง  
เช่ือมโยงความรูเดิมกับองคความรูที่ไดอยางเปนระบบ ละเอียดสมบูรณขึ้น สามารถคิดพิจารณาใครครวญ 
อยางมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจ และนําไปประยุกตใช ในเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวัน ศึกษาคนควา  
ทดลองเพิ่มเติมตามที่นักเรียนตองการ 
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   2.7.5 การประเมินผล หมายถึง การใหนักเรียนไดประเมินความรูความเขาใจ และความสามารถ
ของตนเอง ทั้งดานทักษะกระบวนการและองคความรูที่ได โดยการตอบคําถามทายกิจกรรมในชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมการคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เพื่อเปนการทบทวนความรูที่ไดและถายโยง
ความรูและทักษะไปสูเนื้อหาใหมตอไป     
  2.8 อุปกรณ เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชในแตละกิจกรรม             
  2.9 คําถามทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําถามหลังการปฏิบัติกิจกรรม                
  2.10 คําเฉลยกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบในคําถาม ในการวิจยัคร้ังนี้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
สืบเสาะที่ผูวิจยัสรางขึ้น ตามเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตร เพื่อใชในการประกอบ 
การเรียนการสอน เร่ือง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตรที่ผูวิจยัสรางขึน้ ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร โดยวดัความสามารถ 
ดานตางๆ 4 ดาน คือ 
  3.1 ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงที่เคยเรียนมาแลว
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร    
  3.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ และแปล
ความรู โดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร    
  3.3 ดานการนาํไปใช หมายถึง ความสามารถในการนาํความรูวิธีการทางวทิยาศาสตร ไปใช 
ในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป หรือสถานการณที่คลายคลึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน    
  3.4 ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู
ทางวิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ การฝกฝนอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรจนเกิด
ความคลองแคลว และสามารถเลือกใชกิจกรรมตาง  ๆไดอยางเหมาะสม ในการวิจัยครั้งนี้ มีทักษะกระบวนการ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน คือ ทักษะการสังเกต การทดลอง การจัดกระทํา และส่ือความหมาย
ขอมูล  การลงความเห็นจากขอมูล การคํานวณ 
 4. ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  หมายถึง ความสามารถทางการคิดของบุคคลนําไปสู
ส่ิงใหมที่แตกตางไปจากเดิม หรือสถานการณทางวิทยาศาสตรที่แปลกใหม สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
สนใจศึกษาความคิดสรางสรรค 3  ดาน  ดังตอไปนี้  
  4.1 ความคิดคลอง หมายถึง ความสามารถทางการคิดสรางสรรคของบุคคลในการคิดหาคําตอบ
ไดอยางถูกตองรวดเร็วและตอเนื่องและไดคําตอบในปริมาณมากๆในเวลาที่จํากัด  
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  4.2 ความคิดยืดหยุน หมายถึง ความสามารถทางการคิดสรางสรรคของบุคคลในการคิดหา
คําตอบที่ถูกตองไดหลายทาง หลายรูปแบบ และสามารถเปลี่ยนวิธีการแกปญหาไดทันททีี่รูวา มีความจาํเปน  
  4.3 ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถทางการคิดสรางสรรคของบุคคลในการคิดหาคําตอบ
ถูกตองมีความแปลกใหมและแตกตางจากความคิดของผูอ่ืน 
 ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรวดัไดจากคะแนนของนักเรยีนที่ทาํแบบทดสอบวดัความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดยใชแนวคิดจากเกณฑการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคของ กิลฟอรด 
(Guilford) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรกับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน
ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 4. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร
กับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

- การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
- การสอนดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบ
สืบเสาะหาความรู 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
- ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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 5. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกนั 
 6. ความคิดสรางสรรคของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรม 
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
  1. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
   1.1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
   1.2 คุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร 
   1.3 จุดมุงหมายของการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   1.4  หลักสําคัญของการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   1.5 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 
   1.6 ขั้นตอนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร 
   1.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับโครงงานวิทยาศาสตร 
  2. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
   2.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  
   2.2 กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู       
   2.3 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู     
   2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  3. เอกสารและงานวิจยัที่ที่เกีย่วกับชุดกจิกรรม 
   3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม  
   3.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
   3.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
   3.4 หลักการและขัน้ตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
   3.5 ประโยชนของชุดกิจกรรม 
   3.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
  4. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   4.2 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
   4.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   4.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  
  5. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วกบัความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  
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   5.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค  
   5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
   5.3 ความหมายของความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
   5.4 การวัดความคดิสรางสรรค  
   5.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
 1.1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร 
  ฟาวเลอร (Fowler.  1964) โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การศึกษาและการแกปญหาใด 
ปญหาหนึ่งทางวิทยาศาสตร โดยจัดทําและเขียนเปนโครงการเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควา และ
มีการปฏิบัติตามแนวทางที่วางไวเพื่อใหโครงงานนั้นสัมฤทธิ์ผล 
  แคทซ และ ชารด (Katz; & Chard.  1994: 15) กลาววา การจัดการเรยีนการสอนโดยใช
โครงงานเปนการศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่เด็กสนใจ และครูพิจารณาแลววามีคุณคาในการเรียนรูโครงงาน
มีความเกีย่วของกับการพัฒนาสติปญญา การศึกษาในวชิาตางๆ ทักษะทางสังคมความสามารถและเนน
การทํางานรวมกัน  
  ฮารทแมน (Hartman.  1995: 47) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปน
การศกึษาที่ลุมลึก เมื่อเด็กเขารวมโครงงาน เด็กจะไดพัฒนาคําถาม แสดงความสามารถคนหาทางแกปญหา 
เสนอแนะกระบวนการแกปญหาที่คิดคนขึน้ โครงงานใชเวลามากประมาณโครงงานละ 3 – 4 สัปดาห 
แตบางโครงงานอาจใชเวลาประมาณสัปดาหเดยีว ขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก 
  นันทิยา บุญเคลือบ (2528: 45) กลาววา โครงงานวิทยาศาสตรเปนการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เพื่อตอบปญหาที่สงสัย ซ่ึงปญหาที่ศึกษานั้น ตองเกิดจากความสนใจของผูกระทําโครงงานมกระบวนการ 
ศึกษาคนควา เพื่อหาคําตอบอยางมีระบบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมถึงการเผยแพรผลงานของตน
ใหผูอ่ืนเขาใจได ทั้งนี้ตองมีอาจารยวิทยาศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญในเนื้อหา และเทคนิควิธีของเรื่องนั้นๆ 
เปนที่ปรึกษาคอยใหความชวยเหลือและแนะนํา 
  ธีระชยั ปูรณโชติ (2531: 1) ไดใหความหมายของโครงงานวทิยาศาสตรวา โครงงานวทิยาศาสตร 
(Science Project) เปนกิจกรรมวิทยาศาสตรในโรงเรียนชนิดหนึ่ง อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน
ก็ได โดยไมจํากัดสถานที่กิจกรรมนี้อาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได  
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531: 1 – 2) ใหความหมายวา คือ
กิจกรรมที่เกีย่วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเองภายใตการดูแลและใหคําแนะนําของครู อาจารย หรือผูทรงคุณวุฒ ิตั้งแตการเลือกหวัขอที่จะ
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ศึกษาคนควา ดําเนินการ วางแผน ออกแบบ ประดิษฐ สํารวจ ทดลอง เก็บรวบรวมขอมูล ทั้งแปลผล 
สรุปผล และเสนอผลงาน 
  สุพล วังสินธิ์ (2543: 15) โครงงาน หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง เปนการเรยีนรู
ที่สรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณและมีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ ปญหาและสังคม 
  ลัดดา ภูเกียรต ิ(2543: 2) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เปนการคนควา
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆ ส่ิงที่อยากรูคําตอบใหลึกซึ้ง หรือเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ใหมากยิ่งขึ้น โดย
ใชกระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอยางเปนระบบมีขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอยางละเอียด ปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ไดวางไวจนไดขอสรุปที่เปนคําตอบในเรื่องนัน้ๆ  
  ทิศนา แขมมณ ี (2545: 138) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนการจัด
สภาพการณของการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนไดรวมกันเลือกทําโครงงานที่ตนสนใจโดยรวมกันสํารวจ 
สังเกต และกําหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการทําโครงงานรวมกัน ศึกษาหาขอมูลที่จําเปนและลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว จนไดขอคนพบหรือส่ิงประดิษฐใหมแลว เขียนรายงานนําเสนอ เกบ็ขอมูล 
แลวนําผลงานและประสบการณทั้งหมดมาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู และสรุปผลการเรียนรูทีไ่ดจาก
ประสบการณที่ไดรับทั้งหมด  
  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 84) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
เปนการเรยีนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียน ไดศกึษาคนควาและลงมอืปฏิบัตกิิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
และความสามารถของตนเอง ซ่ึงอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรืกระบวนการอื่นๆ ที่เปนระบบ 
ไปใชในการศกึษาคนหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ ภายใตคําแนะนํา ปรึกษา และความชวยเหลือจากผูสอน
หรือผูเชี่ยวชาญ เร่ิมตั้งแตการเลือกเรื่องหรือหัวขอที่ศกึษา การวางแผนการดําเนนิงานตามขั้นตอนทีก่ําหนด 
ตลอดจนการนาํเสนอผลงาน ซ่ึงในการจดัทาํโครงงานนัน้สามารถทาํไดในทกุระดับชัน้ อาจเปนรายบุคคล
หรือรายกลุม กระทําในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได  
 กลาวโดยสรปุ โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึง่ที่เกีย่วกับวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลย ีเปนกระบวนการซึ่งนักเรยีนเปนผูริเร่ิมศกึษาคนควา วางแผนการทดลองและปฏิบัติดวย
ตนเอง ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆรูจักวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล สาระความรูใหเกิดประโยชนกับตนเองและผูอ่ืน และจากทีก่ลาวมาขางตน ผูวิจัย ไดทําการสอน
แบบโครงงาน ดังนั้นผูวจิัย จึงไดนยิาม การสอนแบบโครงงาน หมายถึง การเรียนที่เนนนักเรยีนเปน
ผูสรางความรูดวยตนเองในการทําโครงงานนักเรียนมีการพัฒนาความคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
รวบรวมขอมลูจากประสบการณที่ปฏิบัตจิริง ดังมีขั้นตอน ดังนี ้
  1. การคิดและเลอืกหัวขอที่ทํา 
   1.1 แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 5 คน 
   1.2 ครูรวมกับนักเรียนอภิปรายทบทวนความรูเดิม 
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  2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยนักเรียนศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรียน 
  3. การจัดทําเคาโครงยอของโครงงาน ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายทบทวนเนื้อหาที่
เกี่ยวของจากนั้นนักเรียนทําการเขียนเคาโครงยอเพื่อเปนการลําดับและวางแผนการดําเนินการจัดทํา
โครงงาน 
  4. การลงมือทําโครงงาน นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดคิดหัวขอและการคนควา
ขอมูล 
  5. การเขียนรายงาน 
   5.1 การจัดทําเคาโครงยอของโครงงาน 
   5.2 ขณะนกัเรียนทํากิจกรรม ครูเปนที่ปรึกษา 
  6. การแสดงผลงาน นักเรียนจัดการนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยการแสดงผลงาน 
 1.2 คุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร 
  การทําโครงงานวิทยาศาสตร นอกจากมีคณุคาทางดานการฝกใหนกัเรยีนไดใช ความรู
ความสามารถในการนําเอาวธีิการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา ประดิษฐคิดคน หรือคนควา
หาความรูตางๆ ดวยตนเองแลว ยังมีคุณคาในดานอื่นๆ อีกมาก ซ่ึงสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี(2531: 5 – 6) ไดกลาวถึงคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร สรุปได ดังนี้ 
   1. สรางความสํานึกและรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง ให  
กับนักเรยีน 
   2. เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดพัฒนา และแสดงความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง 
   3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา และเรียนรูเร่ืองที่ตนเองสนใจไดลึกซึ้งกวา 
การเรียนในหลักสูตรปกติ ทําใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง 
   4. ชวยกระตุนใหนักเรียน มีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร และมีความสนใจ
ที่จะประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตรมากขึ้น ชวยสรางความสัมพันธระหวางครูกับนกัเรียน ใหมีโอกาส
ทํางานใกลชิดกันมากขึ้น ชวยใหนักเรยีนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการสรางสรรค 
   5. ชวยสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนใหดีขึ้น และชวยกระตุนใหชุมชน
ไดสนใจในวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้นสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  ธีระชัย ปูรณโชติ (2531) ไดกลาวถึงคุณคาของการทําโครงงานวิทยาศาสตร สรุปได ดัง
ตอนี้ 
   1. ชวยใหนกัเรียนเรียนรูจากประสบการณตรงในกระบวนการแสวงหาความรู ดวย
ตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
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   2. ชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร และเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรตลอดจนความสนใจ
ในวิชาวิทยาศาสตร 
   3. เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาและเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดอยางลึกซึ้ง
กวาการเรยีนตามหลักสูตรปกต ิ
   4. ชวยใหนกัเรียนเขาใจลักษณะและธรรมชาติของวิทยาศาสตรดียิ่งขึ้น 
   5. ชวยพัฒนาความรับผิดชอบและวนิัยในตนเองใหเกิดขึน้กับนกัเรียน 
   6. ชวยใหนกัเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 สรุปไดวา กิจกรรมการทาํโครงงานวิทยาศาสตรชวยพัฒนานักเรียน ทั้งในดานความรูทาง
วิทยาศาสตร และลักษณะนิสัยที่ดีบางประการ 
 1.3 จุดมุงหมายของการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2529) และ ธีระชัย ปูรณโชติ (2531)
ไดกลาวถึงจดุมุงหมายของการทําโครงงานวิทยาศาสตรไวสรุปได ดังตอไปนี ้
   1. เพื่อชวยใหนักเรียนมีประสบการณตรงในการศึกษาหรือวิจัยเบื้องตนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดวยตนเอง 
   2. เพื่อใหนักเรยีนมองเห็นแนวทางในการประยกุตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใน 
แตละทองถ่ิน 
   3. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อ
แกปญหา 
   4. เพื่อใหนักเรยีนมีจิตวิทยาศาสตรและเกิดความสนใจในวชิาวิทยาศาสตร 
   5. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   6. เพื่อใหนักเรยีนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
 สรุปไดวา การทําโครงงานวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรยีนไดพฒันาความสามารถ และ
รูจักใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อการแกปญหา รูจักการคนควาหาความรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมีมนุษยสัมพนัธและรูจักการทํางานรวมกบัผูอ่ืน
 1.4 หลักสําคัญของการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  หลักสําคัญของการทําโครงงานวิทยาศาสตร มีดังนี ้(ธีระชัย ปูรณโชติ.  2531: 1) 
   1. เนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรยีนริเร่ิมวางแผน และดําเนินการ
ศึกษาดวยตนเอง โดยมีครูอาจารยเปนผูช้ีแนะแนวทางและใหคําปรกึษาเนนกระบวนการในการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตการกําหนดปญหาหรือเลือกหัวขอที่สนใจ การวางแผน
การศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล หรือการทดลองและสรุปผลการศึกษาคนควา 
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   2. เนนการคิดเปน ทําเปน และการแกปญหาดวยตนเอง มุงใหผูทําโครงงานวิทยาศาสตร
รูจักวิธีการศกึษาคนควา และแกปญหาดวยตนเอง มิไดเนนสงเขาประกวดเพื่อรับรางวัล 
 1.5 ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 
  โครงงานวิทยาศาสตรแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี ้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย.ี   2531: 1) 
   1. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project) เปนโครงงานที่มี
การออกแบบการทดลองเพือ่หาคําตอบของปญหาที่ตองการศึกษา และมีการจัดกระทําตัวแปรตน หรือ
ตัวแปรอิสระ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามและมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่ไมตองการศึกษา แตอาจ
มีผลตอตัวแปรตามที่ตองการศึกษาได โครงงานประเภททดลองมีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ การกําหนด
ปญหา การกําหนดจดุประสงคการตั้งสมมติฐาน การออกแบบทดลอง การดําเนนิการทดลอง การรวบรวม
ขอมูล การแปรผล และการสรุปผลการศึกษาคนควาแบงตัวแปรได 3 ประเภท คือ 
    1. ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ คือ ส่ิงที่เปนสาเหตุทําใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 
(คือส่ิงที่ตองการศึกษา) 
    2. ตัวแปรตาม คือ ส่ิงที่เปนผล เนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตนเปลี่ยนแปลง
ไปตัวแปรตามจะเปลี่ยนไปดวย (คือส่ิงที่ตองการวัดผล) 
    3. ตัวแปรควบคุม คือ ส่ิงอ่ืนที่นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มีผลตอการทดลอง
คลาดเคลื่อน (คือ ส่ิงที่จะมีผลทําใหตัวแปรตามคลาดเคลื่อน) ตัวอยางของโครงงานประเภทนี้ ไดแก โครงงาน
เร่ือง การศกึษาผลของความเขมขนของฮอรโมน NAA ที่มีตอการออกรากของกิง่กหุลาบ การเจริญเติบโต
ของพืชโดยใชแสงนีออน การศึกษาอุณหภมูิของน้ําที่ไดรับแสงสีตางๆ การสกัดไฮโดรคารบอนจากพืช
ดวยวิธีการตางๆ กัน เปนตน 
   2. โครงงานประเภทสํารวจรวบขอมูล (Survey Research Project) เปนโครงงานที่
ตองสํารวจ และรวบรวมขอมูลมาจัดจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็นลักษณะ
หรือความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้นบางโครงงานสามารถศึกษาไดทันทีในขณะออกไป
ปฏิบัติการในครั้งนั้นๆ โดยไมตองนําวัสดตุัวอยางกลับมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการอีก เชน การสํารวจ
ประชากร และชนิดของสิ่งตางๆ เชน สัตว พืช แร ฯลฯแตบางโครงงานการออกภาคสนาม เพื่อออกไป
เก็บวัสดุตัวอยางมาวิเคราะห ในหองปฏิบัติการ เพราะไมสามารถที่จะวิเคราะห และรวบรวมขอมูลไดทัน 
ในขณะออกปฏิบัติการ ตัวอยางเชน การสํารวจคุณภาพดนิ เชน ความชื้น ปริมาณสารอินทรีย ความเปน
เกรด เบส จากแหลงตางๆ ที่ตองการศึกษาในการสํารวจรวบรวมขอมลูบางอยาง บางครั้งก็อาจจําลอง
ธรรมชาติขึ้นในหองปฏิบัติการดวย ตัวอยางเชน การศึกษาวงชีวิตของไหม ที่ในหองปฏิบัติการ การศึกษา
การเจริญเติบโตของผีเส้ือการศึกษาการกินอาหารของนกแกว การศึกษาสมบัติบางประการของสารที่สกัดจาก
เปลือกทุเรียน 
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   3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ (Developmental Research Project) เปนโครงงาน
ที่เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐเครื่องมือหรืออุปกรณเพื่อประโยชน
ใชสอยตางๆ ซ่ึงอาจเปนการประดิษฐคิดคนของใหมๆ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได ทั้งนี้โดยอาศยัทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้อาจเปนการเสนอ
หรือสรางแบบจําลองทางความคิดเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่งก็ได โครงงานประเภทนี ้ไดแก โครงงาน
เร่ืองเครื่องอบมันสําปะหลัง แบบจําลองบานพลังงานแสงอาทิตย หุนยนตใชงานในบาน เครื่องจักรกล
พลังงานแมเหล็ก โรงกล่ันน้ําทะเลจิ๋ว กระโจมไฟฟาใชพลังคลื่นน้ํา ยานขนสงไรแรงเสียดทาน เตาอบ
พลังงานแสงอาทิตย เปนตน 
   4. โครงงานประเภททฤษฎ ี (Theoretical Research Project) เปนโครงงานที่นําเสนอ
ทฤษฎหีลักการหรือแนวความคิดใหม  ๆ ซ่ึงอาจอยูในรูปของสูตรสมการหรือคําอธิบายกไ็ดหรือเปนจินตนาการ
ของผูทําโครงงาน ซ่ึงยังไมมใีครคิดมากอน ซ่ึงอาจจะขัดแยงกับทฤษฎหีรือเปนการขยายทฤษฎหีรือแนว 
ความคิดก็ได โดยทั่วไปโครงงานประเภทนี้ มักเปนโครงงานทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ 
ตัวอยางโครงงานประเภทนี ้ ไดแก โครงงานเรื่องการอธิบายอากาศแนวใหม โครงงานเรื่องทฤษฎีของ
จํานวนเฉพาะ การกําเนิดทวีปและมหาสมุทร เปนตน เชอรเบิรน (Sherburne.  1975: 8 – 9) ไดแบง
โครงงานวิทยาศาสตรออกเปน 5 ประเภท ดังนี ้
    1. โครงงานทีเ่สนอในรปูอุปกรณหรือเครื่องมือที่แสดงหลกัการทางวิทยาศาสตร 
ซ่ึงผูทําโครงงาน อาจไดแนวความคิดมาจากหนังสือ หนังสือพิมพนทิรรศการตางๆ ตัวอยางเชน แสดง
วงชีวิตของแมลงหรือกายวภิาคของมนุษย 
    2. โครงงานที่มีลักษณะเปนจําลอง แสดงการทํางานและสิง่ตางๆ ซ่ึงแสดงให
เห็นวา ผูทําโครงงานเรื่องนั้นๆ มีความเขาใจในหลักการของวิทยาศาสตรมากกวาผูประกอบเครื่องมือ
จากชุดเครื่องมือสําเร็จรูปทั่วไป 
    3. โครงงานที่มีลักษณะเปนรายงานที่ทําโดยตัวนักเรียนเอง ลักษณะของรายงาน
เปนการจดัแบงประเภทและวิเคราะหขอมลู ตัวอยางเชน รายงานเรื่องการสะสมผีเส้ือ โดยบอกรายละเอยีด
ถึงที่อยูอายของผีเสื้อที่จับมาได หรือแผนภมูิที่บันทึกสถิติปริมาณน้ําฝนในทองถ่ิน ซ่ึงวัดโดยผูทําโครงงาน
ในชวงเวลาหนึ่งๆ เปนตน 
    4. โครงงานที่แสดงการทดลอง เพื่อแกปญหาบางอยาง เชน การเปรียบเทียบ
อาหารสองชนิดที่มีผลตอการวางไขของไก ซ่ึงบางกรณผูีทําโครงงานจะตองทดลองโดยควบคุมตวัแปร 
แตบางกรณกีไ็มจําเปนตองควบคุมตัวแปร 
    5. โครงงานที่แสดงการทดลอง เชนเดียวกับประเภทที่ 4 แตโครงงานประเภทนี้
ตองมีการควบคุมตัวแปรที่สําคัญ เชน เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตรที่นําเสนออยูทั่วไปสรปุแลว
การแบงประเภทของโครงงาน ทั้งของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเชอรเบิรน 
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แบงไว มีความคลายคลึงกันกลาวคือ ประเภทที ่ 4 และประเภทที ่ 5 ของเชอรเบิรน เมื่อรวมกันเขา ก็คือ
โครงงานประเภทการทดลองที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบงไวนั่นเอง 
 1.6 ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  การทาํโครงงานวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่ตอเนื่อง และมีการดําเนินงานหลายขั้นตอน
นักการศึกษาทางวิทยาศาสตรหลายทานไดกลาวถึงขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร ไดมีลักษณะที่
คลายคลึงกัน ดังรายละเอยีดตอไปนี้สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531: 17) ได
กําหนดขั้นตอนในการทํางานโครงงานวิทยาศาสตรไว 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.6.1 การคิดและเลอืกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  1.6.2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
  1.6.3 การจัดทําเคาโครงยอของโครงงาน 
  1.6.4 การลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร 
  1.6.5 การเขียนรายงาน 
  1.6.6 การแสดงผลงาน 
 

  1.6.1 การคิดและเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   แวนเดอมาน และ พารฟตต (Vandermann; & Parfitt.  1995: 14) กลาวไววา เร่ืองที่
ยากที่สุดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร คือ การเลือกหัวเร่ืองหรือปญหาที่จะศกึษาทั้งนี้ เพราะหัวเร่ือง
หรือปญหาทีจ่ะศึกษานัน้ตองเปนเรื่องทีเ่หมาะสมกบัระดับความรูความสามารถของนักเรยีนและมแีนวทาง
พอที่จะหาคําตอบโดยทั่วไป หัวเร่ืองของโครงงานวิทยาศาสตร มักจะไดจากปญหาคําถาม หรือความ
อยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับเรื่องตางๆ รอบตัวนักเรียน จึงควรใหนักเรียนเปนผูคิดและเลือกหัวขอที่จะ
ศึกษาดวยตนเอง แนวคิดในการเลือกหัวขอเร่ืองของโครงงานวิทยาศาสตรนั้น อาจไดแนวความคิดจาก
หัวขอตอไปนี ้
    1. การอานหนังสือตางๆ เชน ตํารา หนังสือพิมพ วารสาร ไมเฉพาะแตเร่ืองราว 
ทางวิทยาศาสตรเทานั้น การคนควาในเวบ็ไซตตางๆ จากอินเตอรเนต็การไปเยีย่มชมสถานที่ตางๆ เชน 
วนอุทยาน สวนสัตว พิพิธภณัฑ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่เพาะเลีย้งพืชและสัตว เปนตน 
    2. การฟงบรรยายทางวิชาการ การฟงและชมรายการโทรทัศนกิจกรรมการเรียน 
การสอนในโรงเรียน งานอดิเรกของนักเรียนเอง การเขาชมนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
การศึกษาจากโครงงานวิทยาศาสตรที่ผูอ่ืนทําไว การสนทนากับครู เพือ่น หรือบุคคลอื่นๆ การสังเกต
ปรากฏการณตางๆ รอบตัวขอควรพิจารณาประกอบการคิดและเลือกหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (2533: 3 – 14) ไดใหขอเสนอแนะแกนักเรียนถึงส่ิงที่ควรปฏิบัติสรุปได
ดังนี ้
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     2.1 ไมควรซื้ออุปกรณใดๆ จนกวาจะเห็นวาพอมีทางดําเนินเปนโครงงานได 
     2.2 ไมควรเสียเวลาใสใจในปญหาใหญเกนิกําลังความคิดความสามารถของตน 
     2.3 ไมควรลอกแบบโครงงานของนักเรียนดวยกัน เพราะจะทําใหเกิด ความ
เบื่อหนายยกเวนแตขยายหรือเพิ่มความคิดใหมๆ เขาไป 
     2.4 ไมควรเลือกหวัเร่ืองโครงงานวิทยาศาสตรที่จะกนิเวลาทัง้หมดเพื่อสราง
อุปกรณ 
  1.6.2 การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 
    เมื่อนักเรียนเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตรแลว ควรศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมใหมากที่สุด จากเอกสารตางๆ  ตํารา หรือหนังสือ  อินเตอรเน็ต ตลอดจนการขอคําแนะนําจาก 
ผูทรงคุณวุฒิและการสํารวจวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร
คอยใหความชวยเหลือแนะนาํ นักเรยีนจะตองมีความรูความชํานาญในการใชหองสมดุและการรวบรวม
ความรูที่ศึกษาคนควา เพื่อนาํไปใชในการออกแบบและวางแผนดาํเนนิการทําโครงงานวิทยาศาสตรนั้น
ไดอยางเหมาะสม 
  1.6.3 การจัดทําเคาโครงยอของโครงงาน 
   หลังจากที่นกัเรียนไดศกึษาความรูเพิ่มเติมเพียงพอแลว จะตองดําเนินการวางแผนใน
การทาํโครงงานวทิยาศาสตรและจดัทําโครงรางหรือเคาโครงของโครงงาน การวางแผนในการทาํโครงงาน
วิทยาศาสตรประกอบดวย แนวทางในการศึกษาคนควา วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชการออกแบบการทดลอง
และควบคุมตัวแปร วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูล วิธีการประดิษฐ วิธีการวิเคราะหขอมูลและการวางแผน
ปฏิบัติงาน เชน กําหนดระยะเวลาในการทาํงานแตละขั้นตอน เปนตน ในการวางแผนการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรนัน้ นักเรียนตองเขียนโครงรางหรือเคาโครงยอของโครงงานวิทยาศาสตรเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อความเหน็ชอบและคําแนะนําปรึกษา การเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร เปนการ
กําหนดแผนงานอยางคราวๆ วาจะดําเนนิการอยางไรบาง เปนขั้นตอนเพือ่ชวยในการดาํเนนิงานใหเปนไป
อยางไมสับสนการจัดลําดับหัวขอเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตรนิยมเขียนแตกตางกนัไปบาง โดยทั่วไป 
ประกอบดวยหัวขอตอไปนี ้
   1. ช่ือโครงงาน 
   2. ช่ือผูทําโครงงาน 
   3. ช่ืออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
   4. ที่มา และความสําคัญของโครงงาน 
   5. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
   6. สมมติฐานการศึกษาคนควา (ถามี) 
   7. วิธีดําเนนิการ 
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   8. ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับ 
   9. เอกสารอางอิง 
  1.6.4 การลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร 
   การลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนการปฏิบัติตามแผนดําเนินงานที่วางไวลวงหนา
และผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาแลว ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลการประดิษฐ การทดลอง 
การคนควาจากเอกสารตางๆ แลวแตวาจะเปนโครงงานประเภทใด อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เติม
จากแผนงานทีว่างไวบางก็ได ถาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะทําใหผลงานดีขึ้น หรือเปนการแกปญหาที่
คาดไมถึง จะตองแปรผลและสรุปผลของการศึกษา วาไดผลอยางไรบาง พรอมทั้งอภิปรายผลของการศึกษา
คนควานั้นไมวาผลจะตรงตามความคาดหมายหรือสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมก็ตาม 
  1.6.5 การเขียนรายงาน 
   การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตรเปนการเขียนรายงานผลของการศึกษาเปนเอกสาร
เพื่อใหผูอ่ืนทราบแนวความคดิหรือปญหาทีศ่ึกษา วิธีดําเนนิการศึกษา ผลของการศึกษา ตลอดจนประโยชน
และขอเสนอแนะตางๆ วิธีเขยีนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร มีลักษณะและแนวทางในการเขียนเชนเดียวกับ
การเขียนรายงานผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตรนั่นเอง และครอบคลุมหัวขอตอไปนี ้
   1. ช่ือโครงงาน 
   2. ช่ือผูทําโครงงาน 
   3. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา 
   4. บทคัดยอ 
   5. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
   6. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
   7. สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) 
   8. วิธีดําเนนิการ 
   9. ผลของการศึกษาคนควา 
   10. สรุปผลของการศึกษาคนควา 
   11. อภิปรายผล 
   12. ขอเนอแนะ 
   13. เอกสารอางอิง 
  นอกจากนั้น ยงันิยมเขียนกติติกรรมประกาศ หรือคําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือสนบัสนุน
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตรไวในรายงานดวย โดยทั่วไปมักเขียนไวสวนตนของรายงานหลังจากบทคัดยอ 
อยางไรก็ตามลาํดับกอนหลังของหัวขอเหลานี้ ไมเปนสิ่งตายตัวบางคนอาจเขียนสลับบางหัวขอกับทีก่ลาวนี้ 
บางคนอาจยุบรวมหรือแจกแจงหัวขอใหละเอียดขึ้นก็ได ในการเขยีนรายงานจะตองยดึหลักการเขยีนให
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มีความชัดเจน กะทัดรัด ใชภาษาที่เขาใจงาย และเขยีนใหครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่สําคัญของโครงงาน
วิทยาศาสตร 
  1.6.6 การแสดงผลงาน 
   การแสดงผลงานเปนการเสนอผลงานที่ศึกษาสําเร็จแลว ใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจ อาจ
กระทําไดในลักษณะตางๆ เชน การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงใหผูอ่ืนทราบกระบวนการและขั้นตอนตางๆ 
ของการศึกษา อาจมีอุปกรณและเครื่องมือ ภาพ และแผนภูมิประกอบดวย อาจมีหรือไมมีการสาธิต
ประกอบ หรืออาจเปนการรายงานปากเปลาก็ไดการแสดงผลงานการทําโครงงานวทิยาศาสตรนี ้ อาจจัด
ไดหลายระดับ เชน การจัดเสนอผลงานภายในชั้นเรยีน การจัดนิทรรศการภายในโรงเรียนและการสงผล
งานเขารวมในงานแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระดับตางๆ เชน ระดับกลุมโรงเรียน ระดับ
จังหวัดระดับเขตการศึกษาและระดับชาติ เปนตนการนําเสนอผลงานควรมีลักษณะเปนรูปธรรม มีการใช
แผนใส โปสเตอร หรือการใชเทคโนโลยคีอมพิวเตอรในการเสนอผลงานการแสดงผลงานนั้นควรจัดให
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
   1. ช่ือโครงงาน ชื่อผูจัดทําโครงงาน ช่ืออาจารยที่ปรึกษา 
   2. คําอธิบายยอๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงานและความสําคัญของโครงงาน 
   3. วิธีดําเนนิการ โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 
   4. การสาธิตหรือแสดงผลงานที่ไดจากการทดลอง 
   5. ผลการสังเกตและขอมูลที่ไดจากการทําโครงงาน 
  1.6.7 การทําแผงสาํหรับแสดงโครงงาน 
   โดยทั่วไปแลว การแสดงโครงงานวิทยาศาสตร ทั้งในและตางประเทศ มักจัดทําเปน
แผงสามดานประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน 
   - แผนกลาง มขีนาด 60 × 120 เซนติเมตร 
   - แผนขาง มีขนาด 60 × 60 เซนติเมตร 
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ภาพประกอบ 2 แผงแสดงโครงงาน 
    
 ที่มา:  Scday.sci.ubu.ac.th/page1.php 
                                                  
 
 แผงดานซาย ตอนบนเขียนปญหาและสมมติฐาน ถัดลงมาเขียนคําอธิบายวิธีการทีใ่ชในการศึกษา
แผนดานกลาง แสดงขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษาคนควา เชน ตาราง แผนภูม ิภาพประกอบ แผนดานขวา 
สรุปผลการศึกษาคนควา ช่ือผูทําโครงงาน โรงเรียนและอืน่ๆ 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที่เปน
กิจกรรมที่เนนใหนักเรยีนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได เนื่องจากเปนกิจกรรมนักเรียนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรยีนศกึษาคนควาตามความถนัด ความสนใจ สงผลใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู 
 1.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงงานวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แวนคฟี (Vancleave.  1996) ไดจดัทําแบบฝกเพื่อสงเสรมิการทาํโครงงานวทิยาศาสตร
ในสาขาภมูิศาสตร มีกิจกรรม 20 กิจกรรม ซ่ึงเสนอแนวทางหรือแนวความคิดใหกบันักเรียนในลกัษณะ
ที่เปนปญหาทีส่ามารถแกไขได ฝกใหนกัเรียนออกแบบการทดลอง คนควาและบนัทกึขอมูลที่มีความสัมพันธ
กับปญหา และสรางของมูลเพื่อคนหาคําตอบใหกับปญหาผลการใชกจิกรรมทั้ง 20กิจกรรม พบวา ทําให
นักเรียนไดฝกคิดแกปญหาไดดีขึ้นบอนเนท และคีน (Bonnet & Keen. 1996) ไดจัดทาํแบบฝกที่กลาวถึง
การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร จากมุมมองที่สําคัญวา วิทยาศาสตรควรจะสนุกสนาน นาสนใจและกระตุน
ใหเกดิความคดิ จึงจดัสรางกจิกรรม จํานวน 60 กิจกรรม ที่ใชสงเสรมิการทําโครงงานวิทยาศาสตรเกีย่วกบั
ส่ิงแวดลอมชวยพัฒนาทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสังเกต ฝกคิดและบันทึกขอมูล ผลการใชกิจกรรม 

120 ซ.ม. 

60 ซ.ม. 
60 ซ.ม. 
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ตางๆ ชวยพัฒนาใหนักเรยีนเกิดความเขาใจและพัฒนาขอมูลที่คนควาไดจนกลายเปนหลักทางวิทยาศาสตร
ได 
  งานวิจัยในประเทศ 
   พิทักษ เชียงนอก (2540: 100 – 106) ไดศึกษาองคประกอบที่เกี่ยวของในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่สงผลในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรมากที่สุด 
3 อันดับ ไดแก 
    1. การสนับสนุนของอาจารยที่ปรึกษา โดยการใหคําปรึกษา และคําชี้ แนะตาง ๆ 
    2. มีความรู ความสามารถ ความสนใจ ประสบการณตางๆ เกีย่วกับขั้นตอนการทํา
โครงงาน 
    3. ความสนใจความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีองคประกอบ
ที่สงผลตอการไมทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนมากที่สุด 3 อันดับไดแก 
     3.1 การไมสนใจ ไมถนัด ไมมีเวลาในการทําโครงงาน 
     3.2 ขาดการสนับสนุนจากผูปกครอง 
     3.3 เวลาที่อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารยหมวดอื่นๆ ใหคําปรึกษา 
แนะนํานอย และไมทั่วถึง 
   กาญจนา ฉัตรศรีตระกูล (2544: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียน
เคาโครงของโครงงานภูมิปญญาไทย การคดิแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนกัเรียน
ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยกับการสอนแบบสืบเสาะ ผลการวิจยั
พบวา ความสามารถในการเขียนเคาโครงของโครงงานภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอน
โดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยกับการสอนแบบสืบเสาะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 
   แจมจนัทร ทองคุม (2545: บทคัดยอ) ไดศกึษาผลการเรียนวทิยาศาสตรสาระการเรยีนรู
เร่ืองกินดีอยูดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบจมราชานุสรณที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
โดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ผลการศึกษาพบวานักเรยีนมีความสามารถในการคิด และ
ทําโครงงานวทิยาศาสตรในระดับดีมาก 
   แกวตา อยูคง (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรซึงจําแนกเปน 3 ดาน
ไดแก ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรจากอินเตอรเน็ต ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการใช 
ชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงการดําเนนิการทดลอง โดยใชแบบแผนการวิจัย
แบบ Two Group Pretest-Posttest Design การวิเคราะหความแปรปรวนรวม ผลการวิเคราะหพบวา 
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    1. นักเรียนที่เรียนโดยที่ใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู ทางอิเล็กทรอนิกส
ดวยตนเองกับเรียนแบบมีครูแนะนําผลการเรียนรูวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
โดยที่คาเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแลวของนักเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส
แบบมีครูแนะนําสูงกวานกัเรยีนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง 
    2. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสดวย
ตนเองกับเรียนแบบมีครูแนะนํามีความสามารถในการทาํโครงงานวิทยาศาสตรจากอนิเตอรเน็ตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแลวนักเรียนที่เรยีนโดยใชชุดกจิกรรม
เสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสแบบมีครูแนะนําสูงกวานกัเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสราง
การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง 
    3. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสดวย
ตนเองกับการเรียนแบบมีครูแนะนํามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่คาเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแลวของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสราง
การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสแบบมีครูแนะนําสูงกวานกัเรยีนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู
ทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง 
    4. นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสดวย
ตนเองกับเรยีนแบบมีครูแนะนํา มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คาเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแลวของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
เสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสแบบมีครูแนะนําสูงกวานกัเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสราง
การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง 
 จากงานวิจยัทีก่ลาวมา สรุปไดวา การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตรเปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสนใจซึ่งสงผลใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู  
 การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดย
ใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการคนควาหาความรูดวยตนเอง ใหเปนคนชางสังเกต รูประเด็น ปญหารูจักการวิเคราะห
สภาพปญหา รูจักการสํารวจปญหา กลาคิดกลาแสดงออกกลา ตัดสินใจ และการหาขอสรุปอยางมีเหตุผล 
จนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่จะศกึษานัน้ การจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะนี้ครูผูสอนมีหนาที่เปนผูสนับสนุน 
ช้ีแนะ ชวยเหลือและแกไขปญหาที่อาจเกดิขึ้นในระหวางการเรียนการสอน  
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 2.1  ความหมายของการสืบเสาะหาความรู    
  บุดนิทซ (Budnitz.  2003) ไดใหแนวคิดวา การสืบเสาะหาความรู เปนแนวคิดที่มีความ
ซับซอน และมีความหมายแตกตางกันไปตามบริบทที่ใช และผูที่ใหคําจํากัดความ โดยศูนยกลางของ
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนั้นมีตนกําเนิดจากนกัวิทยาศาสตร ครูและ นักเรยีน  
  สสวท. (สาขาชีววิทยา สสวท.  2550) ไดใหแนวคิดวา การสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ใชตามทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ซ่ึงกลาวไววา เปนกระบวนการที่
นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และคนควาดวยวิธีการตาง  ๆจนทําใหนกัเรยีนเกิดความเขาใจ 
และเกดิการรบัรูความรูนั้น อยางมีความหมาย จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และ
เก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนาํมาใชไดเมื่อมีสถานการณใด  ๆมาเผชญิหนา การสืบเสาะ
หาความรู คือ การถามคําถามที่สงสัยและเปนปญหา ที่สามารถสืบคนหาคําตอบได และส่ือสารคําตอบ
ออกมาได  
  สภาการวิจยัแหงชาติ (National Research Council.  1996: 2000) ไดใหความหมายวา การสืบเสาะ
หาความรู คือ กิจกรรมที่ผูเรียนศึกษาพัฒนาความรูเกี่ยวกับการคนพบความรูทางวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร 
สอดคลองกับการวิจยัของ โรหริก (Roehrig.  2004) ที่วา ผูเรียนจะเรียนวิทยาศาสตรไดเมื่อเหน็วาความรู 
ทางวิทยาศาสตรไดมาไดอยางไรการสืบเสาะหาความรูเปนยุทธวิธีหนึ่งในการเรียนรู โดยใชกระบวนการ
สํารวจธรรมชาติและส่ิงตางๆ ในโลก และนําไปสูการถามคําถามและทําการสืบคนเพือ่ใหไดความรูใหม 
(Educational Broadcasting Corporation.  2003) 
  วู เฮช และ ไฮสห (Wu H.; & Hsieh.  2006) ไดใหแนวคิดวา การสืบเสาะหาความรู 
เกี่ยวของกับกระบวนการเรยีนรูที่หลากหลาย คือ การถามคําถาม ออกแบบการสํารวจขอมูล การสํารวจ
ขอมูล การวเิคราะห การสรุปผล การคิดคนประดษิฐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารคําอธิบาย  
 จากการศึกษาสรุปไดวา การสืบเสาะหาความรู เปนกระบวนการทีน่ักวิทยาศาสตรใชศึกษา 
อธิบายปรากฎการณทางธรรมชาติ ซ่ึงวางอยูบนพื้นฐานของหลักฐานหรือเหตุผลตางๆ และอีกความหมาย
คือ เปนกระบวนการทีน่ักเรียนใชในการคนควาหาคําตอบอยางมีระบบ เพื่ออธิบายเหตุการณตางๆ ที่
ตองการศึกษา 
 2.2  กระบวนการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน 
  กระบวนการสบืเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน เปนรูปแบบหนึ่งของการสืบเสาะหาความรู คือ 
การสรางความสนใจ  การสํารวจและคนหา  การอธิบาย  การขยายความรูและการประเมินผล  ซ่ึงทั้ง 5 ขั้นตอน 
เปนกระบวนการเรียนรูที่ครูจะตองสงเสริมใหนกัเรียนรูจกัคิด มีความคดิสรางสรรค ใหโอกาสนักเรียน
ไดใชความคิดของตนเองไดมากที่สุด ทั้งนี้กิจกรรมที่จะใหนักเรียนสํารวจตรวจสอบ จะตองเชื่อมโยงกับ
ความคิดเดมิ และนาํไปสูการแสวงหาความรูใหม และไดใชกระบวนการและทกัษะตางๆ ทางวิทยาศาสตร
และการสืบเสาะหาความรู 
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  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร (สสวท.  2546) และ สาขาวิชาชีววิทยา (สสวท. 
2550) ไดกลาวถึงแตละขั้นตอนไว ดังนี ้
   ขั้นท่ี 1 สรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ 
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรือความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม 
เร่ืองที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานัน้ หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู
เดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลวเปนตัวกระตุนใหนกัเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยงัไมมี
ประเดน็ใดนาสนใจ ครูอาจจะจดักจิกรรมหรือสถานการณเพือ่กระตุน ยั่วย ุหรือทาทายใหนกัเรยีนตื่นเตน 
สงสัย ใครรู อยากรูอยากเหน็ หรือขัดแยง เพื่อนําไปสูการแกปญหา การศึกษาคนควา หรือการทดลอง 
แตไมควรบังคบัใหนกัเรยีนยอมรับประเดน็หรือปญหาที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะศกึษา ซ่ึงในขัน้ตอนนี้
ครูสามารถจัดกิจกรรมไดหลายแบบ เชน สาธิต ทดลอง นําเสนอขอมูล เลาเรื่อง/เหตุการณ ใหคนควา/
อานเรื่อง อภิปราย/พูดคุย สนทนา ใชเกม ใชส่ือ วัสดุอุปกรณ สรางสถานการณ/ปญหาที่นาสนใจ ที่นาสงสัย
แปลกใจ 
   ขั้นท่ี 2 สํารวจและคนหา (Exploration) นักเรียนดําเนนิการสํารวจ ทดลอง คนหา 
และรวบรวมขอมูล วางแผนกําหนดการสํารวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติ เชน 
สังเกต วัด ทดลอง รวบรวมขอมูลขอสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ 
   ขั้นท่ี 3 อธิบายและลงขอสรุป (Explanation) นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
และคนหา วเิคราะห แปลผล สรุปและอภิปรายพรอมทัง้นาํเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ ซ่ึงอาจเปนรูปวาด 
ตาราง แผนผัง โดยมีการอางอิงความรูประกอบการใหเหตผุลสมเหตุสมผล การลงขอสรุปถูกตองเช่ือถือได 
มีเอกสารอางอิงและหลักฐานชัดเจน 
   ขั้นท่ี 4 ขยายความรู (Elaboration) 
    1. ครูจัดกิจกรรม หรือสถานการณ เพื่อใหนักเรียนมีความรูลึกซึ้งขึ้น หรือขยาย 
กรอบความคดิกวางขึน้หรือเชื่อมโยงความรูเดิมสูความรูใหมหรือนําไปสูการศกึษาคนควา ทดลอง เพิ่มขึ้น 
เชน ตั้งประเดน็เพือ่ใหนกัเรียน ช้ีแจงหรือรวมอภิปรายแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งขึน้ ซักถาม
ใหนกัเรียนชัดเจนหรือกระจางในความรูทีไ่ดหรือเชื่อมโยงความรูที่ไดกับความรูเดิม 
    2. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม เชน อธิบายและขยายความรูเพิ่มเติมมีความ
ละเอียดมากขึน้ ยกสถานการณ ตัวอยาง อธิบายเชื่อมโยงความรูที่ไดเปนระบบ และลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือ
สมบูรณละเอยีดขึ้น นําไปสูความรูใหมหรือความรูทีลึ่กซึ้งยิ่งขึ้น ประยุกตความรูที่ไดไปใชในเรื่องอื่น
หรือสถานการณอ่ืนๆ หรือสรางคําถามใหม และออกแบบการสํารวจ คนหา และรวบรวมเพื่อนําไปสู
การสรางความรูใหม 
   ขั้นท่ี 5 ประเมิน (Evaluation) ใหนกัเรียนไดระบุส่ิงที่นักเรยีนไดเรียนรูทั้งดานกระบวนการ
และผลผลิต เพื่อเปนการตรวจสอบความความถูกตองของความรูที่ได โดยใหนักเรียนไดวิเคราะหวิจารณ 
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แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน คิดพจิารณาใหรอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย ประเมิน
ปรับปรุง เพิ่มเติมและสรุป ถายังมีปญหาใหศึกษาทบทวนใหมอีกครั้ง อางอิงทฤษฎีหรือหลักการ และ
เกณฑ เปรียบเทียบผลกับสมมติฐาน เปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิม 
 2.3 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  ภพ เลาหไพบลูย (2537: 26) ไดเสนอแนะเกีย่วกับประโยชน และขอจําจัดของการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูไว ดังนี้ 
   ขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสรุปได ดังนี ้
    1. ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มศกัยภาพ ศึกษาคนควาดวยตนเอง จึง
ทําใหเกิดความอยากรูอยากตลอดเวลา 
    2. ผูเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดและฝกการกระทํา เรียนรูวิธีจัดระบบความคิด
และวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเกิดความคงทนและนําไปใชในสถานการณใหมได 
    3. ผูเรียนเปนศนูยกลางของการเรียนการสอน 
    4. ผูเรียนสามารถเรียนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น 
    5. ผูเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
   ขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสรุปได ดังนี้ 
    1. ใชเวลามากในการเสนอแตละครั้ง 
    2. ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้นไมนาสงสัย  แปลกใจ  จะทําใหผูเรียนเกิดอาการ 
เบื่อหนาย และครูมุงควบคมุพฤติกรรมผูเรียนมากเกินไป โดยไมเขาใจหนาทีใ่นการสอนวิธีนี้ จะทําให
ผูเรียนไมมีโอกาสสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 
    3. ผูเรียนมีสติปญญาต่ําและเนื้อหาคอนขางยาก ผูเรียนไมสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ได 
    4. ผูเรียนบางคนมีวุฒิภาวะไมพรอม ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา ถา
ผูเรียนไดรับแรงกระตุนทําใหเกิดความกระตอืรือรนในการเรียนอาจจะตอบคําถามได แตไมสามารถประสบ
ความสําเร็จได 
    5. ถาใชกระบวนการแบบนี้อยูเสมอ อาจทําใหความสนใจของผูเรียนในการศึกษา
คนควาลดลง 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   โอลาลินอย (Olalinoye.  1978: 4348 – A) ไดทําการวจิัยเพื่อเปรยีบเทียบผลการสอน 
3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนะแนวทาง (Guided Inquiry) การสอนปกติ (Traditional) 
และแบบสืบเสาะหาความรูที่นักเรียนเปนผูดําเนินการเอง (Inquiry Role Approach) ในวิชาฟสิกสโดยให
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กลุมควบคุมไดรับการสอนปกติ กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนะแนวทาง 
และกลุมที ่2 ไดรับการสอน แบบสืบเสาะหาความรูที่นกัเรียนเปนผูดาํเนินการเอง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกัน 
   เดวิส (Davis.  1979: 4164 – A) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูโดยการชี้แนะแนวทางในการคนพบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอนแบบครู
บอกใหรูตามตํารา (Expository- Text Approach) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอวิชา
วิทยาศาสตร ผลการทดลอง พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
   วิลเล่ียม (William. 1981: 1605 - A) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรยีบเทียบทัศนคติผลสัมฤทธ์ิ
และความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ ระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบเดิม
ที่ครูเปนจุดศนูยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา กลุมทดลอง 41 คน สอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูเดิม 
กลุมควบคุม 43 คน สอนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา 24 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
   คอลลินส (Collins.  1990: 2783 – A) ไดศึกษารูปแบบการสอนโดยใชการสืบเสาะ 
หาความรูกับนักเรียนไฮสคลูปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยใชไอคิว และเกรดคณิตศาสตรเปนเกณฑในการ
แบงกลุมแตละกลุมรวมกันอภิปราย 4 คร้ังๆ ละ 5 นาที เนื้อหาที่ใชอภปิรายนั้นเปน เนื้อหาทางตรรกวิทยา
และทฤษฏีเซท ทั้งสองกลุมใชการสืบเสาะตลอดเวลาจดัประสบการณดานตางๆ เชน จัดภาพยนตร และ
ตั้งปญหาทางตรรกวิทยา 8 ขอ ผลปรากฏวา กลุมทดลองไดคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน กลุมควบคุมได 5 คะแนน 
ซ่ึงผลแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   นารีรัตน อวนวิจิตร (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
โดยใชชุดแบบฝกทักษะการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนดอนแกววิทยาคาร ปรากฏผลวา ชุดแบบฝกทักษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร โดยใชการสืบเสาะ 
หาความรูทางวิทยาศาสตร ที่พัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพ 85.71/85.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และมีคา
ดัชนีประสิทธิผล 0.71 สูงกวาเกณฑทีก่ําหนด 0.05 แสดงวาชุดแบบฝกทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
ชวยใหนกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรูไดจริง 
 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและตางประเทศเกีย่วกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
แสดงใหเห็นวา ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมทีั้งแตกตางกันและ
ไมแตกตางกัน จากการศึกษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้น เปนการใหผูเรียนไดคนควาหาความรู
ความจริงไดดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูช้ีแนะสนับสนุน จัดเตรียมกจิกรรมและสถานการณ เพื่อเปนการ
กระตุนใหผูเรยีนเกดิความสนใจตอการแสวงหาความรู ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
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จะทําใหผูเรยีนสามารถพฒันาการทาง ดานความรู ความสามารถในการคิดสรางสรรคได ดังนัน้ ครูผูสอน
ควรเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ก็จะชวยใหผูเรียน
พัฒนาผูเรียนใหดียิ่งขึน้ 

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
 3.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน มาจากคําวา Instructional Package หรือLearning Package 
ใชช่ือเรียกตางกัน เชน ชุดการสอน หรือชุดการเรียนสําเร็จรูป ชุดกิจกรรม ซ่ึงเปนชดุทางสื่อประสม ใช
ส่ือตางๆ หลายชนิดเปนองคประกอบ  เพื่อกอใหเกิดความสมบูรณในตนเองที่จัดขึน้ ประกอบสําหรับ
หนวยการเรยีน ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวตางๆ กัน ดังนี ้
  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542: 91)  ไดใหความหมายของชดุการสอนหรอืชุดกิจกรรม วาเปน
ส่ือการสอนชนิดหนึ่งของสื่อประสม (Multi-media) ที่จัดขึ้นสําหรับหนวยการเรยีน ตามหวัขอเนื้อหา 
และประสบการณของแตละหนวยที่ตองการใหผูเรียนไดรับ โดยจัดเอาไว เปนชุดๆ แลวแตผูสรางจะทําขึ้น 
ชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ และผูสอน เกิดความมัน่ใจที่พรอมจะสอน 
  ระพินทร โพธ์ิศรี ไดใหความหมายของชดุกิจกรรมไววา ชุดกิจกรรม คือ ส่ือการสอนที่
ประกอบไปดวยจดุประสงคการเรยีนรูที่สะทอนถึงปญหาและความตองการในการเรยีนรู เนื้อหา กจิกรรม
การเรียนรู และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรูที่นํามาบูรณาการเขาดวยกนัอยางเปนระบบ สามารถนํามาใช
ในการจดัการเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
  วิชัย วงษใหญ ไดใหความหมายของชุดกจิกรรมไววา ชุดกิจกรรมเปนระบบการผลิต และ
การนําส่ือการเรียนหลายอยางมาสัมพันธกันและมีคณุคาสงเสริมซ่ึงกันและกัน  ส่ืออยางหนึ่ง อาจใชเพื่อ
เราความสนใจ ส่ืออีกอยางหนึ่งใชเพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหาและสื่ออีกอยางหนึง่อาจใชเพื่อกอใหเกิด
การเสาะแสวงหา อันนําไปสูความเขาใจอนัลึกซึ้งและปองกนัการเขาใจความหมายผดิ ส่ือการสอนเหลานี้
เรียกอีกอยางหนึ่งวา ส่ือประสม นํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหา เพื่อชวยใหผูเรยีนมีการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากการที่นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายชุดกิจกรรมที่กลาวมานั้น สรุปไดวา ชุดกิจกรรม 
คือ ชุดของสื่อประสมที่มีการนําส่ือ และกิจกรรมหลายๆ อยาง มาประกอบกัน เพื่อใชในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน โดยมีจดุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน มคีวามสมบูรณในตนเอง ทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ครูมีการเตรียมความพรอมกอนจัดกิจกรรมการเรยีนรู ทําใหประสบความสําเร็จใน
การสอน 
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 3.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
  มีนักการศึกษาไดกลาวถึงประเภทของชุดการสอน ชุดการเรียน ชุดการเรียนการสอน หรือ
ชุดกิจกรรมไวหลายทาน ดังนี้ 
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรูในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
แบงประเภทของชุดการสอนไวดังนี ้
   1. ชุดการสอนแบบเรียนดวยตนเอง หรือชุดการสอนรายบุคคล ซ่ึงประกอบดวย บทเรียน
โปรแกรม แบบประเมินผลและอุปกรณการเรียน 
   2. ชุดการสอนแบบเรียนเปนกลุมยอย ซ่ึงจัดประสบการณตางๆ ที่นักเรียนจะตอง
ประกอบกิจกรรมเปนหมูคณะตามบัตรคําสั่ง โดยจัดแบบศูนยการเรียนชุดการสอนประกอบการบรรยาย
ของครู เปนกลองกิจกรรมสําหรับชวยครใูนการสอนกลุมใหญใหนักเรียนไดรับ ประสบการณที่พรอมๆ กัน 
ตามเวลาที่กําหนด 
  คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนคณิตศาสตรไดแบงประเภทของ
ชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ 
   1. ชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือและเครื่องมือ
สําหรับครู ซ่ึงจะนําไปใชสอนใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ครูเปนผูดําเนินการและควบคุม  กิจกรรม
ทั้งหมด นักเรยีนมีสวนรวมกิจกรรมภายใตการดูแลของครู 
   2. ชุดกจิกรรมสําหรับนกัเรียนเปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหนกัเรยีน เรียนดวยตนเอง 
ครูมีหนาที่เพยีงจัดอุปกรณ และมอบชุดการสอนใหและคอยรับรายงานผลเปนระยะ ใหคําแนะนําเมื่อมี
ปญหา และประเมินผล ชุดกิจกรรมนี้จะฝกการเรียนดวยตนเอง เมื่อนักเรียนจบการศกึษาจากโรงเรียนนี้
ไปแลว ก็สามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง 
   3. ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใชรวมกันชุดนีม้ีลักษณะผสมผสานระหวางชุดแบบที่ 1 
และชุดแบบที ่ 2 ครูเปนผูคอยดูแลและกจิกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหนักเรียนดแูละกิจกรรม
บางอยางนักเรียนตองกระทําดวยตนเอง ชุดกิจกรรมอยางนี้ เหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ซ่ึงจะเริ่มฝกใหรูจักการเรยีนรูดวยตนเอง ภายใตการดแูลของครู 
  บุญเกื้อ  ควรหาเวช  ไดแบงประเภทของชดุกิจกรรมเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
   1. ชุดกจิกรรมประกอบคําบรรยาย เปนชุดกจิกรรมสําหรับผูสอนที่ตองการปูพื้นฐาน
ใหผูเรียนสวนใหญไดรูและเขาใจในเวลาเดียวกัน มุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนขึ้น ชุดกิจกรรม
แบบนี้จะชวยใหผูสอนลดการพูดใหนอยลง และเปนการใชส่ือการสอนที่มีพรอมอยูในชดุกิจกรรม ใน
การเสนอเนื้อหามากขึ้น ส่ือที่ใชอาจไดแก รูปภาพ แผนภูมิ หรือกจิกรรมที่กําหนดไว เปนตน 
   2. ชุดกิจกรรมแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดกจิกรรมสําหรับใหผูเรียนรวมกนัเปนกลุม
เล็กๆ ประมาณ 5 – 7 คน โดยใชส่ือการสอนที่บรรจุไวในชุดกิจกรรมแตละชุด มุงที่จะฝกทักษะ ในเนื้อหา 
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วิชาที่เรียนและผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน ชุดกิจกรรมชนิดนี้มักจะใชสอนในการสอนแบบกิจกรรม
กลุม เชน การสอนแบบศูนยการเรียน เปนตน 
   3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ เปนชุดกิจกรรมสําหรับ
เรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล คือ ผูเรียนจะตองศึกษาหาความรู ตามความสามารถและความสนใจของ
ตนเอง อาจเรียนที่โรงเรียนหรือที่บานกไ็ด สวนมากมกัจะมุงใหผูเรยีนไดทําความเขาในเนื้อหาวชิาที่เรียน
เพิ่มเติมผูเรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนดวยตนเองไดดวยชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมชนิดนี้ อาจจะจัด
ในลักษณะของหนวยการสอนสวนยอยหรือโมดูลก็ได 
  ระพินทร โพธ์ิศรี ไดแบงประเภทของชดุกจิกรรมได ดังนี้ 
   ชุดการเรียนรูดวยตนเอง (Self study package) คือ ชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย
ใหผูเรียนนําไปศึกษาดวยตนเอง โดยไมมีครูเปนผูสอน เชน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการเรียนแบบคอมพิวเตอร
ชวยสอน หรือชุดการเรียนผานเครือขายเวิลดไวตเว็บ 
   ชุดการเรียนการสอน คือ ชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นโดยมีครูเปนผูดําเนินการจัดกจิกรรม
การเรียนรู ใหผูเรียนเกดิการเรียนรู บรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูทีก่ําหนดไว เชน ชุดฝกอบรม หรือ
ชุดการสอนตางๆ 
 จากประเภทของชุดกิจกรรมที่กลาวมา สรุปไดวา ชุดกจิกรรมมีลักษณะอยู  2 ลักษณะ คือ ชุด
กิจกรรมที่นกัเรียนเรียนรูดวยตนเอง และชดุกิจกรรมที่ครูเปนผูดําเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู รวมกับ
นักเรียน 
 3.3 องคประกอบของชดุกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรมประกอบดวยส่ือประสมในรปูของวัสด ุ อุปกรณ และวธีิการตั้งแตสองอยาง
ขึ้นไป โดยใชวิธีการจัดระบบ เพื่อใหชุดกจิกรรมแตละชดุมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ  ในตวัเอง 
ดังนั้น ในชุดกจิกรรมจึงมีองคประกอบดังนี้ 
  บุญเกื้อ  ควรหาเวช  ไดจําแนกองคประกอบที่สําคัญๆ ภายใน  ชุดกิจกรรมไว 4 สวน คือ 
   1. คูมือ เปนคูมอืและแผนการสอนสําหรับผูสอนหรือผูเรียนตามชนดิของชดุกจิกรรม
ภายในคูมือ จะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดกิจกรรมเอาไวอยางละเอียด ทําเปนเลมหรือแผนพับ 
   2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนนิการเรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแตละอยาง ตามขั้นตอนที่กําหนดไว บัตรจะมีอยูในชดุกิจกรรมแบบกลุมและรายละเอยีด ซ่ึงจะ
ประกอบไปดวย 
    2.1 คําอธิบายในเรือ่งที่จะศึกษา 
    2.2 คําส่ังใหผูเรียนดําเนนิการ 
    2.3 การสรุปบทเรียน 



 32 

   3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตางๆ ประกอบดวยบทเรยีน
โปรแกรม สไลด เทปบันทกึเสียง ตวัอยางจริง รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะศกึษาจากสื่อการสอนตางๆ ที่
บรรจุอยูในชดุการสอนตามบัตรที่กําหนดให 
   4. แบบประเมนิผล ผูเรียนจะทําการประเมนิผลที่อยูในชดุกจิกรรมอาจจะเปนแบบฝกหดั 
ใหเติมคําในชองวาง เลือกคําตอบที่ถูก จบัคู ดูผลจากการทดลอง หรือใหทํากิจกรรม เปนตน 
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรูในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดกลาวถึงสวนประกอบของชุดการสอนวาควรประกอบดวย 
   1. คูมือครู มีรายละเอียดเกี่ยวกบัจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหา ผลงานที่คาดหวัง
จากนักเรียน ส่ือการสอน หนังสือประกอบการคนควาสําหรับครู แนวการประเมินผล ขั้นการดําเนินการสอน 
   2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
   3. บัตรตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจกรรม ไดแก บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม 
บัตรคําถาม บัตรเฉลย 
   4. ส่ือการเรียนการสอนที่เลือกไว 
  ชัยยงค พรหมวงศ  ไดจําแนกสวนประกอบของชุดกิจกรรมไว  4 สวน คือ 
   1. คูมือสําหรับครูผูใชชุดกิจกรรม และผูเรียนที่ตองเรียนจากชุดกจิกรรม 
   2. คําส่ังหรือการมอบหมาย เพื่อกําหนดแนวทางการเรียนจากชุดกจิกรรม 
   3. เนื้อหาสาระอยูในรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกจิกรรมการเรียนการสอน
แบบกลุมและรายบุคคล ตามวัตถุประสงคที่ใชพฤติกรรม 
   4. การประเมนิผลเปนการประเมนิผลของกระบวนการ ไดแก แบบฝก รายงานการคนควา
และผลการเรียนรูในรูปแบบทดสอบตางๆ 
 3.4 หลักการและขั้นตอนในการสรางชดุกิจกรรม 
  บัทส (Butts.  1974: 85) เสนอหลักการสรางไว ดังนี ้
   1. กอนที่จะทําการสรางตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวา จะเขยีนเกี่ยวกับเรื่อง 
อะไร มีวัตถุประสงคอะไร 
   2. ศึกษางานดวยวิทยาศาสตรและเอกสารที่เกีย่วของกับเรื่องที่จะทํา 
   3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่สอดคลองกัน 
   4. แจงวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยๆ โดยคํานึงถึงความ 
เหมาะสมของผูเรียน 
   5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสม 
   6. กําหนดเวลาทีใ่ชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
   7. กําหนดการประเมินผลวาจะประเมินกอนหรือหลังเรียน 
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  เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson; & Lorbeer.  1975: 247) ไดสรางชุดการเรียนกิจกรรม
วิทยาศาสตรสําหรับแนะนําครู ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร ซ่ึงครูสามารถนํากิจกรรมนี้
ไปใชในหองเรียน หรือใชเปนหนังสืออางอิงเพิ่มเติมใชฝกฝนทักษะการทําโครงงาน ในการสรางชุดการเรียน
แตละกจิกรรมประกอบไปดวย ปญหา เพื่อนําเขาสูกิจกรรมดวยคําถามการที่มีปญหา และคําถามจะชวยให
ครูเลือกกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสม มาใชในการสอบถามความคิดเห็นของเด็กๆ ได คําถามทางดานความคิด
สรางสรรค จะรวบรวมไวทายกิจกรรมแตละกิจกรรมคําถามเหลานี ้จะชักจูงเด็กแนะนําเด็กและครูเพื่อใหคิด
วิพากษวิจารณใหมกีารทดลองกวางขวางออกไป ถานักเรยีนสนใจจะศกึษาตอไปอกี ทุกกิจกรรมที่สรางขึ้น
ยอมขึ้นอยูกับระดับชั้น กลุม และความสนใจของนักเรียนลักษณะของชุดกิจกรรม ประกอบดวย 
   1. ปญหาซึ่งเปนชื่อเร่ืองของกิจกรรม 
   2. วัสด ุอุปกรณ 
   3. วิธีดําเนนิการทดลอง 
   4. รายละเอียดเพิม่เติม ประกอบดวยการอางอิงกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรและคําแนะนํา
ตางๆ ในการศกึษาตอไป 
   5. คําถามทายกิจกรรม เพื่อใหเด็กเกิดความคิด คําถามเราใจเด็ก ทําใหเกิดการซักถาม
และคิดหาวิธีการ เพื่อคําตอบเหลานั้น 
  เดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito; & Krockover.  1976: 388) ไดจัดทําชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนาความคิดสรางสรรคช่ือ ”Creative Science Ideas and Activities for Teacher 
and Children” กิจกรรมที่สรางขึ้นไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาสัมพันธกับความรูทางวิทยาศาสตร 
กิจกรรมแตละกิจกรรมสรางขึ้น เพื่อกระตุนใหผูอานเกิดความคิดเพื่อใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ ตามมาอีก ชุด
กิจกรรมนี้ชวยประหยัดคาใชจาย ชวยใหครูมีทักษะ และเทคนิคทางวิทยาศาสตร เพื่อใหกิจกรรมวิทยาศาสตร
ประสบผลสําเร็จ รูปแบบในการสรางชุดกจิกรรม ประกอบดวย 
   1. ปญหาเพื่อนําไปสูการทํากิจกรรม 
   2. กําหนดสถานการณซ่ึงเปนการบรรยายหรอืกําหนดกิจกรรมดลอง 
   3. คําถามจากการใชสถานการณหรือการทํากจิกรรมการทดลอง คําถามนี้ไมมีคําตอบ 
เด็กจะตอบอยางไรก็ได คําตอบของเด็กอยูในรูปการตั้งสมมติฐาน 
   4. ขอเสนอแนะหรือขอคิดเพื่อแนะนําเดก็ใหทํากิจกรรมตอเนื่องตอไปอีก 
   5. คําถามเพื่อใหเด็กเกดิความคดิและความสนใจที่จะดําเนนิการหาขอเทจ็จริงตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร 
 3.5 ประโยชนของชุดกิจกรรม 
  ในการใชชุดกจิกรรม เพื่อชวยในการจดัการเรียนการสอนนั้น นักการศึกษาหลายทาน ได
กลาวถึง ประโยชนของชุดกจิกรรมไว ดังนี้ 
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  สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 39) กรรณิกา ไผทฉันทร (2541: 21) เนื้อทอง นายี ่
(2544: 22) และ สุมาลี โชติชุม (2544: 29 – 30 ) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดกิจกรรมไว ดังนี ้
   1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน ชวยใหทกุคน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดทั้งส้ิน ตามอัตราการเรียนรูของผูเรียนนั้น 
   2. ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง และทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอ 
ตนเองและสังคม 
   3. จะเรียนเมื่อไรก็ไดไมตองคอยครูผูสอน ไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
   4. ชวยใหผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหา และประสบการณที่ซับซอน และมีลักษณะ
เปนนามธรรมสูง ซ่ึงไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดด ี
   5. ทําใหการเรยีนรูเปนอิสระจากอารมณและบุคลิกของครูผูสอน 
   6. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหกบัผูสอน 
   7. สงเสริมใหผูเรียนเกดิความคดิสรางสรรค เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทกุๆ ดาน 
 จากทีก่ลาวมาขางตน สรุปไดวา ประโยชนของชดุกจิกรรมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสอน 
ของครู และสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู โดยการศึกษา และ
ปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมดวยตนเอง เปนการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ซ่ึงเปนการจัด 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนผูดาํเนินกจิกรรมตางๆ เองทั้งส้ิน ทําใหไมเกิดการ
เบื่อหนายการเรียน มีความกระตือรือรนที่จะคนหาคําตอบดวยตนเอง เพื่อความมั่นใจ และภาคภูมใิจใน
ความสามารถของตนเอง ไดรับประสบการณตรงสามารถนําไปประยุกตใชใหเกดิประโยชนตอตนเอง และ
สวนรวม 
 3.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชดุกิจกรรม 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   วิวาส (Vivas.  1985: 603) ไดทําการวิจัย เกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนา และประเมินคา
ของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซุเอรา โดยใชชุดการสอน จากการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 คือ ดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค 
ดานเชาวปญญา และดานการปรับตวัทางสังคม ผลการวิจยัพบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรม
มีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา 
และดานการปรับตัวทางสังคม หลังจากไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกต ิ 
   วิลสัน (Wilson.  1989: 416) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห ผลการใชชุดการสอน 
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ของครู เพื่อแกปญหาในการเรียนของเดก็เรยีนชา ดานคณติศาสตร เกีย่วกับผลการบวก การลบ ผลการวิจัย 
พบวา ครูผูสอนยอมรับการใชชุดกิจกรรมมีผลดีมากตอการสอนตามปกต ิเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหครู
สามารถแกปญหาการสอนสําหรับเด็กเรียนชาได 
  งานวิจัยในประเทศ 
   กรรณิกา ไผทฉันท (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตาม 
วิธีการวิจัยในการพัฒนาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอส่ิงแวดลอม ในกิจกรรมชุมนุม
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใช มีจํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 
จํานวน 30 คน และกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 30 คน กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
ส่ิงแวดลอมตามวิธีการวิจยั กลุมที่ 2 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผลการศึกษาพบวา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอม ตาม
วิธีการวิจยักับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 สวนเจตคติ
ตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธีการวิจัยกับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ
เชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตร ที่สงเสริม
เชาวอารมณกบัการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนที่สงเสริมเชาว
อารมณกับการสอนตามคูมือครู มีเชาวอารมณแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ สวนผลสงเสริม
เชาวอารมณกบัการสอนตามคูมือครู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .01 
   อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝก
กระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมิติ พบวา นกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดฝกกระบวนการคิด
กับการสอนโดยใชแผนผังมโนมิติ มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แตกตางกนั 
   อัจฉรา ลุนจักร (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
คานิยมดานการมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร มีคานิยมดานการมีเหตุผล
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากงานวิจยัดังกลาวขางตน สรุปไดวา การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสามารถพัฒนาความสามารถ
ผูเรียนไดหลายดาน ใหผูเรยีนมีการแสวงหาและคนพบความรูดวยตวัเอง สรางองคความรูของตนเอง พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะตาง  ๆของผูเรียน ดวยเหตนุี้ ผูวิจยัจงึสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรู  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนพฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดขึน้กับตัวผูเรียน หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของผูสอน ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี ้
  กูด (Good.   1973: 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ทางการเรียนวา หมายถึง 
ความสําเร็จ (Accomplishment) ความคลองแคลว ความชํานาญ ในการใชทักษะ หรือการประยกุตใช
ความรูตางๆ สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถงึ ความรูหรือทักษะอันเกิด
จากการเรยีนรูในวิชาตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว ซ่ึงไดมาจากผลการทดสอบของครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบ
ในการสอน หรือทั้งสองอยางรวมกัน 
 4.2 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เปนการวดัความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียนที่เปนผลมาจากการไดรับประสบการณ จากการเรียนการสอน หรือการแสวงหาความรูโดยสามารถ
วัดและประเมนิออกมาได โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนดานความรู 
  ประทุม อัตชู (2547: 3) กลาววา การวัดผลการเรียนรูดานความรูใหครอบคลุม ทั้งดาน
ความรูดานวิทยาศาสตร และกระบวนการหาความรูทางวิทยาศาสตรนัน้ จําแนกพฤตกิรรมที่พึงประสงค 
หรือพฤติกรรมที่ตองการวัดออกเปน 4 ดาน คือ 
   1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถที่จะระลึกส่ิงที่เคยเรียนมาแลวเกีย่วกับ
ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการและทฤษฏี 
   2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธบิาย จําแนกความรูได เมื่อปรากฏ
อยูในรูปใหม โดยการแปลความหมายแลวเปรียบเทียบหรือผสมผสานสิ่งใหมที่พบเห็นกับประสบการณเดิม 
   3. ดานการนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในสถานการณใหมทีแ่ตกตางออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชวีิตประจําวนั 
   4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความชํานาญ ในการคิด และ
การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติฝกฝนความคิดทางสมอง 
  คลอฟเฟอร (พมิพันธ เตชะคุปต.  2545: 110 – 113; อางอิงจาก Kolpfer.  1971) ไดกลาวถึง 
การประเมินผลดานการเรียนรูดานความรู ซ่ึงสามารถวัดไดจากกจิกรรมทั้ง 4 ดาน คือ 
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   1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนมคีวามจําในเรื่องราวตางๆ 
ที่ไดรับจากการควาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการอานหนังสือ และการฟงการบรรยาย เปนตน 
ความรูทางวิทยาศาสตร แบงออกเปน 8 ประเภท คือ 
    1.1 ความรูเกี่ยวกบัความจริงเดีย่ว 
    1.2 ความรูเกี่ยวกบัมโนมิติหรือมโนทัศน 
    1.3 ความรูเกี่ยวกบัหลักการและกฎทางวิทยาศาสตร 
    1.4 ความรูเกี่ยวกบัขอตกลง 
    1.5 ความรูเกี่ยวกบัลําดับขั้นตอนของปรากฏการณตางๆ 
    1.6 ความรูเกี่ยวกบักฎเกณฑในการแบงประเภทของสิ่งตางๆ 
    1.7 ความรูเกี่ยวกบัเทคนิคและกรรมวิธีทางวทิยาศาสตร 
    1.8 ความรูเกี่ยวกบัศัพทวิทยาศาสตร 
   2. ดานความเขาใจ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนใชความคิดที่สูงกวาดานความรู – ความจํา 
แบงเปน 2 ประเภท 
    2.1 ความเขาใจขอเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ หลักการและทฤษฎีตางๆ คือ เปน
การบรรยายในรูปแบบใหมที่แตกตางจากที่เคยเรียน 
    2.2 ความเขาใจเกีย่วกับการแปลความหมายขอเท็จจริง คําศัพท มโนมิต ิหลักการ
และทฤษฎ ีที่อยูในรูปของสัญลักษณหนึง่ไปเปนสัญลักษณอ่ืนได 
   3. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียน แสวงหา
ความรูและแกปญหาดายกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4. ดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช หมายถึง พฤติกรรมที่
นักเรียนนําความรู มโนมิติ กฎ หลักการ ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาในสถานการณ
ใหมได โดยสามารถแกปญหาไดอยางนอย 3 ประการ คือ 
    4.1 แกปญหาที่เปนเรื่องวิทยาศาสตรในสาขาเดียวกัน 
    4.2 แกปญหาที่เปนเรื่องวิทยาศาสตรสาขาอื่น 
    4.3 แกปญหาทีน่อกเหนือจากเรื่องของวิทยาศาสตร 
 4.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร (Commission of Science Education) ของสมาคมอเมริกัน เพื่อ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for The Advancement of Science – AAAS) ได
แบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปน 13 ทักษะโดยแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้ (วรรณทิพา 
รอดแรงคา.  2543: 94 – 97) 
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  1. ทักษะขัน้พื้นฐาน มี 8 ทักษะ ไดแก 
   1.1 ทักษะการสังเกต 
   1.2 ทักษะการวดั 
   1.3 ทักษะการคํานวณ 
   1.4 ทักษะการจําแนกประเภท 
   1.5 ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกบัสเปสและสเปสกับเวลา 
   1.6 ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมลู 
   1.7 ทักษะการลงความคิดเห็น 
   1.8 ทักษะการพยากรณ 
  2. ทักษะขัน้ผสมบูรณาการ มี 5 ทักษะ ไดแก 
   2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   2.2 ทักษะการกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ 
   2.3 ทักษะการกําหนดและควบคมุตัวแปร 
   2.4 ทักษะการทดลอง 
   2.5 ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
 

   1.1 ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ซ่ึงไดแก ตา ห ู จมกู ล้ิน และกายสัมผัส เขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุประสงค หรือปรากฏการณ 
โดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูล ซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ โดยไมใชประสบการณ และความคิดเห็น
ของผูสังเกตในการนําเสนอขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสังเกต ควรเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ 
และขอมูลจากการเปลี่ยนแปลง 
   1.2 การจําแนกประเภท (Classifying) หมายถึง ความสามารถในการจัดแบง หรือเรียงลําดับ
วัตถุหรือส่ิงทีอ่ยูในปรากฏการณ และเหตกุารณเปนพวกๆ โดยมเีกณฑในการจดัแบงเกณฑดังกลาว อาจจะ
ใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง การจําแนกและการเรียงลําดับนั้น
อาจใชเกณฑทีก่ําหนดมาให หรือใชเกณฑที่กําหนดขึ้นมาเอง 
   1.3 การวัด (Measuring) หมายถงึ ความสามารถในการใชเครือ่งมือในการวดัปริมาณ
ของสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ และรวมไปถึงการเลอืกใชเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวดัดวย 
   1.4 การใชตัวเลขหรือการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการนับ
จํานวนของวัตถุ และการนําตัวเลขที่แสดงจํานวนนับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือ
การหาคาเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงไดเหน็วาเกิดทักษะนี้ ไดแก การนับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง เชน 
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ใชตัวเลขแทนจํานวนในการนับไดตัดสินไดวา วัตถุในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือแตกตางกัน เปนตน 
การคํานวณ เชน บอกวิธีคํานวณ คิดคํานวณ แลแสดงวิธีคํานวณไดอยางถูกตอง และประการสุดทาย คือ
การหาคาเฉลี่ย เชน การบอกและแสดงวิธีการหาคาเฉลี่ยไดถูกตอง 
   1.5 ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space and space,space 
and time relationships) หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิต ิระหวาง
ตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึง่ ระยะสเปส ของวัตถุกับเวลา ซ่ึงไดแก ความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงทีอ่ยูของวัตถุกบัเวลา หรือระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา 
   1.6 การลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง ความสามามารถในการนําขอมูล
ที่ไดจากการสังเกตวัตถุหรือปรากฏการณไปสัมพันธกับความรู หรือประสบการณเดิม เพื่อการลงขอสรุป 
การลงความเหน็จากขอมูลอาจจําแนกประเภทเปน 2 ประเภท คือ การลงความเหน็ขอสรุปเกีย่วกบัส่ิงตางๆ 
แตละอยาง และเปนการอธบิายความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ในปรากฏการณ ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล ถาฝกจนชํานาญจะชวยพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   1.7 การจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล (Manipulating and Communicating 
Data) หมายถงึ ความสามารถในการนําขอมูลดิบที่ไดจากการสังเกต การทดลอง หรือจากแหลงอ่ืนที่มี
ขอมูลดิบอยูแลวมาจัดกระทําเสียใหม โดยอาศัยวิธีการตางๆ การจัดเรียงลําดับการจัดแยกประเภท การหา 
คาเฉลี่ย เปนตน แลวนําขอมลูที่จัดกระทําแลวนั้นมาเสนอหรือแสดงใหบคุคลอื่นเขาใจความหมายขอมลูนั้น
ดีขึ้น โดยการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ เชน ตาราง แผนภูม ิแผนภาพ กราฟ สมการ เปนตน 
   1.8 การทํานายหรือการพยากรณ (Predicting) หมายถึง ความสามารถในการพยากรณ 
หรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกดิขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณที่เกดิขึ้นซ้ําๆ หรือความรูที่เปน
หลักการ กฎหรือทฤษฏี ในเรื่องนั้นมาชวยในการพยากรณ การพยากรณหรือการคาดคะเน อาจเปนการ
พยากรณภายในขอบเขตขอมูลที่ศึกษา หรือภายนอกขอบเขตขอมูลที่ศึกษา 
  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน ประกอบดวย 5 ทักษะ 
   2.1 การกําหนดและควบคมุตวัแปร (Controlling the Variables) หมายถึง ความสามารถ
ในการกําหนดวา ส่ิงที่ศึกษาตัวใดเปนตัวแปรตน ตัวใดเปนตัวแปรตาม ในปรากฏการณหนึ่งๆ ที่ตองการ 
ศึกษา โดยทั่วไปปรากฏการณหนึ่งๆ จะมปีฏิสัมพันธจะมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรคูหนึ่งเปนอยางนอย 
ซ่ึงในการศึกษาปรากฏการณนั้น จําเปนที่จะตองสามารถมองเห็นความสัมพันธของตัวแปรที่เปนสาเหตุ 
และตัวแปรที่เปนผล และสามารถควบคุมตัวแปรที่เปนสาเหตุอ่ืนๆ ในขณะที่ศกึษาตัวแปรที่เปนสาเหตุ
ตัวใดตัวหนึ่ง 
   2.2 การตั้งสมมติฐาน (Hypothesizing) หมายถึง ความสามารถในการใหขอสรุป หรือ
คําทํานาย ซ่ึงเปนคําตอบลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลอง เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกตองเปนจริง
ในเรื่องนั้นๆ ตอไป สมมติฐานเปนขอความที่แสดงความคาดคะเน ซ่ึงอาจเปนขอสรุป หรืออาจเปนขอความ
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ที่แสดงความสัมพันธทีเ่ชื่อวา จะเกิดขึน้ระหวางตวัแปรตน และตวัแปรตาม ขอความของสมมติฐานกําหนดขึ้น
โดยการสังเกตประกอบความรู ประสบการณ กฎหลักการ และทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
   2.3 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Defining of the Variables) หมายถึง 
ความสามารถที่จะกําหนดวาจะมีวิธีการวัดตัวแปรที่ศกึษาอยางไร ซ่ึงเปนวิธีการวดัที่สามารถเขาใจตรงกนั 
สามารถสังเกตและวดัไดโดยใชเครื่องมืออยางงาย 
   2.4 การทดลอง (Experimenting) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐาน
โดยการทดลอง ซ่ึงเริ่มตั้งแตการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่ออกแบบ ตลอดจน
การใชอุปกรณไดอยางถูกตอง 
   2.5 การตคีวามหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting Data and Making Conclusion) 
หมายถึง การตีความหมายขอมูล คือ ความสามารถในการบรรยายความหมายของขอมูล ที่ไดจัดกระทํา 
และอยูในรูปแบบที่ใชในการสื่อความหมายแลว สวนการลงขอสรุป คือ ความสามารถในการตีความหมาย
ขอมูล แลวนําเขาสูการระบุความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกับตวัแปรที่ศึกษาไดเปนความรูใหม ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการเรียนรูดานความรู โดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนในการทําแบบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง พันธุศาสตร เปนแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 
ซ่ึงวัดพฤติกรรมดานความรู-ความจํา ความเขาใจกระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร และ
การนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใช โดยกําหนดเกณฑในการวัดผลการเรียนรูที่ไดจากการทดลองกับนักเรียน 
10 คน ไวอยูในระดับกลางมคีารอยละ 60 
 4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   วิลเลียม (William.  1981: 1605 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผลสัมฤทธิ์ และ
ความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบเดิม
ที่ครูเปนศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา กลุมทดลอง 41 คน สอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูเดิม 
กลุมควบคุม 43 คน สวนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา 24 สัปดาหผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
  งานวิจัยในประเทศ 
   วนิดา อยูยืน (2539: บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีกับการสอน
ตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีกับการสอน ตาม
คูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการประดษิฐ แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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   สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร 
และเชาวอารมณของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการสอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริม
เชาวอารมณกบัการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตร
ที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกนั อยางมี
นัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ 0.1 และนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณ
กับการสอนตามคูมือครู มีเชาวอารมณแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรกับเชาวอารมณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณ
กับการสอนตามคูมือครูมีความสัมพันธกัน อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
   โอลาลินอย (Olarinoye.  1974: 4848 – A) ยงยุทธ สายคง (2557: 64) ปราโมทย  แกวสุข 
(2528: 87) ซ่ึงไดทาํการศกึษาเปรยีบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่จัดกจิกรรมการสอนตางกนั
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมที่ตางกัน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
   ชลสีต จันทาสี (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาวทิยาศาสตรและความสามารถในการตัดสนิใจอยางสรางสรรคแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 จากขอความดงักลาวขางตน สรุปวา ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละวิชานั้นมี 2 แบบ 
คือ การวัดดานปฏิบัติ และการวัดดานเนือ้หา ตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาที่สอน ซ่ึงในการวิจยั
คร้ังนี้ ผูวิจยัไดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมการวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู หนวยการเรียนเรื่อง อิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน ในดานเนื้อหา 
โดยการวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 5 ตัวเลือก ซ่ึงวัดพฤติกรรม ดาน
ความรู – ความจํา ความเขาใจ กระบวนการเสาะหาความรู และการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใช  
 
5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 5.1 ความหมายของความคดิสรางสรรค 
  วิชัย วงษใหญ (2523: 4) ไดใหความหมายความคิดสรางสรรควา ความคิดสรางสรรค คือ 
ความสามารถของบุคคลในการแกปญหาอยางลึกซึ้ง นอกเหนือไปจากลําดับขั้นของการคิดอยางปกติ เปน 
ลักษณะภายในของบุคคลทีจ่ะคิดหลายแงหลายมมุ ประสมประสานกนัจนไดผลผลิตใหมที่ถูกตองสมบูรณ 
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  อารี รังสินันท (2537: 5) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่คิดใน
ลักษณะอเนกนัย อันนําไปสูการคนพบสิ่งแปลกใหม ดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตงจากความ คิดผสมผสานกัน
ทําใหเกิดสิ่งใหม ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐคนพบสิ่งตางๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฏี ความคิดสรางสรรค
จะเกิดขึ้นได มิใชเพียงแตคิดในสิ่งที่เปนไปได สิ่งที่เปนเหตุและผลเพียงเดียวเทานั้น หากแตความคิด
จินตนาการ จึงทําใหเกิดผลงานจากความคดิสรางสรรคขึ้น 
  กิลฟอรด (อารี รังสินันท.  2526: 29 – 34; อางอิงจาก Guilford.  1950) อธิบายวา ความคิด
สรางสรรคเปนลักษณะความคิดอเนกนัย คิดหลายแงมุม คิดกวางไกล ความคิดเชนนี ้ นําไปสูการคิด
ประดิษฐส่ิงแปลกใหม รวมถึงการคิดคนพบวิธีการแกปญหาไดสําเรจ็ ความคิดอเนกนัยจะประกอบดวย 
   1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิด
ธรรมดา หรือความคิดงายๆ ความคิดริเร่ิมหรือที่เรียกวา Wild Idea ตองเปนความคิดที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม ความคิดรเิร่ิมอาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาดัดแปลง และประยุกตใหเกิดเปนสิ่ง
ใหมขึ้น เชน การคิดเครื่องบินไดสําเร็จ ก็ไดแนวคดิจากการทําเครื่องรอน เปนตน ความคิดริเร่ิม จึงเปน
ลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก ความคิดที่แปลกแตกตางจากความคิดเดิม และอาจไมเคยมีใครนึก
หรือคิดถึงมากอน ความคิดริเร่ิมจําเปนตองอาศัยความคิด จินตนาการแตตองคิดสรางและหาทางทําใหเกิด 
ผลงสนดวยความคิดจนิตนาการและความพยายามทีจ่ะสรางผลงาน จึงเปนสิ่งคูกัน 
   2. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดทีไ่มซํ้ากัน ในเรื่องเดียวกัน 
แบงออกเปน 
    2.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถในการใช
ถอยคําอยางคลองแคลวนั่นเอง 
    2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational) ความคิดคลองแคลว
ทางดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิดหาดอยคาํที่เหมือนกนั หรือ
คลายกัน ไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ภายในเวลาที่กําหนด 
    2.3 ความคิดคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปนความ 
สามารถในการใชวลีหรือประโยค กลาวคือ สามารถนําคํามาเรยีงอยางรวดเรว็ เพื่อใหไดประโยคที่ตองการ 
    2.5 ความคิดคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิด
ส่ิงที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด 
   3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทาง หรือ
ดัดแปลงขอมลู ซ่ึงเกี่ยวของกับผลการคิดเรื่องจํานวนและการแปลงรูป 
   4. ความคิดละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถที่จะตอเติมความคิด
ใหสมบูรณ ซ่ึงเกี่ยวของกับผลของการคิดเรื่องการแสดงความหมาย 
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   หลักการคิดสรางสรรคของกิลฟอรด มุงไปที่ความสามารถของบุคคลที่คิดไดรวดเรว็ 
กวางขวาง และมีความคิดริเริ่ม ถามีส่ิงเรามากระตุนใหเกิดความคดิ ซ่ึงมีดวยกัน 4 ชนิด คือ 
    1. รูปภาพ 
    2. สัญลักษณ 
    3. ภาษา 
    4. พฤติกรรม 
  เทเลอร (Taylor.  1964: 108 – 109) ใหความหมายความสามารถทางสรางสรรควาเปน
ความสามารถที่คิดยอนกลับ โดยการนําส่ิงของหรือความรูตางๆ ซ่ึงดูเหมือนไมสัมพันธกันมารวมกัน เพื่อ
การแกปญหาในแนวทางใหม ความคิดสรางสรรคประกอบดวยความคดิคลองในการคิดเปนการกระตุน
ความคิดภายในเพื่อใหเกิดความคลองตัวและความมั่นใจมากขึ้นความคิดยืดหยุนทําใหพิจารณาปญหาได
หลายดาน และความคิดริเร่ิมเปนการพิจารณาสิ่งตางๆ ในทางที่แปลกใหม 
  ทอรแรนซ (Torrance.  1963: 47) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค คือความ สามารถ
ของบุคคลในการคิดแกปญหา ดวยการคิดอยางลึกซ้ึงทีน่อกเหนือไปจากลําดับขั้นของการคิดอยางปกติ
ธรรมดาเปนลักษณะภายในตัวบุคคลที่จะคิดไดหลายแงหลายมุม ผสมผสานจนไดผลใหม ซ่ึงถูกตองสมบูรณ 
ความคิดสรางสรรคประกอบดวยกระบวนการคิด 4 ขั้น คือ 
   1. กระบวนการของความรูสึกวามีปญหา (Sensing Problem) 
   2. กระบวนการคาดคะเนหรือตั้งสมมติฐานที่เกีย่วของกับปญหา (Formulating Hypothesis) 
   3. กระบวนการทดสอบสมมติฐาน (Testing Questions) 
   4. การสื่อผลลัพธที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน (Communicating the Results) 
 จากความหมายของความคิดสรางสรรคดังกลาว อาจกลาวโดยสรุปไดวา ความคิดสรางสรรค
เปนความสามารถในตัวบุคคลที่จะคิดไดหลายแบบ เปนการคิดที่กอใหเกิดสิ่งแปลกๆ ใหมๆ หรือเปน
ความสามารถในการปรับปรงุดัดแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหมรูีปใหม ที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม และเปน
การคิดที่ไมซํ้ากับผูอ่ืน ซ่ึงความสามารถนี้ประกอบดวย ความคิดริเร่ิม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน
และความคิดละเอียดลออ 
 5.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความคดิสรางสรรค 
  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค ไดมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้
แตกตางออกไป ดังนี ้
  5.2.1 ทฤษฎีของ เฟร็ด (Freud) มทีัศนะเกีย่วกับความคิดสรางสรรควา ความคิดสรางสรรค
เร่ิมตนจากความขัดแยง ซ่ึงถูกขับดันออกมาโดยพลังจิตใตสํานึกขณะที่มคีวามขัดแยงเกดิขึ้น คนที่มีความคิด
สรางสรรคจะมีความคิดอิสระขึ้นมากมาย แตคนที่ไมมีความคิดสรางสรรคจะไมมีส่ิงนี้ 
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  5.2.2 ทฤษฎีของ Tayler ไดใหขอคิดของทฤษฎีอยางนาสนใจวา ผลงานของความคิดสรางสรรค
ของคนนั้นไมจําเปนตองเปนขั้นสูงสุดเสมอไป คือ ไมจําเปนตองคิดคนควาประดษิฐส่ิงของใหมๆ ที่ยัง
ไมมีผูใดคิดมากอนเลย หรือสรางทฤษฎีที่ตองใชความคิดดานนามธรรมสูงยิ่ง แตความคิดสรางสรรคของ
คนนั้น  อาจเปนขั้นใดขัน้หนึง่ใน  6  ขั้นตอไปนี ้       
   ขั้นท่ี 1 เปนความคิดสรางสรรคขั้นตนที่สุด เปนส่ิงสามัญธรรมดา คือ เปนพฤติกรรม
หรือการแสดงออกของตนอยางอิสระ ซ่ึงพฤติกรรมนั้นไมจําเปนตองอาศัยความคิดริเร่ิม และทักษะ แต
อยางใด คือ ใหแตเพยีงกลาแสดงออกอยางอิสระเทานั้น        
   ขั้นท่ี 2  เปนผลงานซึ่งผลิตออกมาโดยผลงานนั้น จาํเปนตองอาศยัทักษะบางประการ 
แตไมจําเปนตองเปนสิ่งใหม        
   ขั้นท่ี 3 ขั้นสรางสรรค เปนขัน้ทีแ่สดงถึงความคิดใหมของบุคคล ไมไดลอกเลียนแบบ
มาจากใคร แมวางานนัน้ จะมีคนอื่นคิดแลวก็ตาม        
   ขั้นท่ี 4 เปนขั้นความคิดสรางสรรค ขั้นประดิษฐส่ิงใหมๆ โดยไมซํ้าแบบใคร เปนขั้น
ที่ผูกระทําไดแสดงใหเห็นความสามารถที่แตกตางไปจากผูอ่ืน        
   ขั้นท่ี 5 เปนขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่สีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น        
   ขั้นท่ี 6 เปนขั้นความคดิสรางสรรคสุดยอด สามารถคิดสิ่งที่เปนนามธรรมสูงสุดได 
  เชน  ชารล  ดารวิน คิดตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น        
  5.2.3 ทฤษฎีของความคิดสรางสรรคในรูปของการโยงสัมพันธ (Associative Theory) กลาววา 
ความคิดสรางสรรคประกอบดวยการสรางแนวคิดใหม โดยการรวมสิ่งที่สัมพันธกันเขาดวยกัน ซ่ึงการรวมกัน
นี้ จะตองเปนไปตามเงื่อนไขเฉพาะอยาง  หรือรวมกนัแลวตองเกิดประโยชนทางใดทางหนึ่ง หรือเมื่อระลึก
ส่ิงใดได กเ็ปนแนวทางในการระลึกถึงส่ิงอ่ืนๆ ตอๆ กันไป สัมพันธกันเปนลูกโซ เชน เมื่อนึกถึงโตะ ก็
ทําใหนกึถึงเกาอ้ีไปใชวางของ เปนตน            
  5.2.4 ทฤษฎีโครงสรางทางสมอง (The  Structure  of  Intellect  theory) ทฤษฎีนี้สรางโดย 
กิลฟอรด (Guilford) นักจิตวทิยาชาวอเมริกัน เขาไดอธิบายโครงสรางทางสมอง ในรูปแบบจําลองสามมิติ 
(Three Dimensional Model) ดังนี ้                  
   มิติท่ี 1 วิธีการคิด แบงออกเปนหาดาน คือ การรูจักและเขาใจ การจํา การคิดอเนกนัย 
   การคิดเอกมยั และการประเมินคา       
   มิติท่ี 2 เนื้อหา  แบงออกเปนสี่แบบ คือ  ภาพ  สัญลักษณ ภาษา และพฤติกรรม      
   มิติท่ี 3 ผลการคิด แบงออกเปนหกแบบคือ หนวย จําพวก  ความสัมพันธ ระบบ การ
แปลงรูป และการประยกุต          
  5.2.5 ทฤษฎีความคิดสรางสรรค  ของ ทอรเรนซ (Torrance)  กลาววา  ความคิดสรางสรรค
จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรูสึก หรือการเห็นปญหา การรวบรวมความคิด เพื่อกอตัง้เปน
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สมมติฐาน การทดสอบ และการแปลงสมมติฐาน ตลอดจนการเผยแพรถึงผลผลิตที่ไดรับ ซ่ึงทฤษฎีของ 
ทอรเรนซ (Torrance) อาจขยายความไดวา ผูที่มีความคิดริเร่ิมเพื่อแสวงหาวิธีใหมในการเผชิญหรือแกปญหา 
(ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์.  2538; อางอิงจาก Torrance) 
  5.2.6 ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ วอลลาส (Wallas) ไดกลาวไววา ความคิดสรางสรรค
จากกระบวนการของการคิดสิ่งใหมๆ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) ไดแบงขั้นตอนไว 4 ขั้น
คือ 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม (Preparation) เปนขั้นเตรียมขอมูลตาง ๆ เชนขอมูลเกี่ยวกบัการ
กระทํา หรือแนวทางที่ถูกตองหรือขอมูลระบุปญหา หรือขอมูลที่เปนความจริง ฯลฯ 
   ขั้นท่ี 2 ขั้นความคิดครกุกรุน หรือระยะฟกตัว (Incubation) เปนขั้นตอนที่อยูในความวุนวาย 
ขอมูลตางๆ ทั้งใหมและเกาสะเปะสะปะ ปราศจากความเปนระเบียบเรียบรอย ไมสามารถขมวดความคิดนั้น 
   ขั้นท่ี 3 ขั้นความคดิกระจางชัด (lllumination) เปนขั้นที่ความคิดสับสนนั้นไดผาน
การเรียบเรียงและเชื่อมโยงกับความสัมพนัธตาง ๆ เขาดวยกันใหมีความกระจางชดัและสามารถมองเห็น
ภาพพจนมโนทัศนของความคิด 
   ขั้นท่ี 4 ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจนใหเห็นจรงิ (Verification) เปนขั้นทีไ่ดรับความคิด 
3 ขั้นจากขางตน เพื่อพิสูจนวาเปนความคิดที่เปนจริงและถูกตองหรือไม 
  5.2.7 ทฤษฎีความคดิสรางสรรคของ ทอรเรนซ (Torrance) ทอรเรนซ กลาววา ความคิด
สรางสรรคเปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหา หรือส่ิงที่บกพรองขาดหายไป แลวจึงรวบรวม
ความคิดหรือตั้งเปนสมมติฐานทําการทสอบสมมติฐาน และเผยแพรส่ิงที่ไดจากการทดสอบสมมติฐานนั้น 
ซ่ึงแบงเปนขั้นๆ ไดดังนี ้
   ขั้นท่ี 1 การพบความจริง (Fact – Finding) ในขั้นนี้เร่ิมตั้งแตความรูสึกกังวล มีความ
สับสน วุนวาย เกิดขึ้นในจิตใจ แตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร จากจุดนี้ก็พยายามตั้งสติ และหาขอมูล
พิจารณาดวูาความยุงยาก วุนวาย สับสน หรือส่ิงที่ทําใหกังวลใจนั้นคืออะไร 
   ขั้นท่ี 2 การคนพบปญหา (Problem – Finding) ขั้นนี้เกดิตอจากขัน้ที่ 1 เมื่อไดพจิารณา
โดยรอบคอบแลว จึงเขาใจและสรุปวา ความสับสนวุนวายนั้นก็คือ การเกิดปญหานัน่เอง 
   ขั้นท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea – Finding) ขั้นนี้ตอจากขั้นที่ 2 เมื่อรูวามีปญหาเกิดขึ้น
ก็จะพยายามคดิและตั้งสมมตฐิาน และรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนําไปใชในการทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 3 
   ขั้นท่ี 4 การคนพบปญหา (Solution – Finding) ในขั้นนี้จะพบคําตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นที่ 3 
   ขั้นท่ี 5 ยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance – finding) ขั้นนี้เปนการยอมรบัคําตอบ
ที่ไดจากการพสูิจนเรียบรอยแลวา นาจะแกปญหาใหสําเรจ็ไดอยางไร แตตอจากจดุนี้ การแกปญหา หรือ
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การคนพบยังไมจบตรงนี ้แตผลที่ไดจากการคนพบจะนําไปสูหนทางทีจ่ะทําใหเกดิแนวคิด หรือส่ิงใหม
ตอไป ที่เรียกวา New Challent 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ทฤษฎีความคิดสรางสรรค  จะกลาวถึงความคิดของสมองใน 
ดานคดิสรางสรรค ซ่ึงความคดินี้อาจไดมาจากประสบการณเดิม หรือจากการศกึษาคนควาเพิ่มเติม ที่ไดรับ
การสงเสริม ความคิดสรางสรรคนี้ประกอบดวย  ความคลองในการคิด ความยืดหยุน และความคิดทีเ่ปน
ของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเร่ิมขึน้มาใหม  หรือความคิดที่ดดัแปลงจากสิ่งที่มีอยู 
 5.3 ความหมายของความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  
  นักศึกษาไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไว ดังนี ้
  วรรณรักษ ชัยชาญกุล (2523: 9) ไดใหความหมายความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไว
วาเปนความสามารถของบุคคลในการแสดงความคิดยดืหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดคลองแคลว ใน
การคิด ในการแกปญหาหรือหาคําตอบตางๆ โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  อนันต จันทรกว ี (2525: 3) กลาววา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความ 
สามารถในการคิดคนสิ่งประดิษฐใหมๆ ทางวิทยาศาสตร สามารถคนควา ทดลอง และแสวงหาคําตอบ
หลายๆ วิธี ซ่ึงคุณลักษณะนีไ้ดจากการสังเกตพฤติกรรมตรวจรายงาน หรือโครงงานวิทยาศาสตร หรือ
คะเนจากแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  สมจิต สวธนไพบูลย (2527: 11) ไดกลาวถึง ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรวา เปน
กระบวนการคิดและการกระทําในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่
เนนผลผลิต (Science Products) ของความคิดที่จะตองมีคุณคาตอสังคม และสงผลผลักดันใหโลกเจริญ 
กาวหนา 
  จุลจักร โนพันธ (2529: 36) ไดกลาวถึง ความหมายความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรวา 
เปนความสามารถทางสมองที่จะทําใหเกิดความคิดแกปญหาไดหลายแนวทาง โดยใชกระบวนการคิด จาก
วิธีการทางวิทยาศาสตรและปฎิบัติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรจนสามารถทําใหไดผลผลิตที่แปลกใหม 
มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนอยางด ี
  สมปญญา ศรีภคนานนท (2535: 66) ไดกลาวถึง ความหมายของความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรวา หมายถึง ความสามารถบุคคล ในการแสดงความคิดไดหลายๆ แบบเปนการคิดที่กอใหเกิด
ส่ิงที่มีอยูเดิมใหมีรูปแบบใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม และเปนการคิดที่ไมซํ้ากับผูอ่ืน ในการคิดจะใช
ความรูพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงความสามารถนี้ประกอบดวยความคิดคลอง ความคิด
ยืดหยุน ความคิดริเร่ิม ที่ใชในการแกปญหา หรือหาคําตอบตางๆดังนั้นจะเห็นไดวา ความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรมีความหมายใกลเคียงกับความคิดสรางสรรคทั่วๆ ไป ในสวนที่เปนกระบวนการคิด และ
การกระทําใหเกดิผลผลิตแตจะแตกกันตรงที่วา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรตองอาศัยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ซ่ึงจะกอใหเกดิการพัฒนาดาน สติปญญา การแกปญหาและการคนหาความรูใหม อยางมี
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ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยความรู (Body of knowleage) 
และกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Process of science inquiry) กระบวนการของการเกิด
ความคดิสรางสรรค (Creativity process) จากความหมายของความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตรที่กลาวมา 
พอสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความคิดในการแกปญหาตางๆ ที่พบโดยใช
ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรของบุคคลที่แสดงออกใน 4 ดาน คือ ความคิดคลอง ความคิด
ยืดหยุนความคิดริเร่ิม และความคิดละเอยีดลออ 
 5.4 การวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  ในการศึกษาวจิัยผูวจิัยเลือกแนวคดิองคประกอบการคิดสรางสรรค ของ กิลฟอรด (1969) 
ไดใหรายละเอยีดเกี่ยวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค ดังนี ้
   1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม ไมซํ้ากันกับความคิด
ของคนอื่น และแตกตางจากการคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดของเดมิที่มีอยูแลวใหแปลก
แตกตางจากที่เคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงใหกลายเปนสิ่งที่ไมเคยคาดคิดความคิดริเร่ิมมีหลายระดับ 
ซ่ึงอาจเปนความคิดครั้งแรกที่เกิดขึ้นโดยไมมีใครสอน แมความคิดนัน้จะมีผูอ่ืนคิดไวกอนแลวกต็าม   
   2. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดทีไ่มซํ้ากันในเรือ่งเดียวกัน
แบงเปน 4 ประเภท 
    2.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถใน
การใชถอยคํา 
    2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงความสัมพันธ (Associational Fluency) 
เปนความสามารถที่จะคิดหาถอยคําที่เหมือนกัน หรือคลายกันไดมากทีสุ่ดเทาที่จะมากได ภายในเวลาที่
กําหนด 
    2.3 ความคิดคลองแคลวทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เปนความสามารถ
ในการใชวลีหรือประโยค และนํามาเรียงกนัอยางรวดเร็วเพื่อใหไดประโยคที่ตองการ 
    2.4 ความคลองแคลวในการคดิ (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิด
ในสิ่งที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด เชน ใหคิดประโยชนของหนังสือพิมพใหไดมากที่สุด ภายในเวลา
ที่กําหนดให 
   3. ความคิดยดืหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภท หรือแบบของการคิด โดยแบง
ออกเปน 
    3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นไดในทันที (Spontaneous Flexibility) เปนความสามารถ
ที่พยายามคดิหลายทางอยางอสิระ ตัวอยางของผูที่มีความยดืหยุนนี้ อาจไดแก คิดถึง ประโยชนของโทรทัศน
วามีอะไรบาง ความคิดของผูที่มีความคิดยืดหยุนสามารถจัดกลุมไดหลายทิศทางหรือหลายดาน เชน เพื่อรู
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ขาวสาร เพื่อโฆษณาสินคา เพื่อธุรกิจ เพื่อการพักผอน ฯลฯ ในขณะที่คนซึ่งไมมีความคิดยืดหยุนจะคิดได
เพียงทิศทางเดยีว คือ การพกัผอน 
    3.2 ความคิดยดืหยุนทางการดัดแปลง (Adaptor Flexibility) หมายถึง ความสามารถ
ในการดดัแปลงความรู หรือประสบการณใหเกิดประโยชนหลายๆ ดาน ซ่ึงมีประโยชนตอการแกปญหา 
ผูที่มีความคิดยืดหยุนจะคิดดัดแปลงไดไมซํ้ากัน 
   4. ความคิดละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอยีดเปนขั้นตอน
สามารถอธบิายใหเหน็ภาพชดัเจน หรือเปนแผนงานที่สมบูรณขึน้ ความคิดละเอยีดลออจดัเปนรายละเอยีด
ที่นํามาตกแตง ขยายความคิดครั้งแรกใหสมบูรณ 
 5.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   ฟารเนส และ มีโตส (อารีย รังสินันท.  2532: 105 – 106; อางอิงจาก Fames; &  Meedos.  
n.d.) ไดทดลองใชวิธีการระดมสมองในการหาวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยใชทกุคนพดูถึงวิธี 
การแกปญหา ซ่ึงใชศึกษาทดลองเปรียบเทียบ โดยใหกลุมที่หนึ่งใชวิธีระดมสมอง ใหทกุคนพดูที่คิดออกมา
ไมจําเปนตองเปนวิธีการแกปญหาที่ดีและเกี่ยวของ ใหพูดเทาที่มีความคิดแวบแรกเขามาในสมอง สวน
กลุมที่สอง ใหเสนอวิธีแกเฉพาะปญหาความคิดที่ดีและมีความสัมพันธกับเรื่อง พบวา ในระยะเวลาเทาที่
กลุมที่ใชวิธีการระดมสมองมีความคิดแกปญหามากและไดผลสูงกวาอีกกลุมหนึ่ง 
  งานวิจัยในประเทศ 
   วรรณรักษ ชัยชาญกุล (2526: 67 – 72) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ใชแบบฝกทีใ่หเสรีภาพในการหาคําตอบที่มกีารประเมนิกบัการไมมกีารประเมนิ
และเปรียบเทยีบนักเรียนหญิงและชายหลังการฝก โดยใชแบบทดสอบของ สุมาลี กาญจนชาตร ี พบวา
หลังการฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของกลุมที่ไดรับการฝก โดยมีการประเมินทกุครั้ง และ
ไมมีการประเมินเลยไมแตกตางกัน และความคิดสรางสรรคของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมแตกตางกัน 
   ธวัชชัย เขียนประสิทธิ์ (2528: 56) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดย
ใชชุดการเรยีนดวยตนเองและการสอนตามคูมือครู พบวา คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร โดยใชชุดการเรียน
ดวยตนเอง มีความแตกตางและสูงกวานกัเรยีนทีเ่รียนโดยการสอนตามคูมือครูอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ .01 
   นิตยา กิจโร (2530: 101) ไดศกึษาผลการฝกทักษะการตั้งคาํถามของนักเรียนในการสอน
วิทยาศาสตร ที่มีตอความคดิสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 โดยกลุมทดลอง
ไดรับการสอนโดยมีการฝกทักษะการตั้งคําถาม และกลุมควบคุมไดรับการสอนตามครูมือครู ผลการวิจัย
พบวา กลุมที่ไดรับการสอนโดยมีการฝกทักษะการตั้งคําถามและกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
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   วงษสถิต วัฒนเสรี (2530: 54) ไดศกึษาผลการใชชุดกจิกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร ที่มีตอการพัฒนาความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2529 
โดยการใชชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 12 กิจกรรม 
ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนทีไ่ดรับการฝกดวยชุดกิจกรรม มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงกวา
นักเรียนกลุมทีไ่มไดใชชุดกจิกรรม ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ชุดกิจกรรมนี้สามารถนําไปใชสราง พัฒนาความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร และยังพบวา คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของชายและหญิง
ไมแตกตางกัน 
   ปรีชา กันตรง (2534: 50) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนวิทยาศาสตร 
มีการฝกหัดหวัเรื่องโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนวิทยาศาสตรตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 88 คน ปรากฏวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับ
การสอนวิทยาศาสตรตามคูมือครู แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุธรรม ออนคํา (2534: 42) ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชชุดฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 จาํนวน 
80 คน แบงออกเปนกลุมตวัอยาง 2 กลุมคือกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตละกลุมมนีักเรยีน 40 คน ทั้ง 2 กลุมนี้
ใชเนื้อหาในการทดลองเหมอืนกันคือ เร่ืองระบบนิเวศ พบวา สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนกลุมทีเ่รียนโดยใชชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
   สมปญญา ศรีภคนานนท (2535: 116) ไดศึกษาความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตรและความคดิสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 โดยใชกจิกรรม
การสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรกับชดุกิจกรรมการซอมแปลงสิ่งประดิษฐทางวทิยาศาสตร พบวา
นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร และที่เรียนกับชุดกิจกรรมซอมแปลง
ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร มีความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร สัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   เขมกิาญจน ทองมา (2540: 65) ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยฝกสราง
เกมวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรกับการสอนตามแนวทางของสสวท. พบวา การสอนโดยการสรางเกมวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอรกบัการสอนตามแนวทางสสวท. มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   ประพฤติ ศีลพิพัฒน (2540: 40) ไดศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐ
คายวิทยาศาสตร ที่มีตอความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐ และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจยัพบวา บทเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรในคายวิทยาศาสตร มีความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร และความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สายสุนีย กล่ินสุคนธ (2545: 47 – 48) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมแรง
รวมใจที่มีตอความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปอมนาคราช
สวาทยานนท โดยกลุมทดลองไดรับการเรียนแบบรวมแรงรวมใจ และกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู 
ผลการวิจยัพบวา โดยกลุมทดลองไดรับการเรียนแบบรวมแรงรวมใจ และกลุมควบคมุไดรับการสอน ตาม 
คูมือครูแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สรุปไดวา การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตร สามารถพฒันาขึ้นไดดวยวิธีการตางๆ 
เชน การสอนแบบไมกําหนดแนวทาง การใหเสรีภาพในการคิดหาคําตอบ การฝกคิดแบบระดมสมอง 
การใชคําถามเนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขั้นบูรณาการ การเรียนดวยชุดการเรียน การสราง
ส่ิงประดิษฐ เปนตน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปดใหนักเรียนเปนผูกระทํากิจกรรม
คนพบคําตอบดวยตนเองและฝกใหนักเรียนคิดขั้นสูงเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
ดวยเหตนุี้ผูวิจยั จึงเหน็วา ควรสงเสริมใหนักเรยีน มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยการให
นักเรียนใชการฝกคิด ซ่ึงจะนํามาสูการคนพบสิ่งใหมๆ และการแกปญหา อันเปนประโยชนตอตนเอง
และสังคม เพราะเปนสิ่งที่เกดิจากความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเอง 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้    
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง    
 2. เนื้อหาที่ใชในการวิจยั 
 3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย    
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล    
 6. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  
  

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดบางปะกอก  สํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หองเรียน นักเรียนจํานวน 120 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัด
บางปะกอก สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรงุเทพมหานคร  จํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม
กลุมละ 30 คน ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จาก 4 หองเรียน มาเพียง 2 หองเรียน 
และสุมอีกครั้งโดยการจับฉลากเพื่อกําหนดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู 
  กลุมทดลองที่ 1 การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
  กลุมทดลองที่ 2 การสอนดวยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 

2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนือ้หากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 เร่ือง  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
 

3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนนิการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลา 20 ช่ัวโมง ทําการทดสอบ กอนเรยีน 
2 ช่ัวโมง ดําเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนรู 16 ช่ัวโมง และทําการทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง โดยผูวจิัย 
ทดลองสอนดวยตนเอง 



 52 

4. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี ้ผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจยั ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
 2. ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
 4. แบบทดสอบวดัความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 

 1. แผนการจัดการเรียนรูการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  มี
ขั้นตอนการสราง ดังนี ้
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คูมือการจดัการเรยีนรู กลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา ของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่3 สาระการเรียนรู 
และผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป / รายภาค สําหรับเนื้อหาเรื่อง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
  1.3 วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร เร่ืองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เพื่อกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู 
  1.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เรื่อง อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน ที่กําหนดไว ซ่ึงแผนการจัดการเรยีนรูประกอบดวย 
   1.4.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    1.4.1.1 ดานความรู 
    1.4.1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 
    1.4.1.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1.4.2 แนวคดิหลัก 
   1.4.3 กระบวนการจดัการเรียนรู 
   1.4.4 ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
   1.4.5 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
  1.5 นําแผนการจดัการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลอง
ระหวางรูปแบบการสอนและเนื้อหาขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู 
  1.6 นําแผนการจดัการเรียนรูที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่
ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 1 หองเรียน โดย ใชแผนการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
เพื่อหาขอบกพรองในการใชภาษาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรยีนการสอนกบัเวลาที่กําหนด แลว 
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นํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 
 2. ขั้นตอนในการสรางชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู  
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรมเพื่อเปนแนวทางในการจัดเนื้อหา 
และกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม     
  2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู รูปแบบและ
ขั้นตอนการสอนดวยวงจรการเรียนรู รวมทั้งแนวทางการพัฒนาความสามารถดานการคิดสรางสรรค แลว 
กําหนดขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้     
   ขั้นท่ี  1 ขั้นสรางความสนใจ     
   ขั้นท่ี  2 ขั้นสํารวจและคนหา    
   ขั้นท่ี  3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป      
   ขั้นท่ี  4 ขั้นขยายความรู      
   ขั้นท่ี  5 ขั้นประเมินผล    
  2.3 ศึกษารายละเอยีดของเนื้อหาที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้จากคูมือครู และหนงัสือเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน      
  2.4 สรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู โดยปรับปรุงมาจากขั้นตอน และ 
หลักการสรางชุดกิจกรรมของบัทส (Butts.  1974: 85) เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson; & Lorbeer.  1975: 247) 
และ ดีวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito; & Krockver.   1976: 388 ) ซ่ึง ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้    
   2.4.1 ช่ือกิจกรรม เปนสวนที่ระบุช่ือกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู     
   2.4.2 คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายวธีิการใชชุดกิจกรรม     
   2.4.3 จุดประสงคการรียนรูของกิจกรรม เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่ตองการใหนักเรียน 
บรรลุผล     
   2.4.4 เวลา เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบตัิกิจกรรมแตละชุด    
   2.4.5 กิจกรรมการเรยีนรู เปนสวนที่ระบุ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไวเปนขั้นตอน
อาจเปนการบรรยายดวยขอความ รูปภาพ หรือกิจกรรมการทดลอง    ดังนี ้
    2.4.5.1 การสรางความสนใจ หมายถึง การนําเขาสูบทเรียน หรือเร่ืองที่นาสนใจ 
โดยการสังเกต  ศึกษาหรือปฏิบัติตามสถานการณที่กําหนดใหบนพื้นฐานของเหตุและผล ซ่ึงสถานการณ
อาจเปนขอความ รูปภาพ กจิกรรมการทดลอง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ประกอบกันทีก่ระตุน  
หรือทาทายใหผูเรียนเกดิความสนใจใครรู   อยากรูอยากเห็นหรือขัดแยงเกิดปญหาและทําใหผูเรียนตอง
การศกึษาคนควา ทดลอง หรือแกปญหา แลวตั้งขอสงสัย ขอคําถามทีเ่กดิจากสถานการณ หรือมีความเกีย่วของ
สอดคลองกับสถานการณ  พิจารณาหาสาเหต ุและขอสงสัยแลวรวมกนัหาคําตอบที่เปนไปได   
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    2.4.5.2 การสํารวจและคนหา หมายถึง การสํารวจตรวจสอบทดลองคนหาความรู
ของนักเรียนเกีย่วกับสิ่งที่นักเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นของตน โดยมีการวางแผน กําหนดแนวทาง
ศึกษาขอความรูเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่กําหนดใหในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อนํา 
ไปสูการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรมการทดลอง และการตั้งสมมติฐาน และรวมกันปฏิบัติการทดลอง 
ตามที่กําหนดใหในชุดกจิกรรมอยางรอบครอบโดยคํานึงถึงขอควรระวงัและความผิดพลาดที่เกิดขึน้จาก
การทดลอง      
    2.4.5.3 การอธิบายและลงขอสรุป หมายถึง การใหผูเรียนรวมกันบันทึกผลการทดลอง  
และสรุปผลการทดลอง โดยการอภิปรายถึง ความสัมพันธของขอมูลท่ีไดจากการทดลอง โดยการตอบ
คําถาม เพื่อนําไปสูการวิเคราะห และสรุปผลดวยการคิดพจิารณาทดลอง โดยการตอบคําถาม เพื่อนําไปสู
การวิเคราะห และสรุปผลดวยการคิดพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล เพื่อสรางเปนองคความรูใหมการคนพบ 
องคความรูนี ้อาจสอดคลองสนับสนนุสมมติฐาน ทีต่ั้งไว ผลที่ไดจะอยูในรูปแบบใดก็สามารถสรางความรู
และชวยใหเกิดการเรียนรูได      
    2.4.5.4 การขยายความรู หมายถึง การใหนักเรียนไดขยาย หรือเพิ่มเติมความรู 
ความเขาใจในองคความรูที่ไดใหกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งขึน้ โดยการยกตวัอยาง สถานการณใหผูเรียนอธิบาย 
ช้ีแจง เชื่อมโยงความรูเดิมกับองคความรูที่ไดอยางเปนระบบ ละเอียดสมบูรณขึ้น สามารถคิดพิจารณา
ใครครวญอยางมีเหตุผลเพื่อการตัดสินใจและนําไปประยุกตใชในเรื่องอื่นๆ หรือในชีวิตประจําวนัหรือผูเรียน
อาจศึกษาคนควา ทดลองเพิ่มเติมตามที่ผูเรียนตองการ   
    2.4.5.5 การประเมนิผล หมายถึง การใหผูเรียนไดประเมนิความรูความเขาใจ และ
ความสามารถของตนเอง ทั้งดานทักษะกระบวนการและองคความรูที่ได โดยการตอบคําถามทายกิจกรรม
ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อสงเสริมการคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เพื่อ
เปนการทบทวนความรู ที่ไดและถายโยงความรูและทกัษะไปสูเนื้อหาใหมตอไป   
   2.4.6 อุปกรณ เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชในแตละกิจกรรม          
   2.4.7 คําถามทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําถามหลังการปฏิบัติกิจกรรม          
   2.4.8 คําเฉลยกิจกรรม เปนสวนทีร่ะบุคําตอบในคําถาม  
  2.5 วิธีการหาคณุภาพของชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
   2.5.1 นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอน
วิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเกีย่วกับความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา ภาษาทีใ่ชแลวนาํมาปรับปรุง  
แกไขดานภาษา และรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาซึ่งเปนความรูเพิ่มเติม    
   2.5.2 นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียนวัดบางปะกอก เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู โดยดาํเนินการ  ดังนี ้   
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    2.5.2.1 ทดลองกับนักเรียน 3 คน เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม เวลาที่ใช และ 
ปญหาที่เกิดขึน้แลว นํามาปรับปรุงแกไขเวลาในแตละชุด  และปรับการใชภาษาใหเหมาะกับวัยของนกัเรียน 
    2.5.2.2 ทดลองกลุมเล็ก 5 คน เพื่อหาขอบกพรองของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรู แลวนํามาปรับปรงุแกไขดานกจิกรรมในแตละสถานการณ     
    2.5.2.3 ทดลองภาคสนาม  นําชดุกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ที่
ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับเด็ก 30 คน แลว นํามาปรับปรุงดานคําถามทายกิจกรรมและกิจกรรม
ที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ     
     เกณฑที่ใชในการปรับปรุง ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู
พิจารณาจากการตอบคําถามทายกิจกรรมในแตละชุด  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
      80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรยีนทั้งหมดที่ตอบคําถามทาย  
กิจกรรมในแตละชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู   ไดคะแนนไมต่ํากวา 80 %    
      80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรหลังเรียน ดวยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะ 
หาความรู ไดคะแนนไมต่ํากวา  80 % 
     ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร แบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง 
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
      ชุดที ่1 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   ประสิทธิภาพ 80.33/81.67 
      ชุดที ่2 การตอวงจรอิเล็กทรอนิกสและการใชประโยชน  ประสิทธิภาพ 
82.00/81.67 
      ชุดท่ี 3 การออกแบบและสรางวงจรอิเล็กทรอนิกส ประสิทธิภาพ 81.33/81.67 
   2.5.3 นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ไปใชกับกลุมทดลอง 
 3. ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  
  3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล  วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบ
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     
  3.2 ศึกษาจดุประสงคการเรียนรู และสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 เรื่อง 
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เพื่อสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรวิทยาศาสตร โดยแบงพฤติกรรมดานตางๆ ออกเปน 
4 ดาน คือ ความรู – ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     
  3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ  
5 ตัวเลือก โดยใหมีสัดสวนจํานวนขอ ในแตละจุดประสงคการเรียนรู และพฤติกรรมที่ตองการวัดตรงตาม
ตารางวิเคราะหหลักสูตรมา จํานวน 60 ขอ   
   3.3.1 วิธีการหาคณุภาพของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  
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    3.3.1.1 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ 
ทางการสอนวทิยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญทางการวัดผลจํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบลักษณะการใช คําถาม 
ตัวเลือกความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรมที่ตองการวัด ความถูกตองดานภาษา แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขดานความสอดคลองระหวางจุดประสงคและพฤติกรรมที่ตองการวัด รวมถึงการใชภาษา
ทั้งคําถามและตัวเลือก คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยมีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1  จํานวน 30 ขอ   
    3.3.1.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรทีป่รับปรุงแกไข 
แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน     
    3.3.1.3 นํากระดาษคาํตอบที่นกัเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถกู 
ให 1 คะแนน  ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลวนํามา
วิเคราะหดังตอไปนี ้     
     3.3.1.3.1 หาคาความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ที่สรางขึ้นเปนรายขอโดยใชเทคนคิ 27% ของ จุง เตห ฟาน เลือกขอ
ที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.59 - 0.74 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.37 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ  
     3.3.1.3.2 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว 
ไปทดสอบกับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของ แบบทดสอบ  
โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร - ริชารดสัน (ชูศรี วงศรัตนะ.  2549: 76) ไดคาความเชื่อมัน่0.74 
  3.4 นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป  
 

   ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ดานความรู – ความจํา 
1. อุปกรณใดที่ใชหาความตางศักยไฟฟา 
  ก. สวิตช          
  ข. ตัวตานทาน 
  ค. โวลตมิเตอร 
  ง. แอมมิเตอร 
  จ. ทรานซิสเตอร 
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2. ขอใดไมใชช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
 ก. ไอซี 
 ข. ตัวตานทาน 
 ค. สวิตซ 
 ง.  แอลดีอาร 
 จ. ทรานซิสเตอร 
 
ดานความเขาใจ 
1. เครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่ไมมีสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส 
 ก. ไดรเปาผม 
 ข. โทรทัศน 
 ค. นาฬิกาขอมือ 
 ง. เครื่องเลนซีดี 
 จ. วิทย ุ
2. ในวงจรอิเล็กทรอนิกสใชอุปกรณใดแทนสวิตซได 
 ก. ไดโอด 
 ข. ทรานซิสเตอร 
 ค. LDR 
 ง.  ตัวเก็บประจ ุ
 จ.  ตัวตานทาน 
 
ดานการนาํไปใช 
1. เครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่ใชประโยชนจากการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลเทานั้น 
 ก. วิทย ุ
 ข. พัดลม 
 ค. เครื่องเปาผม 
 ง. หลอดเรืองแสง 
 จ. เตารีด 
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2. อุปกรณชนิดใดสามารถนําไปใชตรวจสอบวามีกระแสไฟฟาไหลในวงจรหรือไม 
 ก. ตัวเก็บประจ ุ
 ข. ตัวตานทาน 
 ค. ไดโอดเปลงแสง 
 ง. แอลดีอาร 
 จ. ทรานซิสเตอร 
 
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
1. จากรูปตัวตานทานที่กําหนดใหมีคาความตานทานเทาใด 

ก. 2.4 kΩ  ±  5 % 
 ข. 24  kΩ  ±  5 % 
 ค. 2,400 Ω ±  5 %     
 ง. 2.28 - 2.25  kΩ 
 จ. 2,280 – 2,500 Ω 
 
2. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดใดที่ใชสารกึ่งตัวนํา 2 ชนิดมาซอนกัน แลวทําใหกระแสไฟฟาไหลผาน
ทางเดียว 
 ก. ไดโอด 
 ข. ทรานซิสเตอร 
 ค. ไอซี 
 ง.  ตัวเก็บประจ ุ
 จ.  ตัวตานทาน 
 

 4. ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เปนแบบวัดที่
ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อวัดความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 3 ลักษณะ ไดแก  
  1. ความคิดคลอง  
  2. ความคิดยดืหยุน  
  3. ความคิดริเร่ิม 
 โดยทดสอบกอนและหลังจากที่นักเรยีนไดใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแลว 
มีลักษณะเปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 3 ขอ ใชเวลา 60 นาที ผูวิจัย ดาํเนินการสรางแบบวดัความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร ดังนี ้ 

สีแดง 
 

สีเหลือง 
สีสม 
 

สีทอง 
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  4.1 ศึกษาหลักการสรางแบบวัดความคิดสรางสรรคจากเอกสารที่เกี่ยวของ  
  4.2 วิเคราะหกิจกรรมและจุดประสงคการเรียนรูของกิจกรรม  
  4.3 สรางแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนแบบทดสอบ อัตนัยที่ใชวดั
ความสามารถ 3 ลักษณะ ไดแก  
   1. ความคิดคลอง  
   2. ความคิดยดืหยุน  
   3. ความคิดริเร่ิม 
  4.4 นําแบบวดัความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจยัสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ให 
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ความสอดคลองกับ
จุดประสงคและลักษณะของขอสอบที่สามารถวัดความสามารถไดทั้งหมด 3 ดานดังกลาวขางตน โดยใช
ดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
  4.5 กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนของแบบวดัความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตรโดย
ใชแนวคิดจากเกณฑการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ Guilford ซ่ึงเปนการให
คะแนน ความสามารถในแตละดานจากทั้งหมด 3 ดาน โดยในแตละดานมีวิธีการตรวจให คะแนน ดังนี ้ 
   4.5.1 คะแนนความคิดคลอง ใหคะแนนตามจํานวนคําตอบทัง้หมดที่นกัเรียนตอบ
ไดถูกตอง คําตอบละ 1 คะแนน แตถาคําตอบนั้นเปนคําตอบที่ซํ้ากับคําตอบเดิมจะใหคะแนนคําตอบนั้น
เพียงครั้งเดยีว    
   4.5.2 คะแนนความคิดยืดหยุน พิจารณาจากการจัดกลุมคําตอบของนักเรียนแตละคน 
ตามวิธีที่แตกตางกันแลวใหคะแนนคําตอบละ 1 คะแนน ไมวาคําตอบนั้นจะซ้ํากับผูอ่ืนหรือไม 
   4.5.3 ความคิดริเร่ิม พิจารณาโดยการหาความถี่จากคําตอบของนักเรียนทั้งหมด 
    คําตอบที่มีความถี่เกิน 5 ขึ้นไป ใหคะแนน   0 คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน 5    ใหคะแนน   1 คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน 4    ใหคะแนน  2 คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน 3    ใหคะแนน  3 คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน 2     ใหคะแนน  4 คะแนน 
    คําตอบที่มีความถี่เปน 1    ใหคะแนน  5 คะแนน 
   คะแนนความคดิสรางสรรคทางวทิยาศาสตรของนกัเรยีนในแตละขอไดจากผลรวมของ
คะแนนความคลองในการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิดริเร่ิม 
   คะแนนความคดิสรางสรรคทางวทิยาศาสตรทั้งหมดของนกัเรยีน หาไดจากผลรวมของ
คะแนนความความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ทั้ง 3 ขอ 
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  4.6 นําแบบวดัความคิดสรางสรรคที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปและขอคําถามที่ปรับปรุง
แลวไปหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยนําไป ทดลองกับนักเรยีน ซ่ึงเปนกลุมเดียว 
กับที่ใชทดลองชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู แลวคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย 
(p) 0.2 – 0.8 และคาอํานาจ จําแนก (r) 0.2 ขึ้นไป ใหไดแบบวดัความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรที่
วัดความสามารถทั้ง 3 ดาน ดานละ 1 ขอ รวมทั้งหมด 3 ขอ  
  4.7 นําแบบวดัความสามารถในการคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ที่ผานการคัดเลือกใน
ขอ 4.6 มาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น ไดเทากับ 0.97 
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงดําเนินการทดลองโดยประยุกตตามแบบการทดลอง 
Randomized Control - Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 216) 
ซ่ึงมีรูปแบบแผนการทดลอง ดังนี ้
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

E1 T1 X1 T2 
E2 T1 X2 T2 

    

 
 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง  
  E1  แทน  กลุมทดลองที่ 1  ซ่ึงไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
  E2  แทน  กลุมทดลองที่ 2 ซ่ึงไดรับการสอนดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะ  
     หาความรู 
  T1  แทน  การทดสอบกอนการทดลอง 
  T2  แทน  การทดสอบหลังการทดลอง 
  X1  แทน  การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
  X2  แทน  การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
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 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจยัเชิงทดลอง มวีิธีการดําเนนิการ ดังนี ้ 
  1. สุมนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
มา 2  หองเรียน (จํานวนนักเรียน 60 คน) จากจํานวนนกัเรียน 4 หองเรียน 
  2. ทดสอบกอนเรยีน (Pretest) โดยแบงการทดสอบออกเปน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 จํานวน 60 นาที  
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คร้ังที่ 2 จํานวน 60 นาท ีใชแบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร แลวนําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
  3. ช้ีแจงกระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร พรอมแนะนาํ
เกีย่วกบัชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อที่นกัเรียนสามารถใชประโยชนไดอยางถูกตอง
และคุมคาที่สุด 
  4. ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยแผนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู โดยผูวจิัยเปนผูดําเนนิการเอง เปนเวลา 20 ช่ัวโมง   
  5. เมื่อส้ินสุดการใชแผนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรูตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยแบงการทดสอบออก
เปน 2 ครั้ง คร้ังที่ 1 จํานวน 60 นาท ี ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร คร้ังที่ 2 
จํานวน 60 นาที ใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน
กับที่ใชทดสอบกอนเรียนทั้ง 2 ฉบับ รวมใชระยะเวลาในการดําเนนิการวิจัย 20 ช่ัวโมง   
  6. ตรวจผลการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัด
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน ตอไป   
 
6. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  
 6.1 หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ผลตางของคะแนนความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 6.2 หาคาสถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง คาความยากงาย คา 
อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ
วัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 6.3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู
โดยใชสถิต ิt-test Independent Sample ในรูปแบบ Difference Score (Scott.  1967: 264) 
 6.4 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent  
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Sample 
 6.5 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ 
t-test แบบ Dependent Sample 
 6.6 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู
โดยใชสถิต ิt-test Independent  Sample ในรูปแบบ Difference Score (Scott.  1967: 264) 
 6.7 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Sample 
 6.8 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดย 
ใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียน (Mean) โดยคํานวณจากสูตร 
(ชูศรี วงศรัตนะ.  2549: 105) 
 

    
N
∑Χ

=Χ   
 

     

    
เมื่อ  Χ   แทน คะแนนเฉลี่ย 

      ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 
   1.2 หาคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยคํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  2549:106) 
 

    สูตร ( )
( )1
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−

−
= ∑∑

NN
XXN
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    เมื่อ  S   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      ∑Χ 2   แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน 
      ( )2∑X  แทน กําลังสองของผลรวมของคะแนน 
      N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
   1.3 หาคาความแปรปรวนโดยคํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  2549: 106) 
 

    จากสูตร   ( )
( )1

22
2

−

−
= ∑∑

NN
XXN

S  

    เมื่อ   2S   แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
      ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      ∑Χ 2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
      N   แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
  2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการวดัของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร โดยใชดัชนีความสอดคลอง (ชูศรี วงศรัตนะ.  2549: 106) 
 

    จากสูตร  
N

R
IOC ∑=  

 
    เมื่อ   IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

       ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
       N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   2.2 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรโดยการวเิคราะหขอสอบ
เปนรายขอ (Item Analysis) โดยแบงกลุม 27 % กลุมสูงและกลุมต่ํา แลวเปดตารางสําเร็จรูปของ จุง เตห ฟาน 
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.   2538: 200) 
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    จากสูตร 
N
Rp =  

  
    เมื่อ  p แทน   คาความยากงาย 
      R แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นถูก 
      N แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นทัง้หมด 
 

    จากสูตร   r = 
2
N

RR LU −  

    เมื่อ  r  แทน   คาอํานาจจําแนก 
      UR  แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
      LR  แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
      N  แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
 
   2.3 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร    
โดยใชสูตร KR-20 ของ  คูเดอร ริชารดสัน (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2549 : 76) 

 

    จากสูตร 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 tS

pq
k

kr    

 
    เมื่อ  r  แทน   คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
      k   แทน   จํานวนขอของแบบทดสอบ 
      p  แทน   สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 

           
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่

=          

      q  แทน   สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  =  1 – p  
      2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
   2.4 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดย
ใชสูตรของคอรนบัค (Cronbach) หรือ สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2549: 76)  
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    เมื่อ  α   แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
      k  แทน จํานวนขอสอบ 
      2

iS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
      2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
   2.5 คํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร
และชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู   โดยใชสูตร 21 / EE   
 

    สูตรที่ 1   1001 ×=

∑

A
N

X

E  

 
    เมื่อ  1E   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวใชในชุดกิจกรรม 
          คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลีย่ที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด  
          และหรือการประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 

      ∑X  แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหดัและหรือการประกอบ 
          กิจกรรมระหวางเรียน 
      N  แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
      A  แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกหดัระหวางเรียน และหรือกจิกรรม 
          การเรียน 

 

    สูตรที่ 2     1002 ×=

∑

B
N

X

E  

 
    เมื่อ  2E   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ(พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัว 
          ผูเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 
          ของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรยีน) 
 



 66 

      ∑X  แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียนและหรือ 
          การประกอบกจิกรรมหลังเรยีน 
      N  แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
      B  แทน   คะแนนเต็มของสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรมหลังเรียน 
 
  3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   3.1 สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2, 3, 5, และ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตร ภายในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสูตร t – test แบบ Dependent Sample (จิรพันธุ ทัศนศรี.   2548:  63; อางอิงจาก 
ชูศรี วงศรัตนะ.   2546: 192 – 193)  ดังนี ้
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    เมื่อ t        แทน     คาเฉลี่ยที่ใชการพจิารณาใน t – distribution 
     MD1       แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
          กอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1     
     MD2  แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
          การเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
     D1          แทน    ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียน 
                   กับกอนการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
     D2   แทน    ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียน 
                   กับกอนการเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
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     S2
D   แทน     คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนน 

                   การทดสอบหลังการเรียนและกอนการเรียนของ 
                   กลุมทดลองกับกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม 
     n1   แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 1 
     n2   แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 2 
        SMD1- MD2 แทน     คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตาง 
                   ระหวางการทดสอบกอนการเรียนกับการหลัง 
                  การเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม 
 

   3.2 สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 1, 4  การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 โดย
ใชสถิติ t-test แบบ Independent   Sample ในรูป Difference Score (Scott.  1967: 264) 
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    เมื่อ  t  แทน   คาวิกฤตที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงคา t 
      D         แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
      ∑D   แทน   ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
          กอนและหลังใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะ  
          หาความรู  
      2∑D  แทน   ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
          กอนและหลังใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะ  
          หาความรู    
      N  แทน  จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบครั้งแรกและครั้งหลัง 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n    แทน จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง 
 Χ     แทน คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
 S.D.   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 MD1       แทน  คาเฉลีย่ของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน 
       ของกลุมทดลองที่ 1 
 MD2      แทน    คาเฉลีย่ของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน 
       ของ กลุมทดลองที่ 2 
 

21 MDMDS −   แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบกอน 
       การเรียนกับหลังการเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม 
 กลุมทดลองที่ 1 แทน นักเรียนกลุมทีไ่ดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
 กลุมทดลองที่ 2  แทน  นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะ  
       หาความรู 
 t    แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน  t – distribution 
 **    แทน     มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ผลการวิเคราะหขอมลู 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน
ดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 4. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู  
 5. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 6. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู โดย
ใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score ไดผลดังแสดงใน ตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนกัเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ 
     การสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 

กลุมตัวอยาง n Χ  S.D. MD t 
      

กลุมที่ 1 30 19.73 2.65   
    -0.93 1.408** 

กลุมที่ 2 30 20.67 2.48   
      

 
 จากตาราง 2  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน กลุมการทดลองที่ 1  และ
กลุมการทดลองที่ 2 ตางกัน อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ ซ่ึงแสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
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วิทยาศาสตรและนกัเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรไมแตกตางกันจากผลการวิเคราะหในตารางไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 1 
 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิต ิ t-test  แบบ Dependent   
Sample 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน 
     แบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ Χ  S.D. MD t 
     

กอนเรียน 10.67 3.055   
   9.07 17.874 ** 

หลังเรียน 19.73 2.651   
     

 
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 2 
 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน
ดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรยีนและหลังเรยีนโดยใชสถิติ t-test  แบบ 
Dependent  Sample 
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ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน 
     ดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ Χ  S.D. MD t 
     

กอนเรียน 10.57 2.402   
   10.03 23.326** 

หลังเรียน 20.60 2.415   
     

 
 จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอ 3 
 

 4. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู โดย
ใชสถิติ t-test  Independent Sample ในรูป Difference Score 
 
ตาราง  5  ผลการเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนกัเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ 
     การสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 

กลุมตัวอยาง n S.D. MD t 
     

กลุมที่ 1 30 51.30 9.98  
   -2.33 1.105** 

กลุมที่ 2 30 53.63   
     

 
 จากตาราง 5  พบวา  ความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของผูเรียนกลุมการทดลองที่ 1 และ
กลุมการทดลองที่ 2 ตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงแสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรและนักเรยีนที่ไดรับการสอนดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูมีความคิด
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สรางสรรคทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกนั จากผลการวเิคราะหในตารางไมสอดคลองกบัสมมติฐานการวิจยั
ขอ 4 
 

 5. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิต ิ t-test  แบบ Dependent   
Sample 
 
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ 
     การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent    
     Sample 
 

การทดสอบ Χ  S.D. MD t 
     

กอนเรียน 26.43 4.321   
   24.87 19.305** 

หลังเรียน 51.30 9.980   
     

 
 จากตาราง 6 พบวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจยัขอ 5 
 

 6. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิต ิt-test แบบ Dependent 
Sample 
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ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ 
     การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ Χ  S.D. MD t 
     

กอนเรียน 28.83 4.735   
   24.80 27.751** 

หลังเรียน 53.63 5.840   
     

 
 จากตาราง 7  พบวา  ความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัขอ 6 

  
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจยัเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตร ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรกบัชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัยได ดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชดุกจิกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพื่อเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่
ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชดุกจิกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 5. เพื่อเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ที่
ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 6. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรกบัการสอนดวยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรยีนแตกตางกนั 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอน
ดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 4. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
กับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน 
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 5. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกนั 
 6. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรม 
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 
วิธีการดําเนินการ 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดบางปะกอก 
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ   กรุงเทพมหานคร จํานวน  4  หองเรียน  นักเรียนจํานวน 120 คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2553 โรงเรยีน 
วัดบางปะกอก สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม
กลุมละ 30 คน ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จาก 4 หองเรียน มาเพียง 
2 หองเรียน และสุมอีกครั้งโดยการจับฉลากเพื่อกําหนดรปูแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
   กลุมทดลองที่ 1 การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
   กลุมทดลองที่ 2 การสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
  2.2 ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
  2.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
  2.4 แบบทดสอบวดัความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. สุมนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
มา 2 หองเรียน (จํานวนนักเรียน 60 คน) จากจํานวนนกัเรียน 4 หองเรียน 
 2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยแบงการทดสอบออกเปน 2 ครั้ง คร้ังที่ 1 จํานวน 60 นาท ี
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร คร้ังที่ 2 จํานวน 60 นาที ใชแบบทดสอบวัด
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร แลวนําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
 3. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชเวลาในแตละกลุม กลุมละ 20  คาบ คาบละ 60 นาท ี
  3.1 กลุมการทดลองโดยการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
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  3.2 กลุมการทดลองโดยการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 4. เมื่อส้ินสุดการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูตามกาํหนดแลว จึงทํา
การทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยแบงการทดสอบออกเปน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 จํานวน 60 นาที ใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คร้ังที่ 2 จํานวน 60 นาที ใชแบบทดสอบวัด
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใชทดสอบกอนเรียนทั้ง 2 ฉบับ 
รวมใชระยะเวลาในการ ดําเนินการวิจัย 20 คาบ 
 5. ตรวจผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร และแบบทดสอบวัด
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรแลว นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแกคาเฉลี่ย ผลตางของคะแนนความแปรปรวนของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 2. หาคาสถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง คาความยากงาย คา
อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ
วัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 3. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตรและการสอนดวยชดุกจิกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรูโดยใชสถิติ t-test Independent ในรูปแบบ Difference Score (Scott.  1967: 264)  
 4. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช
สถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 5. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 6. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตรและการสอนดวยชดุกจิกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรูโดยใชสถิติ t-test Independent ในรูปแบบ Difference Score (Scott.  1967: 264) 
 7. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช
สถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
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 8. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนโดยใชสถิต ิ t-test แบบ Dependent Sample 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรู สรุปผลได ดังนี ้
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แตกตางกัน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ   
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร แตกตางกัน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 5. นักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 6. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 
อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร และชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรู  สามารถอภิปรายผลได ดังนี ้
 1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรและนกัเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตร แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
จากการวิจัยสรุปได ดังนี ้
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  ผลการศึกษาทีป่รากฏออกมาดังกลาวนี้เปนเพราะการจดัการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร
และการจดัการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู มีเนื้อหาเดยีวกัน แตมี
กิจกรรมที่ตางกัน โดยท่ีนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร จะเขียนคําอธิบายจากสิ่งที่
สังเกต ตั้งสมมติฐานจากคําอธิบายนั้น ฝกวิธีการทางวทิยาศาสตรในการหาคําตอบ อยางมีระบบ และ
ขั้นตอน ซ่ึงมีครูเปนที่ปรึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาคําชี้แจง ปฏิบัติตามใบกิจกรรม โดยอิงเนื้อหาในเรื่อง
ที่เรียน เพื่อนําไปสูหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร ฝกออกแบบการทดลอง แลวทดลองตามที่กําหนดไวใน
ใบกิจกรรม มีการสรุปผลการทดลอง นักเรียนไดฝกความชํานาญในทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยางมีระบบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ.  2538: 26) สวนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรูนัน้ จะมีลักษณะเนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยปรับปรุงขั้นตอนและหลกัการสราง
ชุดกจิกรรมของ บัทส (Butts.  1974: 85) เนลสัน (Nelson.  1975: 85) เดอวโิต และ ครอกโคเวอร (Devito; & 
Krockover.  1976: 388) เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ใหนักเรียนสามารถเรียนรู และ
พัฒนาตนเองได ซ่ึงชุดกิจกรรม ถือวา เปนนวัตกรรมทางการศึกษาทีม่ีความสมบูรณในตัวเอง สามารถ
นํามาใชประกอบในการจดัการเรียนรูไดด ีและปรับปรุงขั้นตอนการเรยีนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ซ่ึงเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีครูเปนผูกํากับ
ควบคุม  ซ่ึงการจัดรูปแบบการเรียนที่แตกตางกันแตมีเนื้อหาเดียวกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 
ผลการศึกษาดงักลาวสอดคลองกับผลงานวจิัยของ โอลาลินอย (Olarinoye.  1974: 4848 – A) ยงยุทธ  สายคง 
(2557: 64) และ ปราโมทย แกวสุข (2528: 87) ซ่ึงไดทาํการศึกษาเปรยีบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรูที่จดักิจกรรมการสอนตางกนัที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน พบวา นกัเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยกิจกรรมที่ตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 2. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2  
จากการวิจัยสรุปได ดังนี ้ 
  การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร เปนการจัดการสอนโดยมีกิจกรรมที่ใหนักเรยีนลงมือ
ปฏิบัติจริง ตามขั้นตอนของการแกปญหาและการทําโครงงานวิทยาศาสตรนักเรียน ตองคนควาหาคําตอบ
ดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและการลงมอืปฏิบัติอยางเปนระบบ  เพื่อหาคําตอบแกปญหาของสถานการณ
ในใบกิจกรรม มีการเนนใหนักเรียนไดฝกใชกระบวนการคิด การสืบคนขอมูลดวยตนเอง จนมีความรู
ความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 1 – 5) ที่กลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรเปนผลการเรียนรูดานเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร ครูมีหนาทีเ่ปนที่ปรึกษาเทานั้น การจัดกิจกรรมในการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร
นั้นเนนการทํากิจกรรมกลุมโดยมีแบบแผนของการทดลองใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติซ่ึงตรงกับแนวคิดของ
สมบูรณ ชิตพงษ และคนอื่นๆ (2540: 6 – 7) ซ่ึงกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความสามารถ
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ทางสมองดานการคิด (Thinking) ที่แสดงออกเปน 6 พฤติกรรม ไดแก ความรู ความจํา ความเขาใจ การนํา 
ไปใช การวิเคราะห และการสังเคราะห เพื่อใหเกดิความรูความเขาใจทีถู่กตองและนําเอาความรูมาใชใน
ชีวิตประจําวัน และเนนใหนักเรียนไดฝกการอภิปรายผลการทดลอง โดยการนําเอาความรูทั้งหมดที่ได
จากการปฏิบัติกิจกรรมมาประมวลหรือสรางองคความรูขึ้นมา ตามความเขาใจของตนเอง ดังนั้นการสอน
แบบโครงงานวิทยาศาสตร จะสงใหนักเรยีนตองใชทกัษะดานการคิด การอาน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทําใหนกัเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหนกัเรียนเขาใจเนื้อหาใน
บทเรียนมากยิง่ขึ้น และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ
จอหน ดิวอ้ี (สมจิต สวธนไพบูลย.  2535: 34) กลาววา การเรียนรูจะเกิดขึ้นได ตองเปนการเรียนรูที่เกิด
จากการปฏิบัต ิและสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาแบบปฏิบัตินิยมที่กลาวถึงการเรียนรูวา การเรียนที่จัด
กิจกรรมใหนกัเรียนไดปฏิบตัิดวยตนเอง จะทําไดเกดิการเรียนรูไดดี และมีทักษะในการปฏิบัติกจิกรรม 
ดวยเหตุผลดังกลาวสงผลใหผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น  
 3. จากการศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนกัเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกจิกรรม
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอที ่3 จากผลการวิจยัดังกลาวสรุปได ดังนี้ 
  การสอนดวยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอน โดยใช
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ผูวจิัยสรางขึ้น ซ่ึงชุดกิจกรรมมีลักษณะเนนนกัเรียนเปนสําคัญ โดยปรับปรุง
ขั้นตอนและหลักการสรางชุดกิจกรรมของ บัทส (Butts.  1974: 85) เนลสัน (Nelson.  1975: 85) เดอวิโต 
และ ครอกโคเวอร (Devito; & Krockover.  1976: 388) เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ใหนกัเรียนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ซ่ึงชุดกิจกรรม ถือวา เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ความสมบูรณในตัวเอง สามารถนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูไดด ีและปรับปรุงขั้นตอนการเรียนรู 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 
ใหโอกาสแกนักเรียนไดฝกคิด ฝกสังเกต ฝกถาม-ตอบ ฝกการสื่อสารฝกเชื่อมโยงบรูณาการ ฝกนาํเสนอ 
ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสรางองคความรู โดยมีครูเปนผูกํากับควบคุม ดําเนินการใหคําปรึกษา ช้ีแนะ ชวยเหลือ 
ใหกําลังใจ เปนผูกระตุนสงเสริมใหนักเรยีนคิดอยากรูอยากเหน็ และสบืเสาะหาความรูจากการถามคาํถาม 
และพยายามคนหาคําตอบ หรือสรางองคความรูใหมดวยตนเองผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ ใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เปนเครื่องมอื รวมทั้งครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนกัเรียน และสรางบรรยากาศการสืบเสาะ 
หาความรูที่เอื้อใหนกัเรียนคิดอยางอิสระ ขอบขายรายละเอยีดของรูปแบบปรากฏ ทําใหนักเรียนมีการพัฒนา
ดานความรูความคิด ซ่ึงสัมพันธกับแนวคิดของ บลูม (Bloom.  1976: 72 – 74) ที่กลาววา การจัดกจิกรรม
ใหนกัเรียนไดปฏิบัติตามที่ตนตองการ ยอมกระทํากจิกรรมนั้น ดวยความกระตือรือรน ทําใหเกดิความ
มั่นใจ เกิดการเรียนรูไดเร็วและประสบความสําเร็จสูง ทําใหเกิดความพงึพอใจในตนเองไดในที่สุด และ
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สอดคลองกับ สมจิต สวนธไพบูลย (2535: 34) ที่กลาววา การจัดกจิกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
การคิด และนําไปปฏิบัติแตละขั้นตอน เปนการจัดโอกาสใหนักเรียนไดประสบผลสําเร็จในการเรียน 
การที่นักเรียนมีเสรีภาพในการปฏิบัติไดคิดไดออกแบบดวยตนเอง ทําใหนักเรยีนเกดิการเรียนรูไดดี และ
เกิดทักษะในการปฏิบัติการทดลองดวย และสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาที่กลาวถึงการเรียนรูวา การเรยีน
ที่จัดกิจรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และเกิดทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรม สอดคลองกับงานวจิัยของ สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร และเชาวอารมณของนกัเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 2 ดวยการสอนโดยใชชุดการเรียน
วิทยาศาสตร ที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู ผลการวจิัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยการใชชุดการเรียนวิชาวทิยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาวทิยาศาสตรแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ .01 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการสนบัสนุนวา 
การสอนโดยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูนี้ มีสวนชวยในการพฒันาการเรียนรู ของ
นักเรียน จนสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 
 4. จากการศึกษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรและนักเรยีนที่ไดรับการสอนดวยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูมีความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 
จากการวิจัยสรุปได ดังนี ้
  ผลการศกึษาทีป่รากฏออกมาดังกลาวนี้ เปนเพราะวา การจดัการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร
และการจดัการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู มีเนื้อหา และการจดักิจกรรม
การเรียนรูที่มุงเนน ในเรื่องของการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซ่ึงการจัดการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตรนั้น เปนการจัดกิจกรรมการเรียนอิสระที่ศึกษาหาความรูดวยตนเอง นักเรยีนไดฝก
วิธีการทางวิทยาศาสตรในการหาคําตอบอยางมีระบบและขั้นตอน มีการสรุปผลการทดลอง ซ่ึงในขั้นตอน
การคิดหวัขอโครงงาน นักเรียนจะตองมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบการทดลองโดยเฉพาะดาน
ความคิดริเร่ิม คิดคลอง และคิดยืดหยุน สวนในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูนัน้ จะมี
ลักษณะเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณในตัวเอง สามารถนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรู
ไดด ีและปรับปรุงขั้นตอนการเรียนรู โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูซ่ึงเปนการจดักระบวนการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหโอกาสแกนักเรียนไดฝกคิด ฝกสังเกต ฝกถาม-ตอบ ฝกการสื่อสาร
ฝกเชื่อมโยงบรูณาการฝกนําเสนอ ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสรางองคความรู โดยมีครูเปนผูกํากับควบคุม
ซ่ึงกระบวนการจัดกิจกรรมในชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูก็มุงเนนในเรื่องของการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทั้งในดานความคิดคลอง ความคิดยดืหยุน ความคดิริเร่ิม จากผลการศึกษาของ สุมาลี 
กาญจนชาตรี (2525: 51 – 52) ไดศกึษาพฒันาการความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนอาย ุ
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11 – 15 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนจะลดลง
ในชวงอายุ 12 ป ถึงแมวา การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตรและการสอนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรูนกัเรียนไดฝกทํากจิกรรมดวยตนเอง มีความเปนอิสระในการคิดอยูบอยๆ ไมได
ถูกประเมินผลก็ตาม แตความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรก็พัฒนาขึน้นอย เมื่อนาํคะแนนเฉลี่ยที่ได
จากการทดสอบหลังการสอนมาเปรียบเทียบกันคะแนนดังกลาวจึงไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามผลการศึกษา
คร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ วรรณรักษ ชัยชายกุล (2526: 65 – 72) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ใชแบบฝกที่ใหเสรีภาพในการหาคําตอบที่มีการประเมินผลกับไมมีการประเมินผล  
พบวา  ความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 
 5. จากการศึกษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 5  จากการวิจัยสรุปได ดังนี ้ 
  กิจกรรมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เปนความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คําตอบของปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ดาน คือ ดานความคลองแคลว
ในการคิดทางวิทยาศาสตร ดานความคิดยดืหยุนทางวิทยาศาสตร และดานความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร 
เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบในทางวิทยาศาสตรไดมาก ในเวลาที่จํากดั ความสามารถที่จะคิด
หาคําตอบใน ทางวิทยาศาสตรไดหลายแนวทาง และความคิดแปลกใหมทางวิทยาศาสตรที่ไมซํ้ากับคน
สวนใหญ ซ่ึงการไดรับการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร เปนวิธีการหนึง่ที่จะชวยใหนกัเรยีนไดมีการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคใหเพิ่มมากขึ้นได ทั้งนี้เพราะผูวิจัยไดจัดกิจกรรมโดยใชใหนักเรียนไดฝกคิดพิจารณา
ส่ิงตางๆ และหาประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนไดคดิคนหรือริเร่ิมส่ิงใหมๆ มีการเชือ่มโยง
ความคิดของตนจากสิ่งที่คุนเคยไปหาสิ่งที่แปลกใหม และส่ิงที่แปลกใหมไปหาสิ่งที่คุนเคยโดยใชจินตนาการ
ของตนไดอิสระไมจํากดั และเปดโอกาสใหนกัเรียนคิดแกปญหาตามที่วางแผนปฏบิัติไว เปนการสราง
ความสนใจ กระตุนใหนักเรียนเกดิการคิด อยางมีเหตุผล เกิดความอยากรูอยากทดลองกระตือรือรนที่จะ
แสวงหาคําตอบของปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการคิดไตรตรองพิจารณาสิ่งตางๆ 
อยางรอบคอบและมีเหตุผล จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ภายหลังจากการทดลอง พบวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร มีความคิดสรางสรรคเพิ่มมากขึ้น ทั้งดานความคิดคลองแคลว
ไดปริมาณมาก รวดเร็ว ดานความคิดยืดหยุนไดหลายประเภท หลายทิศทาง ความคิดริเร่ิมไดแปลกใหม 
ไมซํ้าใคร เมื่อผูวิจัยอธิบายวธีิฝกตามขั้นตอนที่กําหนดไวคือ มีขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป นักเรยีนสามารถ
ฝกไดอยางถูกตอง นักเรียนสนุกสนานและยิ้มแยมแจมใสในการฝก อันเปนผลมาจาก นักเรยีนมีอิสระ
ในการคิด ไดมีการเคลื่อนไหวรางกาย มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ไดแสดงผลงานของกลุมตัวอยางภาคภูมิใจ 
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ฮิล (Hill.  1976: 71– 77) 
ทําการวิจยัพบวา การสอนเคมีในระดับมหาวิทยาลัย โดยใชเทคนิคการทดลองซึ่งจัดขึน้ เพื่อพัฒนาความคิด
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สรางสรรคโดยเฉพาะ เชน การสอนปญหาระหวางทําการทดลอง เพื่อใหนกัเรียนปรับปรุงอุปกรณที่ใช
ทําการทดลอง คิดคนวิธีการอื่นๆ เพื่อทําการทดลองในเรื่องเดียวกัน เปนตนและการบอกคะแนนความคิด
สรางสรรคแกนักเรียนทําใหความคิดสรางสรรคสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ แจมจันทร ทองคุม 
(2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนวิทยาศาสตรสาระการเรียนรูเร่ืองกินดีอยูดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนเบจมราชานุสรณที่ไดรับการสอนแบบโครงงานโดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิด และทําโครงงานวิทยาศาสตรในระดับดีมาก จึงเปน
การสนับสนุนวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร มีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. จากการศกึษาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดกจิกรรม
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ซ่ึงเปน 
ไปตามสมมติฐานขอที่ 6 จากการวจิัยสรุปได ดังนี ้
  การจัดการเรยีนการสอน ดวยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เปน
การสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญนักเรียนไดศึกษา และทํากิจกรรมจากชุดกิจกรรมเปนการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดคิดอยางรอบคอบภายใตหลักการที่เปนเหตุเปนผล สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดใน 
ขณะทํากิจกรรมเปนกลุมอันจะนําไปสูความคิดสรางสรรค การฝกใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น จะทําให
นักเรียนเปนคนกลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง และไดรับการฝกความคิดสรางสรรคตลอดเวลาที่
ทํากิจกรรมนอกจากนี้กิจกรรมที่ฝกใหนักเรยีนตอยอดความคิดของเพื่อน หรือคิดดัดแปลงคําตอบใหแตกตาง
ออกไป แตยงัคงไว ซ่ึงความถูกตองของคําตอบ จะทําใหนักเรยีนเปนคนที่ยนิดีรับฟงความคดิเหน็ของผูอ่ืน 
และเกดิลักษณะความคิดสรางสรรคทั้ง 3 ดาน ไดแก ความคิดคลอง ความคิดยดืหยุนและความคิดริเร่ิม 
สวนความคดิยดืหยุนเปนตวัเสริมใหความคดิคลอง มีความแปลกแตกตางออกไปชวยเพิ่มคุณภาพความคิด
ดวยการจัดหมวดหมู ในชุดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะ 
หาความรู มีการสอดแทรกคําถามลักษณะปลายเปดที่สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อใหนักเรียนไดฝกคิด
ดวยวิธีที่หลากหลาย ชวยสงเสริมใหนักเรียนคุนเคยกับการคิดในดานตางๆ ทําใหนักเรยีนเกิดความมั่นใจ
ในการคิดที่แปลกใหม ใหเปนคนชางคิด และคิดอยางสมเหตุสมผล กลาแสดงความคิดออกมา ซ่ึงเปนส่ิง
สําคัญสําหรับการฝกความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร รูจักพัฒนาแนวคิดหรือวิธีคิดใหมีความหลากหลาย 
ในการพัฒนานักเรียนใหเกดิความคิดสรางสรรค ผูวิจัยใชหลักการคิดสรางสรรคของ กิลฟอรด มุงไปที่
ความสามารถของบุคคลที่คิดไดรวดเร็ว กวางขวาง และมีความคิดริเร่ิม ถามีส่ิงเรามากระตุนใหเกิดความคิด 
ซ่ึงมีดวยกัน 4 ชนิด คือ รูปภาพ สัญลักษณ ภาษาและพฤติกรรม ซ่ึงส่ิงเราที่มากระตุน เปนการฝกใหเกิด
ความคิดสรางสรรค ที่สอดคลองกับงานวิจัยของ วงษสถิต วัฒนเสรี (2530: 54) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรม
พัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ที่มีตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกดวยชุดกิจกรรม มีความคิดสรางสรรคทาง
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วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมที่ไมไดใชชุดกิจกรรม ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ชุดกิจกรรมนี้สามารถนําไปใช
สรางและ พัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เขมิกาญจน ทองมา 
(2540: 65) ไดศกึษาผลสัมฤทธิด์านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยฝกสรางเกมวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรกับการสอน
ตามแนวทางของ สสวท. พบวา การสอนโดยการสรางเกมวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรกับการสอนตามแนวทาง 
สสวท. มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวยเหตผุลดังกลาว จึงเปนการสนับสนุน
วา การสอนดวยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูนี้ จึงมีสวนชวยในการพัฒนาการ
กระบวนการคิดของนักเรียน จนมีคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจยัมีขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู 
และการศึกษาวิจัย ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะทั่วไปของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
  1.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ควรนําโครงงานวิทยาศาสตรไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกเนื้อหาอื่นๆ ที่เหมาะสมมาจัดทําเปนกิจกรรมการทดลองใหมเพื่อชวยพฒันา
นักเรียนทางดานการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  1.2 ครูผูสอนควรมีการเตรียมความพรอมดานการแกปญหา และความคิดสรางสรรคใหกับ 
นักเรียน เพื่อใหคุนเคยกับการจัดการเรียนรู โดยใชโครงงานวิทยาศาสตร และเกดิความเขาใจในทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  1.3 ครูผูสอนควรมีการสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ
ของตนเองออกมาอยางอิสระทั้งในดานความรู ความคิด และการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
  1.4 ในการศึกษาคนควาสําหรับผูวิจัยท่ีสนใจ ควรใหนักเรียนไดกําหนดหนาที่ภายในกลุม
อยางชัดเจน และเนนเรื่องความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม รวมทั้งการตรงตอเวลา ในการปฏิบัติกจิกรรม
และการสงงาน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
  2.1 ควรมีการวิจัยการจัดโครงงานวิทยาศาสตรการทดลองเปนชุด ในเนื้อหาอืน่ๆ เพื่อสะดวก
ในการจดัการเรียนรูและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.2 ควรศกึษาการใชโครงงานวิทยาศาสตรกับตวัแปรอืน่ๆ เชน การคดิอยางเหตุผล การใช 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน 
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 3. ขอเสนอแนะทั่วไปของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสบืเสาะหาความรู 
  3.1 ครูกลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตรควรนําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร แบบสืบเสาะ 
หาความรู ไปใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ทั้งนี้เพราะชุดกจิกรรมนี้ จะชวยใหครูสามารถพัฒนา 
การเรียนรูของนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ได 
  3.2 ครู ควรมีความเขาใจในวิธีการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม และมีความเตรียมพรอม
โดยการศึกษาเนื้อหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร และวิธีการสรางกิจกรรมที่เหมาะกับนกัเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล จัดเตรียมอุปกรณ และเตรียมความพรอมที่เปนผูที่เอื้อตอการอํานวย
ความสะดวกใหกับนกัเรียน เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
อยางมีประสิทธิภาพ 
  3.3 ครูควรสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหนกัเรยีนมีอิสระในดานการเรียนรู  การคดิ 
การปฏิบัติ เพื่อกระตุนกระบวนการคิด เพื่อเปนการเชือ่มโยงและพฒันาสมอง 
  3.4 ครูควรสงเสริมใหนกัเรียนแตละคน มีสวนรวม และมบีทบาทในการเรียนรู และฝก
ใหแสดงความคิดเห็น ใหเกดิการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง แมวา ชวงแรกการเรียนรูจะลาชา แตเมื่อนกัเรียน
เกิดความคุนเคยและเขาใจ นักเรียนจะเรียนรูไดเร็วขึ้น และการเรียนรูนั้นนักเรยีนสามารถนําไปประยกุตใช
ในชีวิตประจําวัน และกลุมสาระอื่นๆ ได 
  3.5 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู ดวยการใชใชชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู ปญหา
ที่เกิดขึ้นเสมอ คือ ขอจํากัดเรื่องเวลา ดังนัน้ครูควรกําหนดเวลาของการทํางานแตละขั้นตอนใหชัดเจน 
  3.6 ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และควรมีกิจกรรมที่ฝกใหนักเรยีนคดิ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการคิดของนักเรียน การพัฒนาการคิดเปนหัวใจสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนานักเรียนในการเรียนรู 
เพราะทําใหนกัเรียนรูจกัคิดคนและแกปญหาตางๆ ไดด ี
 4. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไปของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
  4.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูกับตัวแปร 
อ่ืนๆ เชน การคิดวิเคราะห ความคิดอยางมเีหตุผล ความคิดอยางมีวจิารณญาณ เปนตน 
  4.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรยีนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู
กับนักเรยีนระดับชั้นอื่น 
  4.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรยีนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
ในเนื้อหาอื่นๆ เพื่อสะดวกในการจัดการเรยีนรูและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

นางสาวกุศล มูสิแกว         ครูชํานาญการพิเศษ 
           กลุมสาระวิทยาศาสตร 
           โรงเรียนวัดบางปะกอก 
           กรุงเทพมหานคร 

 
นางจิดาภา เสนาะเมือง        ครูชํานาญการพิเศษ 
           หัวหนางานวัดผล 
           โรงเรียนวัดบางปะกอก 
           กรุงเทพมหานคร 

 
นางซารีนา   พลสา        ครู คศ. 1 
           กลุมสาระวิทยาศาสตร 
           โรงเรียนวัดบางปะกอก 
           กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
 
 - คาดัชนีความเหมาะสมของแผนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
 - คาดัชนีความเหมาะสมของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 - การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
 - การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
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ตาราง 8 คาดัชนีความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง อิเล็กทรอนิกส 
     เบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

ผูเชี่ยวชาญ แผนการ
จัดการ
เรียนรู 

รายการประเมนิ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 

      

แผนการจัดการเรียนรูตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอเนื้อหา +1 +1 +1 1 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู 0 +1 +1      0.67 

1 

ภาษาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอเนื้อหา +1 0 +1      0.67 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 

2 

ภาษาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอเนื้อหา +1 +1 +1 1 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู 0 +1 +1      0.67 3 

ภาษาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอเนื้อหา +1 +1 +1 1 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 4 

ภาษาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอเนื้อหา +1 +1 +1 1 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู +1 0 +1      0.67 5 

ภาษาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
แผนการจัดการเรียนรูตอเนื้อหา +1 +1 +1 1 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 6 

ภาษาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 
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ตาราง 9 คาดัชนีความเหมาะสมของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เร่ือง อิเล็กทรอนิกส 
     เบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร 

รายการประเมนิ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 

      

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอเนื้อหา +1 +1 +1 1 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 1 

ภาษาที่ใชในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร +1 +1 +1 1 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอเนื้อหา +1 +1 +1 1 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 2 

ภาษาที่ใชในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร +1 +1 +1 1 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอจุดประสงค +1 +1 +1 1 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตอเนื้อหา +1 +1 +1 1 
กิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 1 

3 

ภาษาที่ใชในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร +1 +1 +1 1 
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ตาราง 10 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ 
     ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน 
 

ความชัดเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

ความสอดคลองของพฤติกรรม 
ที่ตองการวัด ขอที ่

คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC คนที่1 คนที่2 คนที่3 รวม IOC 
                     

1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
2 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
3 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
4 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
5 +1 0 +1 2 0.66 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
6 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
9 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 

10 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
13 0 +1 +1 2 0.66 0 +1 +1 2 0.66 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
15 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
16 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
18 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
19 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 0 +1 2 0.66 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
22 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
23 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
24 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
26 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
29 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
30 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC 

      

ดานความคลองในการคิด 1 +1 +1 +1 1 
      

ดานความคดิยดืหยุน 2 +1 +1 +1 1 
      

ดานความคดิริเร่ิม 3 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 12  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร เร่ือง เล็กทรอนิกส 
     เบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
 

คะแนนของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 E1 

E1 E1 E1 E1 E1 E1 รวม 
E2 คนที่ 

5 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 40 คะแนน 10 คะแนน 
         

1 5 4 9 5 9 5 37 10 
2 4 4 9 5 9 5 36 8 
3 5 4 9 5 9 4 36 9 
4 5 4 9 5 9 5 37 9 
5 4 4 9 5 9 5 36 8 
6 4 4 8 5 8 5 35 7 
7 5 4 9 5 9 5 37 10 
8 4 4 8 5 8 5 35 8 
9 4 4 8 5 8 5 35 9 

10 4 4 8 5 8 5 35 9 
11 5 4 10 5 9 4 37 10 
12 4 4 9 5 9 5 36 9 
13 5 4 9 5 9 4 36 8 
14 5 4 10 5 9 4 37 9 
15 4 4 9 5 9 5 36 9 
16 4 4 8 5 8 5 35 8 
17 4 4 8 5 8 5 35 8 
18 5 4 10 5 9 4 37 10 
19 5 4 9 5 9 4 36 9 
20 4 4 8 5 8 5 35 9 
21 5 4 9 5 9 5 37 9 
22 5 4 9 5 9 4 36 9 
23 4 4 8 5 8 5 35 7 
24 5 4 10 5 9 4 37 9 
25 4 4 8 5 8 5 35 8 
26 4 4 8 5 8 5 35 7 
27 4 4 9 5 9 5 36 9 
28 5 4 9 5 9 4 36 9 
29 5 4 9 5 9 5 37 9 
30 5 4 10 5 9 4 37 10 

         

รวม 136 120 274 150 260 140 1080 262 
Χ  4.53 4.00 9.13 5.00 8.66 4.66 36.00 8.73 

E1 / E2 90.67 80.00 91.33 100.00 86.67 93.33 90.00 87.33 
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ตาราง 13 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เร่ือง อิเล็กทรอนิกส 
     เบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   
 

คะแนนชุดกิจกรรมแตละชุด 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 
คนที่ 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 
       

1 7 7 8 8 8 7 
2 8 8 7 7 7 7 
3 7 7 7 7 7 7 
4 8 8 9 8 9 9 
5 8 8 9 8 9 7 
6 7 7 8 8 8 8 
7 7 8 9 7 7 8 
8 8 9 7 8 7 8 
9 7 8 8 7 8 7 

10 9 10 9 8 9 9 
11 8 7 9 9 9 8 
12 7 8 8 9 8 9 
13 9 7 7 8 7 8 
14 9 10 10 10 10 10 
15 9 8 9 7 9 7 
16 9 9 8 8 8 8 
17 7 8 7 8 7 7 
18 9 8 9 8 9 8 
19 8 8 9 9 9 9 
20 8 7 8 8 8 8 
21 8 8 7 8 7 8 
22 9 8 9 10 9 10 
23 7 10 8 9 8 9 
24 8 7 7 8 7 8 
25 9 8 9 8 9 8 
26 8 8 8 7 8 8 
27 9 10 8 9 8 9 
28 9 10 10 9 9 9 
29 8 7 7 8 7 8 
30 7 9 8 10 8 10 

       

รวม 241 245 246 245 244 245 
Χ  8.03 8.17 8.20 8.17 8.13 8.17 

E1 / E2 80.33 81.67 82.00 81.67 81.33 81.67 
       



 105 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (P)  อํานาจจาํแนก (r)  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
     วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ช้ันมัธยมศกึษาปที ่3 จํานวน 
     30 ขอ โดยใชการวิเคราะห แบบทดสอบรายขอ เทคนิค 27 % ของ จุง เตห ฟาน 
 

ขอที่ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ขอที่ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
      

1 0.74 0.37 16 0.72 0.41 
2 0.76 0.41 17 0.69 0.56 
3 0.72 0.48 18 0.72 0.52 
4 0.70 0.44 19 0.67 0.44 
5 0.70 0.44 20 0.67 0.41 
6 0.67 0.41 21 0.67 0.41 
7 0.65 0.48 22 0.65 0.56 
8 0.65 0.48 23 0.67 0.48 
9 0.65 0.48 24 0.59 0.67 

10 0.63 0.44 25 0.59 0.52 
11 0.63 0.59 26 0.65 0.41 
12 0.63 0.44 27 0.67 0.52 
13 0.67 0.48 28 0.67 0.44 
14 0.65 0.44 29 0.65 0.56 
15 0.63 0.52 30 0.67 0.52 

      

 
 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
ทั้งฉบับ เทากบั 0.74 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (P) อํานาจจาํแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด 
     ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร จํานวน 3 ขอ 
 

 
 จากการวิเคราะหหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร ไดขอสอบที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑ 3 ขอ แลว
นําไปหาคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการคดิ ขอที่ คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) 
    

คิดคลอง 1 0.72 0.40 
คิดยืดหยุน 2 0.69 0.37 
คิดริเร่ิม 3 0.68 0.38 
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ภาคผนวก  ค 
 

 - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอน 
   แบบโครงงานวิทยาศาสตร 
 - คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยชดุกิจกรรม 
   วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 - คะแนนผลความสามารถดานความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ปท่ี 3 ดวยการสอนแบบโครงงาน  
 - คะแนนผลความสามารถดานความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ปท่ี 3 ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสบืเสาะหาความรู 
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ตาราง 16 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน 
     แบบโครงงานวิทยาศาสตร 
 

คนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D)2 
     

1 6.00 16.00 10.00 100.00 
2 10.00 20.00 10.00 100.00 
3 8.00 18.00 10.00 100.00 
4 6.00 18.00 12.00 144.00 
5 11.00 20.00 9.00 81.00 
6 5.00 18.00 13.00 169.00 
7 15.00 21.00 6.00 36.00 
8 8.00 21.00 13.00 169.00 
9 15.00 25.00 10.00 100.00 

10 13.00 22.00 9.00 81.00 
11 8.00 22.00 14.00 196.00 
12 9.00 23.00 14.00 196.00 
13 12.00 22.00 10.00 100.00 
14 11.00 19.00 8.00 64.00 
15 13.00 20.00 7.00 49.00 
16 13.00 18.00 5.00 25.00 
17 8.00 15.00 7.00 49.00 
18 10.00 22.00 12.00 144.00 
19 14.00 22.00 8.00 64.00 
20 12.00 23.00 11.00 121.00 
21 8.00 14.00 6.00 36.00 
22 7.00 17.00 10.00 100.00 
23 16.00 21.00 5.00 25.00 
24 13.00 22.00 9.00 81.00 
25 7.00 16.00 9.00 81.00 
26 12.00 20.00 8.00 64.00 
27 10.00 18.00 8.00 64.00 
28 14.00 17.00 3.00 9.00 
29 12.00 19.00 7.00 49.00 
30 14.00 20.00 6.00 36.00 

     

  =  320   =  592   =  272 2  =  2690 
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 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใช t-test for dependent sample 

  จากสูตร  t   =  
( ) 2

2

1−
− ∑∑

∑

n
DDn

D   ; df = n-1 

   

                               df           =   n-1 
 
  เมื่อ    n         =  30 
 
                               =  272 
 
                            2   =  2690 
                           ( 2   =          73984    
 
 

     t   =  
( )

29
73984)2690(30

272

−
 

 
                                      t        =  

29
7398480700

272

−
 

 
                                      t          =  

29
6716

272  

 
                                      t           =  

586.231

272  

 
                                      t           =  

218.15
272  

 
                                      t           =  17.874 
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ตาราง 17 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรูวิทยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ดวยชุดกจิกรรม 
     วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 

คนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D)2 
     

1 10.00 22.00 12.00 144.00 
2 12.00 22.00 10.00 100.00 
3 8.00 20.00 12.00 144.00 
4 11.00 22.00 11.00 121.00 
5 5.00 18.00 13.00 169.00 
6 9.00 19.00 10.00 100.00 
7 10.00 24.00 14.00 196.00 
8 14.00 24.00 10.00 100.00 
9 15.00 20.00 5.00 25.00 

10 9.00 17.00 8.00 64.00 
11 7.00 18.00 11.00 121.00 
12 13.00 22.00 9.00 81.00 
13 14.00 23.00 9.00 81.00 
14 8.00 21.00 13.00 169.00 
15 12.00 26.00 14.00 196.00 
16 13.00 23.00 10.00 100.00 
17 8.00 16.00 8.00 64.00 
18 10.00 21.00 11.00 121.00 
19 10.00 22.00 12.00 144.00 
20 12.00 20.00 8.00 64.00 
21 15.00 20.00 5.00 25.00 
22 11.00 18.00 7.00 49.00 
23 12.00 22.00 10.00 100.00 
24 9.00 17.00 8.00 64.00 
25 10.00 22.00 12.00 144.00 
26 8.00 18.00 10.00 100.00 
27 10.00 23.00 13.00 169.00 
28 12.00 20.00 8.00 64.00 
29 11.00 20.00 9.00 81.00 
30 9.00 18.00 9.00 81.00 

     

   =  317   =  618   =  301 2  =  3181 
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 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใช t-test for dependent sample 

  จากสูตร  t   =  
( ) 2

2

1−
− ∑∑

∑

n
DDn

D   ; df = n-1 

 
                                 df          =  n-1 
 
  เมื่อ    n         =  30 
 
                                      =  301 
 
                            2         =  3181 
                           ( 2      =  90601   
 
     t   =  

( )
29

90601)3181(30

301

−
 

 
                                      t        =  

29
9060195430

301

−
 

 
                                      t           =  

29
4829

301  

 
                                      t           =  

517.166

301  

 
                                      t           =  

904.12
301  

 
                                     t           =  23.326 
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ตาราง 18  คะแนนผลความสามารถดานความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
     ดวยการสอนแบบโครงงาน 
 

คนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D)2 
     

1 22.00 33.00 11.00 121.00 
2 18.00 31.00 13.00 169.00 
3 18.00 29.00 11.00 121.00 
4 22.00 44.00 22.00 484.00 
5 23.00 37.00 14.00 196.00 
6 24.00 36.00 12.00 144.00 
7 23.00 49.00 26.00 676.00 
8 25.00 55.00 30.00 900.00 
9 26.00 48.00 22.00 484.00 

10 27.00 56.00 29.00 841.00 
11 28.00 59.00 31.00 961.00 
12 25.00 47.00 22.00 484.00 
13 34.00 61.00 27.00 729.00 
14 23.00 55.00 32.00 1024.00 
15 32.00 66.00 34.00 1156.00 
16 28.00 59.00 31.00 961.00 
17 27.00 50.00 23.00 529.00 
18 30.00 61.00 31.00 961.00 
19 33.00 57.00 24.00 576.00 
20 36.00 59.00 23.00 529.00 
21 26.00 58.00 32.00 1024.00 
22 22.00 40.00 18.00 324.00 
23 25.00 58.00 33.00 1089.00 
24 30.00 54.00 24.00 576.00 
25 31.00 61.00 30.00 900.00 
26 26.00 57.00 31.00 961.00 
27 28.00 61.00 33.00 1089.00 
28 28.00 53.00 25.00 625.00 
29 24.00 52.00 28.00 784.00 
30 29.00 53.00 24.00 576.00 

     

   =  793  =  1539   =  746 2  =  19994 
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     t   =  
( ) 2

2

1−
− ∑∑

∑

n
DDn

D   ; df = n-1 

 
                                df            =  n-1 
 
  เมื่อ    n           =  30 
 
                                 =  746 
 
                            2      =  19994 
                           ( 2   =  556516 
   
     t   =  

( )
29

556516)19994(30

746

−
 

 
     t        =  

29
556516599820

746

−
 

 
                                     t           =  

29
43304

746  

 
                                      t           =  

124.1493
746  

 
                                      t           =  

642.38
746  

 
                                      t           =  19.305 
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ตาราง 19 แสดงคะแนนผลความสามารถดานความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 3 ดวยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 

คนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D)2 
     

1 25.00 47.00 22.00 484.00 
2 26.00 52.00 26.00 676.00 
3 30.00 57.00 27.00 729.00 
4 25.00 49.00 24.00 576.00 
5 29.00 54.00 25.00 625.00 
6 34.00 60.00 26.00 676.00 
7 26.00 59.00 33.00 1089.00 
8 35.00 59.00 24.00 576.00 
9 33.00 62.00 29.00 841.00 

10 26.00 62.00 36.00 1296.00 
11 38.00 64.00 26.00 676.00 
12 30.00 56.00 26.00 676.00 
13 29.00 48.00 19.00 361.00 
14 27.00 54.00 27.00 729.00 
15 25.00 54.00 29.00 841.00 
16 23.00 44.00 21.00 441.00 
17 28.00 55.00 27.00 729.00 
18 38.00 57.00 19.00 361.00 
19 36.00 62.00 26.00 676.00 
20 37.00 50.00 13.00 169.00 
21 31.00 53.00 22.00 484.00 
22 29.00 47.00 18.00 324.00 
23 22.00 45.00 23.00 529.00 
24 25.00 55.00 30.00 900.00 
25 26.00 48.00 22.00 484.00 
26 26.00 57.00 31.00 961.00 
27 33.00 56.00 23.00 529.00 
28 24.00 54.00 30.00 900.00 
29 22.00 44.00 22.00 484.00 
30 27.00 45.00 18.00 324.00 
   =  865   =  1609   =  744 2  =  19146 
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     t   =  
( ) 2

2
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                                df           =  n-1 
 
    เมื่อ    n           =  30 
 
                                  =  744 
 
                            2     =  19146 
                           ( 2   =  553536 
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( )
29
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                                      t           =  

29
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                                      t           =  
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744  

 
                                      t           =  
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744  

 
                                      t           =   27.751 
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ภาคผนวก ง 

 
   - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
   - ตัวอยางชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
   - แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตร 
   - แบบทดสอบวดัความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 
หนวยการเรียนรูท่ี 5               เร่ือง  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  เร่ือง  การเลือกหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร  เวลา  6  ชั่วโมง 
สัปดาหท่ี ............ คร้ังท่ี ...........  วันท่ี ........ เดือน ................................. พ.ศ. ......................... 

 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู 
รูวา ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได 
ภายใตขอมูลและเครื่องมือทีม่ีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม
มีความเกีย่วของสัมพันธกัน 
 
2. สาระสําคัญ  
 การสํารวจและเลือกหวัขอเร่ืองที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร เปนขั้นที่สําคัญที่สุดของการทํา
โครงงาน ซ่ึงนักเรียนจะตองคิดและเลือกดวยตนเอง โดยทัว่ไปหวัขอเร่ืองของโครงงานมักจะไดมาจาก
ปญหา คําถาม หรือความอยากรูอยากเหน็เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของนักเรียนเอง หัวขอเร่ืองของโครงงาน 
ควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจน บงชัดวา จะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใด และถาเปนเรื่องแปลกใหม หรือมี
แนวการศึกษาทดลองที่แปลกใหม ซ่ึงแสดงถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคดวยก็จะดยีิ่งขึน้ 
 
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 เพื่อใหนักเรยีนสามารถสํารวจ วเิคราะหสภาพของปญหา เลือกและคดิหัวขอเร่ืองที่จะทําการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม 
 
4. เนื้อหา 
 1. วิธีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
 2. เกณฑในการเลือกปญหาที่ตองการศึกษาคนควา 
 3. ความหมาย ประเภทและคุณคาความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร 
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5. กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
  1. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียน จํานวน 
30 ขอ เวลา 50 นาที 
  2. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียน จํานวน    
3 ขอ เวลา 50 นาที 
  3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 
  4. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยใหนกัเรียนชวยกันยกตัวอยางหัวขอ หรือปญหาที่จะทําโครงงาน
วิทยาศาสตรใหไดมากที่สุด แลวอภิปรายวา หัวขอหรือปญหาเหลานั้นไดมา จากแหลงใด เชน จากความสนใจ
สวนตัว จากการสังเกต จากปญหาในทองถ่ิน เปนตน 
 ขั้นกิจกรรม 
  6. ครูใหนักเรียนทบทวนความรูเดิม ในประเด็นตอไปนี ้
  7. การเลือกปญหาที่จะโครงงานควรมีเกณฑอยางไร 
  8. แหลงขอมูลมาจากที่ใดบาง 
  9. ขอควรคํานึงในการเลือกเรื่องที่จะทําโครงงานมีอะไรบาง 
  10. แบงกลุมนกัเรียน กลุมละ 5 – 6 คน ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูโครงงานวิทยาศาสตร
นักเรียนศึกษาความรูเร่ืองความหมาย ประเภท และคุณคาและความสําคญัของโครงงานวิทยาศาสตรจาก
แหลงเรียนรู และจากใบความรูที่ 1 เรื่อง ความหมาย ประเภท และคณุคาของโครงงานวิทยาศาสตร 
  11. นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามแบบบันทึกกจิกรรมที่ 1 เรื่องความหมาย ประเภท 
และคุณคาและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร 
  12. นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขยีนแผนที่ความคิดเรื่องคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร 
  13. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนพรอมกับนําผลงาน
ไปชวยกันจัดแสดงบนบอรดหนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
  14. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปความหมาย ประเภท และคุณคา และความสําคัญ
ของโครงงานวิทยาศาสตร 
  15. นักเรยีนแตละคนสรุปความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตรเปนของตนเอง 
ลงในแบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน (Learning Log) 
  16. นักเรียนคนควาเพิ่มเติมจากอนิเตอรเน็ต ในสวนที่นกัเรยีนตองการคนควาหาความรู
เพิ่มแลวบนัทกึลงในแบบบนัทึกการเรยีนรูหลังเรียน (Learning Log) 
  17. ผูแทนกลุมเสนอผลการศึกษา จากนั้นครูนําอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปตามจุดประสงค 
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 ขั้นสรุป 
      1. ทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมาย ประเภท และคุณคาและความสําคัญของ
โครงงานวิทยาศาสตร โดยใหนักเรยีนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ขอ 
 
 6. สื่อการเรียนรู      
 1. ใบความรู 
 2. หนังสือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 3. หองสมุด 
 4. แบบทดสอบความรูความเขาใจ เร่ือง เร่ิมตนกับโครงงานวิทยาศาสตร จาํนวน 10 ขอ 
 
7. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน คือ 
  1.1 พฤติกรรมความตั้งใจ ความกระตือรือรน ในการศึกษาคนควาหาความรู 
  1.2 พฤติกรรมการตอบคําถาม 
  1.3 พฤติกรรมการลงมือปฏิบัติ 
  1.4 พฤติกรรมการนําเสนอความรู 
  1.5 พฤติกรรมการทํางานกลุม 
 2. ตรวจผลงานทีม่อบหมายให 
 3. ประเมินจากการสะทอนความคิดของนักเรยีน ดวยการเขยีนบันทกึการเรียนรูหลังเรียน 
  
8.  บันทึกผลหลังสอน    
 8.1 ผลการสอน           
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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 8.2 ปญหาและอุปสรรค 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 8.3 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
         ลงชื่อ ....................................................................... ผูสอน 
                              (นางสาวบวัซอน  ตํามะ) 
                     ครูผูสอน 
 
ขอเสนอแนะของผูบริหาร/ผูตรวจ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ …………………………………………… 
             (……………….………………………) 
           ตําแหนง ……………………………………….. 
           วันที่ …… เดอืน…………………... พ.ศ. ………. 
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ใบความรูที่ 1 

 
  

การสํารวจและเลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 1. องคประกอบของปญหาที่จะศึกษาคนควา และเกณฑการเลือกปญหา 
 2. แหลงขอมูลและรายละเอียดของแหลงขอมูล 
 3. ขอควรคํานึงในการเลือกหวัขอเร่ืองที่จะทาํโครงงาน 
 การไดหวัขอเร่ืองที่จะทําโครงงานนั้นมแีหลงกําเนิด แนวความคิด และกระตุนความสนใจตางกัน
หลายแหลงดวยกัน ดังนี ้
  1. จากปญหาใกลตัว 
  2. ความสงสัย อยากรูอยากเหน็ 
  3. ปญหาทองถ่ิน 
  4. การสังเกต 
  5. คําบอกเลา  
  6. การทดลองเลน 
  7. ความสนใจสวนตัว 
  8. ความรูในวิชาวิทยาศาสตร 
  9. รวมบทคัดยอ หรือโครงงานอื่นที่เคยมีผูทําไว 
  10. การตั้งคําถามของครู 
  11. การฝกตั้งปญหา 
  12. การทํา Web โครงงาน 
 นอกจากจะทราบแหลงที่จะทําใหไดปญหาในการทําโครงงานแลว ผูทําโครงงาน ควรทราบ
หลักเกณฑในการเลือกหัวขอปญหาประกอบดวย จึงจะทําใหไดหวัขอปญหาที่ดีและเหมาะสมในการทํา
โครงงาน 
 
หลักเกณฑในการเลือกหวัขอปญหา 
 1. เลือกปญหาโดยคํานึงถึงความสนใจของตนเองเปนที่ตั้ง เพราะความสนใจจะเปนแรงจูงใจ
ใหผูทําทําโครงงานไดสําเร็จ 
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  2. เลือกปญหาทีต่รงกบัความสามารถและระดบัความรูของตนเอง กลาวคอื ควรจะเลือกปญหา
ที่ตนเองมีพื้นฐานความรู เพราะการมีพื้นฐานความรูจะทําใหมีแนวทางที่จะเสาะแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
เพื่อใหการทําโครงงานนั้นสําเร็จลุลวงไดอยางด ีและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. เลือกปญหาที่มีคุณคาและเปนปญหาใหมๆ เพื่อผลการทําโครงงานที่ไดจะเปนการเพิ่มพูน
ความรูใหมๆ อันจะนําไปเสริมสรางทฤษฎี อีกทั้งนําไปใชใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติได 
 4. เลือกปญหาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลา งบประมาณ และกําลังแรงงาน
ของตน ผูทําโครงงานจะตองวิเคราะหสถานะของตนวา ควรทําโครงงานที่มีขนาดใหญประมาณเทาไร
จึงจะเหมาะสม เพราะการทาํโครงงานเปนงานที่ตองใชเวลา เงินทอง และแรงงาน 
 5. เลือกปญหาโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่จะเอื้ออํานวยตอการทําโครงงาน ไดแก 
  5.1 ปญหานั้นจะไดรับความรวมมือจากผูเกีย่วของมากนอยแคไหน 
  5.2 ปญหานั้นมแีหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะคนควาหรือไม 
 
ลักษณะของหัวขอเรื่องโครงงานที่ดี 
 1. เปนเรื่องที่มีความสําคัญ มีประโยชน คือ ทําใหเกดิความรูใหมๆ และนําไปใชปรับปรุง
แกไขปญหาตางๆ ได พรอมทั้งเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคอีกดวย 
 2. เปนปญหาที่สามารถวางแผนการดําเนนิงานตามขัน้ตอนตางๆ ไวลวงหนาได และเหน็ลูทาง
ที่จะทําไดสําเร็จ 
 3. เปนปญหาที่ไมเกินกําลังความสามารถของผูทําโครงงานที่จะทําใหสําเร็จ แมจะมีอุปสรรค
บางอยางก็สามารถแกไขได 
 4. เปนปญหาที่สามารถหาคําตอบไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 5. เปนปญหาที่สามารถหาขอมูลมาตรวจสอบสมมุติฐานเพื่อหาขอสรุปหรือยุติปญหาได 
 6. เปนปญหาที่สามารถหาเครื่องมือหรือสรางเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อรวบรวมขอมูลได 
 
ขอควรคํานึงในการเลือกหัวขอปญหา 
 ในการทําโครงงาน ไมควรเลือกปญหาที่ใหญโตเกินไป หรือปญหาที่กวางขวาง ไมมีขอบเขต 
ใชระยะเวลายาวนานกวาจะสําเร็จ ปญหาที่ยังหาขอยตุิไมได ปญหาที่ไมสามารถหาขอมูลมาทดสอบได 
และปญหาที่ไมมีสาระสําคัญ 
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 โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง เครื่องมือในการสอนทีม่ีคุณคายิ่ง เปนการสอนที่เนนการสอน
รายบุคคล นักเรียนแบงเวลาสวนหนึ่งในเวลาเรียนไปทําโครงงานโดยครูเปนผูวางแผน ชวยเหลือ แนะนํา 
ปรึกษาโครงงานใหแกนักเรยีน (ภพ เลาหไพบูลย.  2542: 309) 
  

 
 โครงงานวิทยาศาสตร เปนงานวิจัยช้ินเล็ก  ๆ ของนักเรียนที่ศึกษา ทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควาหาความรูดวยตนเอง อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.  2542: 41)  
 
 

โครงงานวิทยาศาสตร คือ งานวิจยัทางวทิยาศาสตร ที่มีการศึกษาคนควา ทดลอง ตรวจสอบ
สมมติฐานอยางมีหลักเกณฑ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ผูศึกษาอาจตองวางแผนออกแบบทดลอง หรือประดษิฐคิดคนอยางมีลําดบัขั้นตอน มีการเก็บรวบรวมขอมูล 
แปลผล หรือวิเคราะหขอมูลไดจาก การทดลอง การสรุปผล แลวนํามาเขียนเปนรายงาน การทดลองให
สมบูรณ และสามารถนําเสนอผลงานที่จัดทําขึ้นไดดวยตนเอง (ประดษิฐ เหลาเนตร.  2542: 18)  
 
 
 
 โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง กิจกรรมวิทยาศาสตร ที่นักเรียนเปนผูเลือกเรื่องที่จะศึกษาดวย
ตนเองโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรไปชวยในการศกึษาคนควา เพื่อตอบปญหาหรอืขอสงสัย นักเรียน
เปนผูวางแผนในการศึกษาคนควา ดําเนนิการปฏิบัติ การทดลอง เก็บรวบรวมขอมลู แปลผล สรุปผล
และเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา  (แววยูง สุขสถิตย.  2543: 16)   
  
 

โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การศึกษาเรือ่งใดเรื่องหนึง่ที่นักเรียนใจ เพื่อตอบปญหาที่นักเรียน
สงสัย โดยนักเรียนศึกษาดวยตนเองเปนกลุม และเปนกิจกรรมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรที่อาจจัด
ในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรยีนกไ็ด ซ่ึงผูเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู และ
เสนอผลงาน โดยมีครูหรือผูเชี่ยวชาญ ในเรือ่งนั้นเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา (มาลี แจมจํารัส.  2546: 36)  

 

ความหมายโครงงานวิทยาศาสตร 
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โครงงานวิทยาศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี อาจจดัเปนกิจกรรม ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน จะทํางานเปนกลุม หรือรายบุคคล 
ซ่ึงนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ และศึกษาคนควาดวยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรภายใตการแนะนํา
ปรึกษาและการดูแลชวยเหลือจากอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ และอาจใชเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ เพื่อ
ชวยใหการศกึษาคนควานั้นบรรลุตามวัตถุประสงค (เสาวลักษณ ประทุมศิริ.  2546: 22) 
 
  
 โครงงานวทิยาศาสตร หมายถึง การเรยีนโดยผานกิจกรรมที่เกดิจากความสนใจการศึกษาคนควา
และปฏิบัติจริงของผูเรียนที่มีการจัดระบบ และกระบวนการในการเรียนรูทางวิทยาศาสตรของผูเรียน เพื่อ 
ใหไดคําตอบที่ตนเองตองการเรียนรูอยางลึกซึ้ง ซ่ึงทุกขั้นตอนจากประสบการณจริงดวยตนเองหรือกลุม
ความสนใจของผูเรียน (ถวัลย  มาศจรัส.   2549: 16)  
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ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 
 

 
 
 
 

      โครงงานวิทยาศาสตร แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
       1. โครงงานประเภทการสํารวจ 
       2. โครงงานประเภทการทดลอง  
       3. โครงงานประเภทการพัฒนาหรือส่ิงประดษิฐ 
       4. โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย 

 
โครงงานประเภทการสํารวจ 
(Survey Research Project) 

 
 
 

 โครงงานประเภทการสํารวจ เปนการศึกษารวบรวมปญหาจากธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพื่อ
ศึกษาหาความรูที่มีอยูในธรรมชาติโดยใชวธีิการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลมาจัดกระทาํให
เปนระบบระเบียบ และส่ือความหมาย แลวนําเสนอในรูปแบบตางๆ  เชน ตาราง กราฟ แผนภมูิ และ
คําอธิบายประกอบ ในการจดัทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทนี ้ ไมมีการจัดหรือกําหนดตวัแปร หรือ
ควบคุมตัวแปรใดๆ  อาจจะกระทําในลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนาม หรือในธรรมชาติ  การเก็บ
รวบรวมวัสดุตัวอยางมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการรวมทั้งการจําลองธรรมชาติขึ้นในหองปฏิบัติการ แลว
สังเกต และศกึษารวบรวมขอมูลตาง ๆ  ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรประเภทนี ้ไดแก  
  1. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการศึกษามลพษิของสิ่งแวดลอม 
  2. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการศึกษาการเจริญเติบโตของตัวออนของผึ้ง 
  3. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการสํารวจหมูโลหิตของนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 
  4. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมของจิ้งจก 
  5. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการศึกษาปริมาณสารอัลฟลาทอกซินในถั่วลิสงปน   
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โครงงานประเภทการทดลอง 
(Experimental Research Project) 

 
 
 โครงงานประเภทการทดลองนี้ มีขั้นตอนเหมือนการเรยีนการสอนที่มกีารทดลอง โดยทัว่ไป
คือ มีการกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การดําเนินการทดลอง  การรวบรวม
ขอมูล การแปลผล การสรุปผล แตมีขอแตกตางกัน คือ ในการทําโครงงานวิทยาศาสตรนั้น นักเรียน
ผูจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรจะเปนผูคิดหัวขอเรื่องที่จะศกึษาทดลอง ออกแบบการทดลอง และดาํเนนิการ
ทดลองตามขั้นตอนตางๆ ดวยตนเอง โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ซ่ึง
จะตองมีการกาํหนดตวัแปร ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน และตวัแปรตาม ดังนั้นผูทํา
โครงงานวิทยาศาสตรจะตองศึกษาขอมูลตางๆ จากเอกสาร ตําราอางอิงตางๆ  ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทนี ้ไดแก  
  1. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการเจริญเติบโตของพืชในสนามแมเหล็ก 
  2. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองอิทธิพลของแสงสตีางๆ ที่มกีารเจริญเตบิโตของพืชบางชนิด 
  3. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการทดลองใชผักตบชวาในการกําจัดน้ําเสีย 
  4. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการศึกษาอิทธิพลของฮอรโมนเพศชายในสัตวเพศเมยี 
  5. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบพลังงานความรอนน้ํามันพืชตางชนิด 
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โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ 
(Developmental Research Project) 

 
 
 
  

 โครงงานประเภทการพัฒนาหรือการประดษิฐเปนการพฒันา หรือการประดิษฐ หรือการสราง
อุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องใชเพื่อประโยชนใชสอย โดยการประยกุตทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร
มาใชในการพฒันาหรือประดิษฐส่ิงดังกลาว อาจเปนการประดิษฐส่ิงใหม หรือการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง
ของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรืออาจเปนการเสนอแบบจําลองทางความคิดเพื่อแกปญหา
ใดปญหาหนึ่งก็ได  ตวัอยางโครงงานวิทยาศาสตรประเภทนี ้ไดแก      
  1. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองเครื่องเตือนอัคคีภัยระบบความดัน  
  2. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองกลจักรพลังงานแสง 
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โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย  
(Theoretical Research Project) 

 
  
  
 โครงงานประเภทการสรางทฤษฎี หรือการอธิบายเปนโครงงานที่เสนอทฤษฎี หรือคําอธิบาย
ส่ิงตางๆ หรือปรากฏการณตางๆ ซ่ึงเปนแนวคดิใหมๆ โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร หรือทฤษฎีอ่ืน
เพื่ออธิบายปรากฏการณตาง ๆ อาจจะยังไมมีใครเคยคิดมากอน อาจจะขัดแยงกับทฤษฎีเดิม  หรืออาจจะ
เปนการขยายทฤษฎีเดิมก็ได การทําโครงงานแบบนี้ผูทําจะตองมีความรูทางดานวิทยาศาสตรเปนอยางดี 
และตองศึกษาคนควา เร่ืองราวที่เกีย่วของเปนอยางมากจงึจะสามารถสรางทฤษฎีได  ตัวอยาง โครงงาน
วิทยาศาสตรประเภทนี้ ไดแก โครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองกําเนิดของทวีป และมหาสมุทร ซ่ึงเปนการสราง
แบบจําลองอธิบายการเกดิของทวีป และมหาสมุทรโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรมาอางอิง ได  ตวัอยาง โครงงานวิทยาศาสตรประเภทนี ้ไดแก 
  1. โครงงานการเกษตรทฤษฎีใหม 
  2.  ครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว 
  3. โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองการผลิตแทงเชื้อเพลิงสีเขียว 
 
 
 
 
 ท่ีมา: ประดิษฐ เหลาเนตร.  (2542).  เทคนิคการสอนและการทําโครงงานวิทยาศาสตรระดับ 
    ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: เซ็นเตอร ดีสคัฟเวอร.ี  หนา 18 – 33. 
   ถวัลย มาศจรัส; และ มณี เรืองขํา.  (2549).  แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน (Project)  
    เพื่อพัฒนาการเรียนรูผูเรียน.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพธารอกัษร.  หนา 22 – 24. 
   อาภรณ ใจเที่ยง.  (2550).  หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง).  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ:  
    โอเดียนสโตร.  หนา 130. 
   สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  (2550).  20วิธีจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม  
    จริยธรรมคานิยม การเรียนรู โดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพฯ: 
    โรงพิมพภาพพิมพ.  หนา 85 – 86. 
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คุณคาและความสําคญัของโครงงานวิทยาศาสตร 

 
 
                                   

ความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร 
 
  
 
 1. นักเรียนจะมีความสํานึกและรับผิดชอบในการศึกษาหาความรูดานตาง ๆ  ดวยตนเองมากขึ้น 
 2. นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพดวยตนเอง 
 3. นักเรียนไดมีโอกาสศึกษาคนควา และเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลึกซึ้งมากขึ้นไปกวา
ที่ไดเรียนรูจากหลักสูตรปกติ 
 4. นักเรียนใชเวลาวางใหเกดิประโยชนในทางสรางสรรค 
 5. นักเรียนไดเปนผูมีปรีชาญาณ สามารถคิดริเร่ิม และผลิตผลงานใหมๆ ทางวิทยาศาสตร 
ซ่ึงผลงานใหมๆ จะเกดิขึ้นไดจากแนวคิดของนักเรียนเอง 
 6. นักเรียนอาจเปนผูสรางชื่อเสียงใหกับตนเองและสวนรวมได 
 7. นักเรียนอาจจะไดเปนนกัวทิยาศาสตรรุนใหม และไดมาชวยกันพัฒนาประเทศในอนาคต 
 8. สรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนกัเรียนใหมีโอกาสทํางานรวมกนั มีความใกลชิดกนั
มากขึ้น 
 9. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมีความรู ความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น และชวย
กระตุนชุมชนใหสนใจดานวทิยาศาสตร และเทคโนโลยีมากขึ้น (ประดิษฐ เหลาเนตร.  2542: 18 – 19) 
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 ข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 
 ขั้นตอนการทาํโครงงานวิทยาศาสตร การทําโครงงานวิทยาศาสตรมีการดาํเนินงานตามขั้นตอน ดังนี ้
  1. การคิดหวัขอหรือปญหาที่จะศึกษา 
  2. การวางแผนในการทําโครงงาน 
  3. การลงมือทําโครงงาน 
  4. การเขียนรายงาน 
  5. การแสดงผลงาน 
 

1. การคิดหัวขอหรือปญหาที่จะศึกษา 
 เปนขั้นตอนทีสํ่าคัญและยากที่สุด หัวขอเร่ืองของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจง และควรเปน
เร่ืองแปลกใหม ซ่ึงแสดงถึงความคิดสรางสรรคดวย หัวเร่ืองควรไดมาจากความสนใจ ความสงสัยและความอยากรู
อยากเห็นทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ขอควรคํานงึเกี่ยวกับการคัดเลือกหวัเร่ืองที่จะทําโครงงาน 
 1.1 เหมาะสมกับระดับความรู 
 1.2 เหมาะสมกับระดับความสามารถ 
 1.3 วัสดุอุปกรณทีจ่ําเปนตองใช 
 1.4 งบประมาณเพยีงพอ 
 1.5 ระยะเวลาที่ใชทําโครงงาน 
 1.6 มีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา 
 1.7 มีความปลอดภัย 
 1.8 มีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะคนควา 
 

2. การวางแผนในการทําโครงงาน 
 ขั้นตอนนี้เปนการวางแผนในการทําโครงงาน รวมถึงการเขียนเคาโครงของโครงงาน เพื่อให
การดําเนนิการเปนไปอยางรดักุมและรอบคอบเคาโครงของโครงงานโดยทั่วไปๆ ไป เขียนขึน้เพือ่แสดง
ความคิด แผนงานและขั้นตอนของการทําโครงงาน ซ่ึงประกอบดวย 
 2.1 ช่ือโครงงาน 
 2.2 ช่ือผูทําโครงงาน 
 2.3 ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
 2.4 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
 2.5 จุดมุงหมายของการศึกษาของโครงงาน 
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 2.6 สมมุติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) 
 2.7 วิธีดําเนนิการ 
  2.7.1 วัสดุอุปกรณทีต่องใช 
  2.7.2 แนวการศึกษาคนควา 
 2.8 แผนปฏิบัติงาน 
 2.9 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 2.10 เอกสารอางอิง 
 

3. การลงมือทําโครงงาน 
 เมื่อเคาโครงของโครงงานผานความเห็นชอบของที่ปรึกษาโครงงานแลว เร่ิมลงมือทําโครงงาน
โดยปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน อาจเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจากแผนงานที่วางไวในตอนแรกบางก็ได 
เมื่อดําเนินโครงงานครบถวนตามขั้นตอนไดขอมูลแลว ควรมีการตรวจสอบผลการทดลองซ้ํา หลังจากนั้น
ทําการวิเคราะหขอมูล แปรผล และสรุปผลการศึกษาคนควา พรอมทั้งอภิปรายผลการศึกษา 
 

4. การเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานควรใชภาษาที่อานเขาใจงาย ชัดเจน ส้ันๆ และตรงไปตรงมาโดยใหครอบคลุม
หัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้
 4.1 ช่ือโครงงาน 
 4.2 ช่ือผูทําโครงงาน 
 4.3 ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
 4.4 บทคัดยอ 
 4.5 กิตติกรรมประกาศ 
 4.6 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
 4.7 จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 4.8 สมมุติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) 
 4.9 วิธีดําเนนิการ แยกเปน 2 หัวขอยอย 
  4.9.1 วัสดุอุปกรณทีต่องใช 
  4.9.2 แนวการศึกษาคนควา 
 4.10 ผลการศึกษาคนควา 
 4.11 สรุปและขอเสนอแนะ 
 4.12 เอกสารอางอิง 
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 5. การแสดงผลงาน 
 การแสดงผลงาน เปนขั้นตอนสุดทายและสําคัญอีกประการหนึ่งของการทาํโครงงาน การวางแผน
ออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความสําคัญเทาๆ กับการทําโครงงานการแสดงผลงานนั้น อาจทําได
ในรูปแบบปากเปลา การแสดงผลงานควรจัดใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 5.1 ช่ือโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ืออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
 5.2 คําอธิบายยอๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงานและความสําคัญของโครงงาน 
 5.3 วิธีดําเนนิการ 
 5.4 การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 
 5.5 ผลการสังเกตหรือขอมูลเดนๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 
  การจัดนิทรรศการแสดงโครงงานวิทยาศาสตรนั้นใหคํานึงถึงส่ิงตางๆ ตอไปนี ้
   1. ความปลอดภยัของการจัดการแสดง 
   2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่ที่จดัแสดง 
   3. คําอธิบายที่เขียนแสดงใหเนนเฉพาะประเด็นสําคัญและนาสนใจ 
   4. จัดรูปที่ดึงดดูความสนใจ 
   5. ใชตารางและรปูภาพประกอบ 
   6. ส่ิงที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง 
   7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ ส่ิงนั้น ควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 
  การแสดงผลงาน ผูนําเสนอผลงานจะตองอธิบาย หรือรายงานปากเปลาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
โครงงานที่จัดทําขึ้นโดยในการอธิบายนั้นใหคํานึงถึงส่ิงตางๆ ตอไปนี้ 
   1. ตองทําความเขาใจเกีย่วกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางด ี
   2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาทีใ่ชกับระดับผูฟง ชัดเจน เขาใจงาย 
   3. ควรรายงานอยางตรงไปตรงมา ไมวกวน 
   4. พยายามหลีกเลี่ยงการอานรายงานใหผูชมฟง 
   5. อยาทองจํารายงาน เพราะจะทําใหไมนาสนใจและไมเปนธรรมชาติ 
   6. ขณะที่รายงานนั้นควรมองผูฟง 
   7. เตรียมตัวตอบคําถามเกี่ยวกบัเรื่องนั้นๆ 
   8. เวลาตอบคําถามใหตอบอยางตรงไปตรงมาในสิ่งที่ถาม 
   9. หากติดขดัในการอธิบายควรยอมรับโดยด ีอยากลบเกลื่อนหรือหลีกเลี่ยง 
   10. ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   11. ควรใชส่ือประเภทโสตทัศนปูกรณประกอบการรายงาน 
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กลุมที่ ......... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/… ปการศึกษา 25….. เวลา. .....… นาที/ช่ัวโมง ........... คะแนน 
 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนแตละกลุมชวยศกึษาคนควาในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. โครงงานวิทยาศาสตร แบงออกเปนกี่ประเภท ไดแก โครงงานวิทยาศาสตรประเภทใดบาง 
 
 
 
 
   

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

 

กิจกรรมที่ 1 
เริ่มตนกับโครงงานวิทยาศาสตรและการเลือกหัวขอ

โครงงานวิทยาศาสตร 

 
 

  



 134 

 3. ใหนกัเรียนชวยกันศกึษาวา โครงงานวิทยาศาสตรที่กําหนดใหเปนโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทใด โดยใหนักเรยีนเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 
 

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร ที่ ช่ือโครงงาน 
สํารวจ ทดลอง ประดิษฐ ทฤษฎี 

1 เครื่องตัดโฟมดวยลวดนิโครมอยางงาย     
2 การอธิบายทฤษฎีอวกาศแนวใหม     
3 การสํารวจหยาดน้ําคาง อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด     
4 การสํารวจกลุมเมฆบนทองฟา     
5 เครื่องบําบัดน้าํทิ้งจากโรงอาหาร     
6 การศึกษาอิทธพิลของฝนกรดที่มีตอผักคะนา     
7 การสํารวจชนดิของเปลือกหอย     
8 เครื่องมือหาปริมาณออกซิเจนในน้ํา     
9 การใชเม็ดโฟมปองกันหนอนผีเสื้อในสม     
10 โครงงานเกษตรทฤษฎีใหมเพื่อพอหลวง     
11 ขิงชะลอการบูด     
12 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย     
13 การใชมูลววัสดปองกันวัชพชื     
14 การฟกไขใหไดผลดีในฤดูรอน     
15 ตางกันไหมลายนิ้วมือ     
16 การศึกษามลพษิของสิ่งแวดลอม     
17 รอยเทาไดโนเสารที่ภูแฝก     
18 เปลือกไขไลมด     
19 กลองมหัศจรรย     
20 ทฤษฎีโลกกลมโลกแบน     
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เฉลยประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร 
 
 
 

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร ที่ ช่ือโครงงาน 
สํารวจ ทดลอง ประดิษฐ ทฤษฎี 

1 เครื่องตัดโฟมดวยลวดนิโครมอยางงาย     
2 การอธิบายทฤษฎีอวกาศแนวใหม     
3 การสํารวจหยาดน้ําคาง อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด     
4 การสํารวจกลุมเมฆบนทองฟา     
5 เครื่องบําบัดน้าํทิ้งจากโรงอาหาร     
6 การศึกษาอิทธพิลของฝนกรดที่มีตอผักคะนา     
7 การสํารวจชนดิของเปลือกหอย     
8 เครื่องมือหาปริมาณออกซิเจนในน้ํา     
9 การใชเม็ดโฟมปองกันหนอนผีเสื้อในสม     
10 โครงงานเกษตรทฤษฎีใหมเพื่อพอหลวง     
11 ขิงชะลอการบูด     
12 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย     
13 การใชมูลววัสดปองกันวัชพชื     
14 การฟกไขใหไดผลดีในฤดูรอน     
15 ตางกันไหมลายนิ้วมือ     
16 การศึกษามลพษิของสิ่งแวดลอม     
17 รอยเทาไดโนเสารที่ภูแฝก     
18 เปลือกไขไลมด     
19 กลองมหัศจรรย     
20 ทฤษฎีโลกกลมโลกแบน     
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แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน  (Learning Log) 
 
 

 องคความรูท่ีนักเรียนไดรับ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 นักเรียนมคีวามรูสึกอยางไร เม่ือเรียนเร่ืองนี้จบแลว 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 สิ่งที่นักเรียนตองศึกษาคนควาเพิ่มเตมิ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 ขอคิดเห็นอื่น ๆ  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ช่ือ ................................................................................... ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ................ เลขที่ ................. 
 

แบบประเมินพัฒนาการในการเรียนรูรายบุคคล 
 
เร่ืองที่สอน ........................................................................................ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ......................... 
 วัน เดือน ปทีส่อน ............................... เวลา ............... ช่ัวโมง ช่ือผูสังเกต .............................................. 
 

 
พฤติกรรมการเรียน 

กลุมที่ ช่ือกลุม 

คว
าม
สน

ใจเ
รีย
น 

กา
รป

ฏิบ
ัติ

กา
รท

ํางา
นก

ลุม
 

กา
รน

ําเส
นอ

รว
มค

ะแ
นน

 

 
ระดับ
คุณภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 4 3 2 1 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรยีน 
( Rubric Assessment) 

 
ระดับคะแนน พฤติกรรมการเรียน 

4 3 2 1 
ความสนใจเรียน มีความกระตือรือรน 

สนใจซักถามขอสงสัย 
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
เขารวมกิจกรมทุกครั้ง 

ความกระตือรือรน 
สนใจซักถามขอ
สงสัยศึกษาคนควา
เพิ่มเติม 

มีความ
กระตือรือรน 
สนใจซักถามขอ
สงสัย 

มีความ
กระตือรือรน 
 

การปฏิบัติกิจกรรม ตั้งใจปฏิบัติกจิกรรม 
ผลงานเรียบรอยถูกตอง 
 สมบูรณเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรม 
ผลงานเรียบรอย 
ถูกตอง สมบูรณ 

ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมผลงาน
เรียบรอย 

ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรม 
 

การทํางานกลุม ความรวมมือ ความมี
น้ําใจ ความเสยีสละ 
กลาแสดงความคิดเห็น 

ความรวมมือ  
ความมีน้ําใจ 
ความเสียสละ 

ความรวมมือ  
ความมีน้ําใจ 
 

ความรวมมือ  
 

การนําเสนอผลงาน มีความมั่นใจ ทาทาง
เหมาะสม เนื้อหา
ถูกตองสื่อความหมาย
ชัดเจน 

มีความมั่นใจ  
ทาทางเหมาะสม  
เนื้อหาถูกตอง 
 

มีความมั่นใจ  
ทาทางเหมาะสม  
 

มีความมั่นใจ  
 

 
 

เกณฑการสรปุระดับคุณภาพพฤติกรรมการเรียน 
 

คะแนน 0 – 8 9 – 11 12 – 14 15 – 16 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
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แบบทดสอบความรูความเขาใจ 
เรื่อง: เริ่มตนกับโครงงานวิทยาศาสตร 

 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด แลวทําเครื่องหมาย ×  ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. โครงงานวิทยาศาสตรมีความหมายตรงกบัขอใด 
 ก. รายงาน                    
 ข. แฟมสะสมผลงาน 
 ค. งานวิจยัเล็ก ๆ          
 ง. ผลงานนักเรียน        
2. ขอใดกลาวถึงโครงงานวิทยาศาสตรไดถูกตอง 
  ก. การศึกษาเรื่องราวดานวิทยาศาสตร    
  ข. งานวิจยัเล็กๆ ที่มีเนื้อหาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 ค. การปฏิบัติกิจกรรมทดลองในหองวิทยาศาสตร 
 ง. การแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เปนปญหา 
3. โครงงานวิทยาศาสตร เปนการกระทําใน ขอใด 
  ก. เปนการศึกษาคนควาขอเท็จจริงจากตํารา        
  ข. เปนการศึกษาทดลองวิทยาศาสตร 
  ค. เปนการกระทาํเพื่อแกปญหาหรือขอสงสัย  
  ง. เปนการกระทาํเพื่อออกแบบการทดลอง 
4. โครงงานวิทยาศาสตรแบงออกเปนกี่ประเภท 
    ก. 5     ประเภท        
 ข. 4    ประเภท 
 ค. 3     ประเภท        
 ง. 2    ประเภท 
5. โครงงานวิทยาศาสตรประเภทใดทีไ่มจําเปน ตองมีสมมติฐาน 
  ก. ประเภทสํารวจ           
  ข. ประเภททดลอง 
  ค. ประเภทสิ่งประดิษฐ   
  ง. ประเภททฤษฎี 
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6. “การศึกษาประสิทธิภาพของเสียงเพลงที่มตีอการเจริญเตบิโตของตนไม” เปนโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทใด 
  ก. ประเภทสํารวจ           
  ข. ประเภททดลอง 
  ค. ประเภทสิ่งประดิษฐ   
  ง. ประเภททฤษฎี 
7. โครงงานวิทยาศาสตร เร่ือง “การศึกษาวงจรชีวิตของมดแดง”เปนโครงงานวิทยาศาสตรประเภทใด 
  ก. ประเภทสํารวจ           
 ข. ประเภททดลอง 
 ค. ประเภทสิ่งประดิษฐ    
 ง. ประเภททฤษฎี 
8. โครงงานวิทยาศาสตรประเภทใดทีจ่ะตองมีการกําหนดตัวแปร 
 ก. ประเภทสํารวจ  และทดลอง         
 ข. ประเภททดลอง และส่ิงประดิษฐ 
 ค. ประเภทสิ่งประดิษฐ  และทฤษฎี 
 ง. ประเภททฤษฎี และสํารวจ 
9. ขอใดคือคุณคาและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตรที่เดนชัดที่สุด 
 ก. พัฒนาทักษะการคิด   
 ข. นําความรูไปใช 
 ค. รูจักใชเวลาวาง         
 ง. สงเสริมความรู 
10. โครงงานวิทยาศาสตรประเภทใดทีพ่ัฒนาทักษะทางดานความคิดสรางสรรคมากที่สุด 
 ก. ประเภทสํารวจ           
 ข. ประเภททดลอง 
 ค. ประเภทสิ่งประดิษฐ   
 ง. ประเภททฤษฎี 
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เฉลยแบบทดสอบความรูความเขาใจ 
เรื่อง : เริ่มตนกับโครงงานวิทยาศาสตร 

 

 
                                                           1.     ค 
                                                           2.     ง 
                                                           3.     ค   
                                                           4.     ข 
                                                           5.     ง 
                                                           6.     ข 
                                                           7.     ก 
                                                           8.     ข 
                                                           9.     ก 
                                                           10.   ง 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

หนวยการเรียนรูท่ี 5       เร่ือง  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2   เร่ือง ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและการใชประโยชน    เวลา  2   ชั่วโมง 
สัปดาหท่ี ............. คร้ังท่ี ........... วันท่ี ........ เดือน .......................................................... พ.ศ. ................. 
 

 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวติและสิ่งแวดลอม มกีระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
2. สาระสําคัญ 
 ช้ินสวนหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟาใหอยูในรูปของสัญญาณ 
ไฟฟา เชน รูปคล่ืนความถี่ สัญญาณวิทย ุช้ินสวนอเิล็กทรอนกิสมีหลายชนดิ แตละชนิดจะทําหนาทีแ่ตกตางกัน  
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ลวนมีช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบอยู  เชน  
ตัวตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร ไอซีหรือซิลิคอนชิป 
 
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายสมบตัิเบื้องตนของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสบางชนิด เชน  
ตัวตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร 
 
4. เนื้อหา 
 4.1 ตัวตานทาน 
 4.2 ไดโอด 
 4.3 ทรานซิสเตอร 
 4.4 ไอซีหรือซิลิคอนชิป 
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5. กิจกรรมการเรียนรู 
 แจงสาระสําคญัของเนื้อเร่ือง ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จดุประสงคการเรียนรู และนักเรียนทํา 
แบบทดสอบกอนเรียน  หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน จํานวน 20 ขอ 
 ขั้นนํา 
  1. นักเรียนศึกษาแผงวงจรคอมพิวเตอร หรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่สามารถหาไดใน
ทองถ่ินของนักเรียน 
  2. นักเรียนที่ถูกสุมออกมาอภิปรายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแตละชิ้น อธิบายถึงหนาที่  
ความสําคัญ  และประโยชนของการทํางานของชิ้นสวนตางๆ ของอิเล็กทรอนิกส 
  3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหนาที่ ความสําคัญ และประโยชนของการทํางานของชิ้นสวน
ตางๆ ของอิเล็กทรอนิกส 
 ขั้นกิจกรรม 
  1. นักเรียนแบงกลุมๆ ละ  5 – 6 คน ศึกษาเรื่อง ชนิด หนาที่ และความสําคัญของตัวตานทาน
จากเอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
  2. นักเรียนและกลุมออกมาอภปิรายหนาชัน้เรียน  เร่ือง  ชนิด  หนาที่  และความสําคัญ
ของตัวตานทาน 
  3. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุป  เร่ือง  ชนิด  หนาที่  และความสําคัญของตัวตานทาน 
  4. นักเรียนแตละกลุมจากใบกิจกรรมการเรียนรูที่ 2  เรื่อง  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
  5. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการทดลองจากใบกจิกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 
  6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการทดลองจากใบกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เร่ือง อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 
  7. ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปชนิดของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
  8. แบงกลุม กลุมละ 5 – 6 คน โดยคละความสามารถ และไมใหซํ้ากับกลุมเดิมในชั่วโมง
ที่แลว 
  9. ใหแตละกลุมศกึษา  เร่ือง  ชนดิ  หนาที่  และความสําคัญของไดโอด ทรานซิสเตอร  ไอซี
หรือซิลิคอนชปิ เอกสารประกอบการเรียนรู เร่ือง อุปกรณอิเล็กทรอนกิสเบื้องตน และนาํเสนอหนาชัน้เรียน 
  10. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง ชนิด หนาที่ และความสําคัญของไดโอด ทรานซิสเตอร  
ไอซีหรือซิลิคอนชิป 
  11. ครูเปดโอกาสใหนกัเรียนซักถามขอสงสัย 
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 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ความหมาย ชนิด หนาที่ และความสําคัญของไดโอด  
ทรานซิสเตอร ไอซีหรือซิลิคอนชิป 
  2. เปดโอกาสใหนักเรียนถามขอสงสัยตางๆ 
   3. ครูกลาวชมนกัเรียนที่ตั้งใจทํากิจกรรมและทํากิจกรรมไดถูกตอง 
  4. ใหนกัเรียนแตละคนทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ประจําหนวยการเรยีนรูที่ 5 
 
6. สื่อการเรียนรู      
 6.1 ส่ือสาระการเรียนรูพื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.3 เลม 2 
 6.2 กิจกรรมการเรยีนรูที่ 2 เร่ือง อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 6.3 หองสมุด 
 6.4 แหลงขอมูลสารสนเทศ www.egat.co.th  (เว็บไซตการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) 
 
7. การวัดและประเมินผล 
 7.1 ตรวจกจิกรรมการเรียนรูที่ 2เร่ือง อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 7.2 สังเกตพฤติกรรมพัฒนาการในการเรียนรูรายบุคคล 
 7.3 สังเกตผลงานกลุม 
 7.4 ตรวจแบบทดสอบ 
 
8. บันทึกผลหลงัสอน    
 8.1 ผลการสอน           
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



 145 

 8.2 ปญหาและอุปสรรค 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 8.3 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
         ลงชื่อ ....................................................................... ผูสอน 
                              (นางสาวบวัซอน  ตํามะ) 
                     ครูผูสอน 
 
ขอเสนอแนะของผูบริหาร/ผูตรวจ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
         ลงชื่อ ……………………………………………ผูสอน 
           (……………….………………………) 
         ตําแหนง ……………………………………….. 
         วันที่ …… เดอืน…………………... พ.ศ. ………. 
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ใบความรูที่ 2 
 
 
 
 
                           
 อุปกรณที่จะกลาวอางวา เปนอิเล็กทรอนกิสไดนั้นตองประกอบขึ้นดวยส่ิงประดิษฐซ่ึงอํานาจ
ไฟฟาหรือสภาวะแมเหล็กควบคุมกระแสไฟฟาที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของกลุมอนุภาคขนาดเล็กมาก หรือ
อิเล็กตรอนไดโดยตรงสิ่งประดษิฐทางอเิล็กทรอนกิสจะยอมใหไฟฟาควบคุมไฟฟาดวยกันเอง ตัวอยางเชน
เครื่องรับโทรทัศนไฟฟาจากสายอากาศจะควบคุมกระแสไฟฟา ในการแสดงภาพบนจอรับภาพในคอมพิวเตอร
การเปล่ียนแปลงทางไฟฟา อันเนื่องมาจากการกดแปนพิมพจะไปควบคุมกําลังของเครื่องเพื่อเขียนขอมูล
ลงบนแผนดิสกการใชไฟฟาในลักษณะนี้ ความเปนไปไดที่จะทําสิ่งที่ซับซอนใหสําเร็จโดยเร็ว และไมส้ินเปลือง
คาใชจายเครื่องกลทั่วไปใชไดดีสําหรับงานงายๆ ที่ทํา ซํ้าๆ กันเพียงอยางเดียว เชน การเจาะรูการเปาผม
แตถาตองการเครื่องกลที่ทํางานไดหลายอยาง และเปลี่ยนพฤติกรรมไดทันที โดยตอบสนองตอขอมูลที่
เขามา ส่ิงที่เราตองการก็คือ อิเล็กทรอนิกส ส่ิงประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุจะสรางเสียงได อยาง
ไมมีขอบเขตจํากัด และคอมพิวเตอรจะสรางสรรคโลกแหงจินตนาการอยางไมมีที่ส้ินสุด อุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่ควรจะศึกษาจะประกอบดวย  
  1. ตัวตานทาน  
  2. ตัวเก็บประจ ุ
  3. ไดโอด 
  4. ทรานซิสเตอร  
 ตัวตานทาน  (Resistor) 
  ตัวตานทาน คือ อุปกรณชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการตานทานการไหลของกระแสไฟฟา 
หรือ จํากัดกระแส (Limit Current) ตวัตานทาน สามารถแบงออกเปนพวกใหญ ๆ ไดดังนี ้
  1. ตัวตานทานชนิดคาคงท่ี (Fixed Resistor) ตัวตานทานทีพ่บเห็นไดงายในวงจรมักจะ
เปนตัวตานทานชนิดคาคงที่  
 
 
 
 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส(ตัว
ตานทาน) 
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  ตัวตานทานคาคงที่บางชนิด ทํามาจากคารบอนเคลือบดวยพลาสติกหรือเซรามิคแข็งสีดํา
หรือสีน้ําตาล ตัวตานทานบางแบบทําดวยสารจําพวกโลหะออกไซด ตัวตานทานชนิดนี้โดยท่ัวไป จะมี
คาผิดพลาดนอย (Tolerance) หรือมีคาความถูกตอง เชื่อถือไดตามที่บอกคาไวทีต่ีเปนไดสูงตวัตานทาน
คงที่ชนิดลวดพัน (Wire Wound) ตัวตานทานชนิดนี้ทํามาจากลวดความตานทานพันรอบแกนฉนวน ซ่ึง
ทําดวยสารจําพวกเซรามิค ตัวตานทานชนิดนี้มีลักษณะสมบัติพิเศษคือสามารถทนตอการไหลของกระแส
ผานตัวมันไดสูงกวาตัวตานทานแบบอื่น สัญลักษณของตัวตานทานชนิดคาคงที่ ไดแก 
 

 
 
  2. ตัวตานทานชนิดปรับคาได (Variable Resistor) บางครั้ง เราจําเปนตองเปลี่ยนคา
ความตานทานบอยๆ เชน ใชปรับความดังวิทย-ุโทรทัศน ปรับเสียงทุม เสียงแหลมในวงจรไฮไฟ ปรับ
ความสวางของหลอดไฟ ปรับแตงเครื่องวัดตวัตานทานชนิดนีจ้ะมหีนาคอนแทค สําหรับใชการหมุน
เล่ือนหนาคอนแทคในการปรับคาตัวตานทาน เพื่อเปนการสะดวกตอการปรับคาความตานทาน จงึมักมี
แกนยื่นออกมาหรือมีสวนที่จะทําใหหมุนปรับคาได ที่ปลายแกนยื่นสามารถประกอบติดกับลูกบิดเพื่อให
หมุนไดงายยิ่งขึ้น 
  

 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ในบางระบบอาจทําเปนรูปเกือกมา โดยไมตองมีแกนหมุนยื่นออกมา แตปรับคาได
โดยใชไขควงหรือวัสดุดืน่ สอดเขาในชองแลวหมนุหนาคอนแทค คอนแทคจะเลื่อนไปทําใหคาความ
ตานทานเปลี่ยน  ภาษาชางที่ใชเรียกตวัตานทานชนิดปรับคาไดวา โวลุม (Volume) สัญลักษณของตัว
ตานทานชนดิปรับคาได 
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  3. ตัวตานทานไวความรอน (THERMISTOR) ตัวตานทานแบบนี้มีคาความตานทาน
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ สวนมากอุณหภมูิเพิ่มขึ้น ความตานทานจะลดลง สัญลักษณ ของเทอรมิสเตอร  
 

 
 

                                                
 
  4. ตัวตานทานไวแสง (light decreasing resistor) ใชอักษรยอ LDR ตวัตานทานชนิดนี้
จะเปลี่ยนคาความตานทานเมื่อความเขมของแสงตกกระทบเปลี่ยนแปลง โดยปกตเิมื่อความเขมของแสง
มีคามากกวาความตานทานจะมีคาลดลง สัญลักษณของตวัตานทานไวแสง 
    
 
     
 
 

 

 
 
 
 
  ตารางรหัสสีของตัวตานทาน 
   หนวยที่ใชวัดคาความตานทาน เรียกวา โอหม จากนยิามความตานทานหนึ่งโอหม
หมายความวา เมื่อปอนแรงดนัครอมตวัตานทานหนึ่งโวลทแลวมีคากระแสไหลผานหนึง่แอมแปรตัวตานทาน
นั้น จะมีคาหนึง่โอหม 
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 โครงสรางและขนาดของตัวตานทานที่ทนกําลังงานไดตางกัน  
  เครื่องมือที่ใชวดัหาคาความตานทานเรียกวา โอหมมิเตอร (Ohmmeter) แตเมื่อใชตัวตานทาน
ในวงจร อิเล็กทรอนิกส ในการที่จะวดัตัวตานทานที่อยูในวงจรทําไดยาก เพราะไมสะดวกตอการวัด ดังนั้น
ผูผลิตจึงกําหนดสัญลักษณสีแทนคาความตานทาน คาตัวตานทานกําหนดดวยแถบสี สามสีที่พิมพติดอยู
บนตวัตานทานและการกาํหนดคาความผิดพลาด (Tolerance) โดยปกติมีคาเชนนอยกวา 5% หรือนอยกวา 10% 
จะใชแถบสแีถบที่ส่ีเปนตวับอกแสดงแถบสีของตวัตานทาน แถบสีสองสีแรกคอืแถบสีแถบ A และแถบ B 
เปนตวัเลขที่บอกคาความตานทานของตวัตานทานทีเ่ปนตวัเลขนยัสําคัญ (Significuntdigit) สวนในแถบ C 
เปนตัวที่จะบอกใหทราบวา มีจํานวน 0 ตอทายอยูจํานวนเทาใด หรือกลาวไดวาเปนตัวคูณ (Multiplier) 
ดวยสิยก กําลังคาของแถบสีแถบ C สวนในแถบสีแถบ D นั้น จะเปนสีทองหรือแถบสีเงิน แถบสีทองมี
ความหมายเปนคาผิดพลาดไดไมเกิน 5% สวนแถบสีเงินจะบอกความหมายเปนคาความผิดพลาด 10% ถา
ในแถบสี D มิไดพิมพสีใดไว ใหถือวามีคาความผิดพลาดได ไมเกิน 20% คาความผิดพลาดจะเปนชวงที่
บอกวาคาความตานทานจะผิดพลาดไปจากคาที่อานจากแถบสีมากนอยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150 

สีแตละสีท่ีใชเปนสัญลักษณท่ีแทนคาตัวเลขใดตัวเลขหนึง่มีคา 0 ถงึ 9  ดังตาราง 
 
แถบสี ตัวเลขเทียบเทา ตัวคูณ ความคลาดเคลื่อน 
ดํา 0 1 - 
น้ําตาล 1 10 - 
แดง 2 100 - 
สม 3 1,000 - 
เหลือง 4 10,000 - 
เขียว 5 100,000 - 
น้ําเงิน 6 1,000,000 - 
มวง 7 10,000,000 - 
เทา 8 100,000,000 - 
ขาว 9 1,000,000,000 - 
ทอง - 0.1 - 
เงิน - 0.01 - 
ไมมสี ี - 0.01 - 
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ใบความรูที่ 3 
 

เรื่อง  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส(ตัวเก็บประจุ) 
 
ตัวเก็บประจุ 

การเก็บประจ ุ จะประกอบดวยเพลตโลหะคั่นดวยฉนวน ตั้งแต 2 แผนขึ้นไป ซ่ึงเพลตทุกแผน
ตางก็ตอเขากับขดลวดเสนใดเสนหนึ่งจากจํานวนที่มีอยู 2 เสน ตัวเก็บประจุจะทําหนาที่เก็บอิเล็กตรอนไว
ที่แผนเพลต เมือ่นําแบตเตอรีม่าตอกับตัวเกบ็ประจุ อิเล็กตรอนจากขั้วลบของแบตเตอรี่ จะเขาไปทีแ่ผนเพลต 
ทําใหเกดิประจุลบขึ้น นอกจากนี ้ยังสงสนามไฟฟาไป ผลักอิเล็กตรอนของแผนเพลต ตรงขาม (เหมอืนกับ
นําแผนแมเหล็กที่มีขั้ว เหมือนกันมาใกลกันมันก็จะผลักกัน) ซ่ึงโดยปกติในแผนเพลต จะมีประจุเปนบวก 
และเปนลบ ปะปนกันไป เมื่ออิเล็กตรอนจากแผนเพลตนี้ถูก ผลักใหหลุดออกไปแลวจึงเหลือประจุบวก
มากกวาประจุลบ ยิ่งอิเล็กตรอนถูกผลักออกไปมากเทาไร แผนเพลตนั้นก็จะเปนบวกมากขึ้นเทานั้น  
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
การคายประจุ  
 ตัวเก็บประจุทีถู่กประจุแลว ถาเรายังไมนําขั้วตัวเก็บประจุมาตอกัน (ดงัในรูป) อิเล็กตรอนก็
ยังคงอยูที่แผนเพลต แตถามีการครบวงจร ระหวางแผนเพลตทั้งสองเมื่อไร อิเล็กตรอนก็จะวิ่งจากแผน
เพลตทางดานลบ ไปครบวงจรที่แผนเพลตบวกทันที เราเรียกเหตุการณนี้วา "การคายประจุ"  
 ตัวเก็บประจุ มหีนาที่เก็บประจุไฟฟาใหกับวงจร หรืออุปกรณอ่ืน  ๆการใชงานตัวเก็บประจตุองเลือก
ใหเหมาะกับวงจรอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ ซ่ึงคาความเก็บประจุ มีหนวยเปน Farad (F) (1 Farad = 1 coulomb/volt) 
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โดยคาความเกบ็ประจุ คือ อัตราสวนของความตางศักยระหวางแผนตวันํา 2 แผน ตวัเก็บประจุจะมีอยู
ดวยกันหลายชนิด แตละชนดิจะมหีนาทีก่ารใชงานที่ตางกัน แตทัว่ๆ ไปจะแบงออกเปน 2 ชนิด  
  1. ตัวเก็บประจุชนิดคงที่ Fixed Capacitor ชนิดนี ้จะมีขั้วบวกและขัว้ลบบอกไว สวนใหญ
จะเปนแบบกลมดังนั้น การนําไปใชงานจะตองคํานึงถึงการตอขั้วใหกับ Capacitor ดวย จะสังเกตขั้วงายๆ 
ขั้วไหนที่เปนขั้วลบจะมีลูกศรชี้ไปที่ขั้วนัน้ และในลูกศรจะมีเครื่องหมายลบบอกไวสัญลักษณที่ใชแทน  
ตัวเก็บประจุชนิดคง ไดแก  
 
 
 
 
 
 
 
  2. ตัวเก็บประจแุบบปรับคาได Variable Capacitor  เปน Capacitor ชนิดทีไ่มคาคงที่ ซ่ึง
จะมีการนําวัสดุตางๆ มาสรางขึ้นเปน Capacitor โดยทั่วไปจะมีคาความจุไมมากนกั โดยประมาณไมเกิน 
1 ไมโครฟารัด (m F) สัญลักษณที่ใชแทน ตัวเก็บประจุชนิดปรับคา ไดแก 
 
 

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 

+ - 

+ - 
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ใบความรูที่ 4 
 

เรื่อง  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส(ไดโอด) 
 
ไดโอด (Ideal Diode)  
 ไดโอด คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีโครงสรางมาจากสารกึ่งตัวนําชนิดพีและเอ็น มี 1 รอยตอ 
ไดโอด เปนอปุกรณที่สําคัญมากและมกีารใชกนัอยางแพรหลายโดยเฉพาะในวงจรแหลงจายไฟกระแสตรง 
(DC Power Supply)  
 ไดโอด ทําหนาที่แปลงแรงดนัไฟฟากระแสสลับใหเปนแรงดันไฟฟากระแสตรง วงจรแหลงจาย
ไฟฟากระแสตรงนี้ จาํเปนตองมีเพื่อจายใหกบัวงจรอเิล็กทรอนิกสแบบตาง  ๆไดโอด เปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง
ของวงจรอิเลคทรอนิคสทัว่ไป ในสมยักอน ไดโอดมกัจะเปนแบบหลอดสูญญากาศ ปจจุบันความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหส่ิงประดิษฐชนิดใหม ซ่ึงทําดวยสารกึ่งตัวนําไดเขามาแทนที่
หลอดสูญญากาศ ไดโอดทําจากสารกึ่งตัวนําที่มีหัวตอ PN หนึ่งหัวตอ ความตานทานไฟฟาของไดโอดนี้
จะมี  
  - คาสูงในทิศทางออม  
  - คาต่ําในทิศทางตาม  
 เมื่อปอนแรงดันไฟสลบัใหไดโอดดวยคุณสมบัติขางตน กระแสไฟฟาจะไหลไดในทิศทางตาม
เทานัน้ ไดโอดจึงสามารถดดักระแสไฟ ฟาได เมือ่ปอนแรงดนัไฟฟาในทิศทางตามกระแสไฟฟาในทิศทาง
ตามจะเริ่มไหลที่คาแรงดนัไฟฟาคาหนึ่ง เรียกวา แรงดนัแพรซึม ซ่ึงมีคาเฉพาะ (เจอเมเนียมมีคา 0.3 ~ 0.4 โวลต 
ซิลิคอนมีคา 0.7 ~ 0.8 โวลต) กระแสไฟฟาในทิศทางยอนมีคา 1 สวนใน 107 ของกระแสไฟฟาในทิศทาง
ตาม จึงมีคานอยมาก แตไมถึงกับเปนศูนย เหตุผลเพราะ ในเนื้อสารสวนที่เปน P ยังมีอิเล็กตรอน และใน
เนื้อสารสวนที่เปน N ยังมีโฮล พาหะเหลานี้ยังทําใหเกิดกระแสไฟฟาไดโดยเ คล่ือนที่ผานจุดบกพรองที่มี
อยูในขายผลึกของอะตอม อุณหภูมยิังมีผลตอกระแสไฟฟาในทิศทางยอนได กลาวคือ กระแสไฟฟา จะมี
คาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
 เมื่อกระแสไฟฟาสลับทิศ (สวิตชิ่ง) จากทิศทางตามเปนทิศทางยอน จะเกิดความชาในการเปลี่ยนทิศ
ขึ้น เนื่องจากวา ที่พาหะในหัวตอ PN จะหายไปหมด ตองใชเวลาบางนั่นเอง ปกติสวิตชิ่งไดโอดจะมีคา
เวลานี้ประมาณ 10-8 ~ 10-9 วินาที  ซ่ึงมีคาที่นอยมาก  
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 นอกจากนี้ไดโอดยังแบงตามลักษณะตามกรรมวิธีที่ผลิต คือ  
  1. ไดโอดชนิดจุดสัมผัส (Point-contact Diode) ไดโอดชนิดนี้เกิดจากการนําสารเยอรมันเนียม
ชนิด N มาแลวอัดสายเล็กๆ ซ่ึงเปนลวดพลาตินั่ม (Platinum) เสนหนึง่เขาไปเรียกวา หนวดแมว จากนั้น
จึงใหกระแสคาสูงๆ ไหลผานรอยตอระหวางสายและผลึก จะทําใหเกดิสารชนิด P ขึ้นรอบๆ รอยสัมผัส
ในผลึกเยอรมนัเนียม ดังรูป  
 

                      
 

ไดโอดชนิดจดุสัมผัส 
 
  2. ไดโอดชนิดหวัตอ P-N (P-N junction diode) เปนไดโอดที่สรางขึ้นจากการนําสารกึ่ง
ตัวนําชนดิ N มาแลวแพรอนุภาคอะตอมของสารบางชนิดเขาไปในเนื้อสาร P ขึ้นบางสวน แลวจึงตอข้ัว
ออกใชงาน ไดโอดชนิดนี ้มีบทบาทในวงจรอิเลคทรอนิคส และมีที่ใชงานกันอยางแพรหลาย  
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 ไดโอดบางชนดิ จะเปนคลายหลอดไฟ หรือที่เรียกวา LED เปนไดโอดที่ใชสารประเภทแกล
เล่ียมอารเซ็นไนตฟอสไฟต (Gallium Arsenide Phosphide; GaAsP) หรือสารแกลเลี่ยมฟอสไฟต (Gallium 
Phosphide ; GaP) มาทําเปนสารกึ่งตัวนําชนิด p และ n แทนสาร Si และ Ge  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สารเหลานี้ มีคุณลักษณะพเิศษ คือ สามารถเรืองแสงไดเมื่อไดรับไบอสัตรง การเกิดแสงที่ตัว 
LED นี้เราเรียกวา อิเล็กโทรลูมินิเซนต (Electro luminescence) ปจจุบันนยิมใช LED แสดงผลใน
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องคิดเลข,นาฬิกา เปนตน  
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ใบความรูที่  5 
 

เรื่อง  สัญลักษณทางอิเล็กทรอนิกส 
 
สัญลักษณทางอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 
 การเขียนสัญลักษณของอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสแทนอุปกรณจริง  ชวยใหเกิด ความสะดวก
ในการเขียนและการอาน  ดังนั้น การเขียนการใชสัญลักษณแทนอุปกรณจริง ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
จึงเปนที่นิยมใชงาน  การเขียนสัญลักษณก็จะตองมีความระมัดระวัง  มีความละเอียดรอบครอบ  เพราะถา
ลืมเพียงเล็กนอย เชน ลืมเติมจุดหรือเขียนตําแหนงหัวลูกศรผิด มีผลตอการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส
อยางมาก  จนอาจทําใหวงจรไมทํางานหรือทํางานผิดพลาดได 
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กิจกรรมการเรียนที่ 2 
  
  

เรื่อง  เรื่อง  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
กลุมที่ ........ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/…… ปการศึกษา 25….. เวลา ......… นาที/ช่ัวโมง ........... คะแนน 
 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 1. อธิบายสมบัติของตัวตานทาน  ไอโอด ทรานซิสเตอร ไอซีหรือซิลิคอนชิปได 
 2. คํานวณหาคาความตานทานที่กําหนดใหได 
 3. บอกสัญลักษณในวงจรแทนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสได 
 กิจกรรมท่ี 1  การอานคาตัวตานทาน 
  อุปกรณการทดลอง ช้ินสวนความตานทาน 3 ตัว 
   วิธีทดลองนักเรียนอานคาความตานทาน จํานวน 3 ตัว พรอมบอกสี ตัวเลขความตานทาน 
คาความคลาดเคลื่อน แลวบนัทึกผลการอานลงในตารางบันทึกผล 
    ผลการอานการทดลอง 

 
 
 
 

แถบสี แดง เหลือง ดํา ทอง คาที่อานได 
ตัวเลข 1 2 ตัวคูณ ความคลาดเคลื่อน 24 x 1 ±5% 

 

แทนคา 2 4 1 ±5 24 ± 1.2 Ω 

แถบสี     คาที่อานได 
ตัวเลข      

 
แทนคา      

แถบสี     คาที่อานได 
ตัวเลข      

 

แทนคา      

แถบสี     คาที่อานได 
ตัวเลข      

 

แทนคา      
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 กิจกรรมท่ี 2 สัญลักษณในวงจรอิเล็กทรอนิกส 
  อุปกรณการทดลอง แผนภาพสัญลักษณในวงจรอิเล็กทรอนิกส 
   วิธีทดลอง 
    1. นักเรียนแตละกลุมชวยกันพิจารณา แผนภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส แลวบันทึก
รายละเอียด พรอมทั้งบอกหนาที่ของชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิส ลงในตารางบันทึกรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
    ตารางบันทึกรายละเอียดวงจรอิเล็กทรอนิกส 

 
    2. นักเรียนแตละกลุม ยกตัวอยางอุปกรณไฟฟา ในชีวิตประจําวัน ที่มีช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ กลุมละ 1 อยาง แลวบอกรายละเอยีด ดังนี ้
     2.1 อุปกรณไฟฟามีช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  อะไรเปนสวนประกอบ 
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     2.2  เขียนสัญลักษณของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
     2.3  แตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 
 กิจกรรมท่ี 3 ตวัตานทานและตัวตานทานปรับคาได 
  อุปกรณการทดลอง 
   1. แผนภูมกิราฟ     
   2. ตัวตานทาน 2 ตัว 
  วิธีทดลอง 
   1. นักเรียนแตละกลุมศึกษากราฟ  แลวบันทกึผลทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

   2. นักเรียนศึกษาภาพตวัตานทานที่กําหนดให แลวบันทึกการอานคาความตานทาน    
แตละตวั 
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   3. นักเรียนแตละกลุมศึกษาชวยกันพิจารณาภาพดานลางพรอมบันทึกรายละเอียด  ดังนี้ 
    3.1 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในวงจร 
    3.2 อธิบายอุปกรณการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ดงักลาว 
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แบบประเมินพัฒนาการในการเรียนรูรายบุคคล 
 
 
ช่ือ – สกุล ....................................................................................... ช้ัน .................................................... 
คําชี้แจง 
 1. ใหบันทึกคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียนของแตละหนวยการเรียนรู 
 2. นําคะแนนหลงัการเรียนลบคะแนนกอนเรียน  เปนคะแนนพัฒนาการ 
 3. ประเมินคะแนนพัฒนาการในการเรียนรูโดยเปรียบเทียบกับเกณฑคะแนนพัฒนาการแลว
ทําเครื่องหมาย    ลงในชองความหมายของการพัฒนาการเรียนรูใหตรงกับความเปนจริง 
 

คะแนนแบบทดสอบ พัฒนาการในการเรียนรู แบบทดสอบ 
หนวยการเรียนรูที่ กอนเรียน หลังเรียน 

คะแนนพัฒนาการ 
(หลัง-กอน) ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
 
     ลงชื่อ ....................................................................................... ผูประเมิน 
 
 เกณฑคะแนนพัฒนาการ 
  มากกวา  10 = ดีมาก 
  8 – 10  = ดี 
  5 – 7  = ปานกลาง 
  นอยกวา  5 = ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานกลุม 
 
 ช่ือครูผูประเมิน ………………………………………………………………………………. 

ประเมินกลุม ………………… เร่ือง ………………………………………………..…………. 
รูปแบบผลงาน ……………………………… วันที่ …… เดือน …………………พ.ศ………... 

 
คําชี้แจง ใหผูประเมนิใสเครื่องหมาย    ลงในชองวางตามความเปนจริง 
    4  หมายถึง  ดมีาก     3  หมายถึง  ดี     2  หมายถึง  ปรับปรุง    1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 
รายการ 4 3 2 1 ขอเสนอแนะ 
เนื้อหา      
1.  ความถูกตองของเนื้อหา      
2.  การลําดับความคิด      
3.  การสรุปความคิดเห็น      
รูปแบบการนําเสนอ      
1.  นาสนใจ      
2.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค      
การทํางานกลุม      
1.  การเตรียมตัว      
2.  การทํางานเปนระบบ      
3.  การมีสวนรวมของสมาชิก      
4.  ความภูมิใจในผลงานของสมาชิก      
เกณฑการประเมิน 
รอยละ  80  ขึ้นไป  ระดับ  ดีมาก 
รอยละ  70 – 79      ระดับ  ดี 
รอยละ  60 – 69      ระดับ  พอใช 
ตํ่ากวารอยละ  60    ระดับ  ปรับปรุง 

สรุปการประเมินผลงานกลุม 
…………………………………………………………… 
รวมไดคะแนน…………………………………………… 
คิดเปนรอยละ……………………………………………. 
อยูในเกณฑ………………………………………………. 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 อธิบายสมบัติของตัวตานทาน  ไดโอด  ทรานซิสเตอร  ไอซีหรือซิลิคอนชิปและคํานวณหาคา
ความตานทานที่กําหนดใหได 
คําชี้แจง: ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด  แลวทาํเครื่องหมาย  ×  ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง ใน
กระดาษคําตอบใหตรงกับขอที่นักเรียนเลือกตอบ 
 
1. เครื่องมือที่ใชวัดความตานทานของตัวตาน  เรียกตามขอใด 
  ก. แอมมิเตอร        ข.  โวลตมิเตอร   
  ค. โอหมมิเตอร        ง. ทรานซิสเตอร 
2. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอใดที่ใชวัดคาของกระแสไฟฟา และคาความตางศักยของไฟฟาในวงจร 
  ก. ไดโอด         ข. แอมมิเตอรและโวลตมิเตอร 
 ค.  กัลวานอมิเตอรและแอมมิเตอร    ง. แอมมิเตอรและโอหมมิเตอร 
3. ตัวตานทานตวัหนึ่งอานแถบสีได  คือ  แดง  เหลือง  ดํา  คาความตานทานมีคาเทาใด 
 ก. 24  โอหม        ข. 24  กิโลโอหม  
 ค. 240  โอหม        ง. 240  กิโลโอหม 
4. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอใดที่ใชสําหรับปด – เปดใหกระแสไฟฟาไหลในวงจร 
 ก. สวิตช         ข. ไดโอด   
 ค. วงจรรวม        ง. ทรานซิสเตอร 
จากสัญลักษณตอไปนี ้ใชเปนตัวเลือกในการตอบคําถามขอ  5 – 6  
5. สัญลักษณในตัวเลือกใดเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานทางเดยีว 

 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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 6. สัญลักษณในตัวเลือกใดเปนอุปกรณที่ทําหนาที่ปด – เปดสวิตช  เพื่อควบคุมอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 

 
 
7. เด็กชายสมชาย  เปดและปดโทรทัศนโดยใชรีโมท  อุปกรณใดที่ทําหนาที่เปดและปดวงจร 
 ก. ไดโอด         ข. ซิลิคอนชิป   
 ค. ตัวตานทาน        ง. ทรานซิสเตอร 
8. ขอใดตอไปนี้เปนประโยชนที่เกิดจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา  ซิลิคอนชิป 
 ก. ใชสําหรับการบันทึกขอมูล     
 ข. ใชสําหรับการบันทึกขอมูลและสั่งงาน 
 ค. ใชสําหรับการบันทึกขอมูลและประมวลผล  
 ง. ใชสําหรับการบันทึกขอมูล  ส่ังงานและประมวลผล 
9.  การตอวงจรตวัตานทานในวงจรควรตอแบบใด 
 ก.  แบบผสม        ข. แบบขนาน   
 ค.  แบบอนุกรม       ง. แบบใดก็ได 
10. การตอวงจรทรานซิสเตอรขอใดที่ทําหนาที่รักษาปริมาณของกระแสไฟฟาอยูในระดับต่ํา 
 ก. เบส          ข.  อิมิตเตอร   
 ค. คอลเล็กเตอร       ง. ทุกตัวรวมกัน 
11. การตอหลอดไฟมีไสธรรมดา 10 W จํานวน 3 หลอด แบบใดที่ใหแสงสวางมากที่สุดเพราะเหตใุด 
 ก.  แบบขนาน เพราะมีความตานทานรวมนอย   
 ข. แบบขนาน เพราะมีความตานทานรวมมาก 
 ค. แบบอนุกรม เพราะมีความตานทานรวมนอย  
 ง. แบบอนุกรม เพราะมีความตานทานรวมมาก 
12. ตัวตานทาน 1,200 โอหม มีกระแสไฟฟาไหลผาน 0.01 แอมแปร ปลายทั้ง 2 ของตัวตานทานนี้ตอกับ
แหลงกําเนิดไฟฟาที่มีความตางศักยเทาใด 
 ก. 10 โวลต        ข. 11 โวลต   
 ค. 12 โวลต        ง. 13 โวลต 
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 13. เครื่องใชไฟฟาในบานชนิดใดที่ตองใชลวดตัวนําที่มีความตานทานมากๆ  
 ก. ตูเย็น         ข. พัดลม   
 ค. เตารีดไฟฟา        ง. เครื่องปรับอากาศ 
14. บานหลังหนึ่งใชเครื่องใชไฟฟา ดังนี้ ทีว ี150 W ใชวนัละ 2 ช่ัวโมง เตารีด 1,000 W ใชวันละ 3 ช่ัวโมง 
บานหลังนี ้ใชพลังงานไปกีห่นวยตอวัน 
 ก. 1.50 หนวย        ข. 3.30 หนวย   
 ค. 5.30 หนวย        ง. 7.30 หนวย 
15. ตัวเก็บประจหุมายถึงอะไร  
 ก. อุปกรณที่มีหนาที่คลายแบตเตอรี่ เพื่อเปนแหลงพลังงาน 
 ข. อุปกรณที่เก็บประจุไฟฟา และคายประจไุฟฟา ใหกับวงจร 
 ค. อุปกรณที่ใชปรับกระแสไฟฟา ไมใหมีปริมาณที่พอดกีับความตองการ  
 ง. ถูกทุกขอ  
16. หนวยที่ใชวัด ประจุไฟฟา ในตัวเก็บประจ ุเรียกวาอะไร  
 ก. โอหม          ข. วัตต      
 ค. ยูนิต          ง. ฟารัด  
17. สัญลักษณ ที่ใชแทนตวัเก็บประจุชนิดคง ไดแก  
  ก. 
  ข. 
  ค. 
  ง. 
18. สัญลักษณ ที่ใชแทนตวัเก็บประจุชนิดไมคง ไดแก  

ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

19.  ไดโอดทําหนาที่อะไร  
 ก. แรงดันไฟฟากระแสสลับใหเปนแรงดันไฟฟากระแสตรง 
 ข. อุปกรณที่เก็บประจุไฟฟา และคายประจไุฟฟา ใหกับวงจร 
 ค. อุปกรณที่ใชปรับกระแสไฟฟา ไมใหมีปริมาณที่พอดกีับความตองการ  
 ง.  ถูกทุกขอ  
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 20.  ถาตอวงจรไฟฟา ถานไฟฉาย กับ ไดโอด แลวปรากฏวา เข็ม แอมมิเตอรมีการขยับ ถากับดานไดโอด 
แอมมิเตอรจะมีลักษณะอยางไร  
  ก. เข็ม แอมมิเตอรมีการขยับแบบเดียวกัน  
  ข. เข็ม แอมมิเตอรมีการขยับในทิศทางตรงกันขาม 
  ค. เข็ม แอมมิเตอรไมมีการขยับ 
  ง. ไมสามารถบอกได จนกวาจะรูวาไดโอดชนิดนั้นเปนแบบใด 
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☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ตอบ ขอ ตอบ 
1. ค 11. ก. 
2. ข 12. ค. 
3. ก 13. ค. 
4. ก 14. ข. 
5. ก 15. ข. 
6. ค 16. ง. 
7. ง 17. ก 
8. ง 18. ข 
9. ค 19. ก. 

10. ก 20. ค. 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง อิเล็กทรอนิกส เบื้องตน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
คําชี้แจง :   ขอสอบปรนัย 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 
1. ขอใดตอไปนี้เปนแหลงกําเนดิพลังงานไฟฟา 
 ก. แอมมิเตอร 
 ข. ไดนาโม   
 ค. มอเตอร       
 ง. โวลตมิเตอร 
 จ. ตัวตานทาน 
2. อุปกรณใดที่ใชหาความตางศักยไฟฟา 
 ก. สวิตช 
 ข. ตัวตานทาน 
 ค. โวลตมิเตอร 
 ง. แอมมิเตอร 
 จ. มอเตอร 
3. เครื่องใชไฟฟาในขอใดตอไปนี้จัดเปนเครือ่งใชไฟฟาประเภทอเิล็กทรอนิกสทั้งหมด 
 ก. หมอหุงขาวไฟฟา  นาฬิกา  เตาขดลวดไฟฟา 
 ข. หลอดไฟชนดิไสธรรมดา  กลองถายรูปดิจิตอล  เครื่องเลนซีดี 
 ค. เตารีดไฟฟา  คอมพิวเตอร  ไฟฉาย 
 ง. กลองถายรูปดิจิตอล  คอมพิวเตอร  วิทย ุ
 จ. โทรทัศน  วิทยุ  หลอดไฟนอีอน 
4. วิธีการใชแอมมิเตอรขอใดใชถูกวิธี 
 ก. ตอครอมระหวางจุด 2 จุดของตัวตานทาน 
 ข. ตอครอมระหวางจุด 2 จุดของสวิตซ 
 ค. ตอแบบอนุกรมกับวงจร 
 ง. ตอแบบขนานกับวงจร 
 จ. ตอแบบผสมกับวงจร 
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5. จากรูป จัดเปนสัญญาณลักษณอิเล็กทรอนกิสชนิดใด 
 ก. สัญญาณอะนาลอก       
 ข. สัญญาณอะนาลอกที่ถูกรบกวน 
 ค. สัญญาณดิจิตอล                                    
 ง. สัญญาณดิจิตอลที่ถูกรบกวน 
 จ. สัญญานคลื่นแมเหล็ก 
6. ขอแตกตางระหวางสัญญาณอะนาลอกกับสัญญาณดิจิตอลในขอใดถูกตอง 
 ก. สัญญาณอะนาลอกมีลักษณะคลายบันได 
 ข. สัญาณอะนาลอกถูกรบกวนไดยากกวาสัญญาณดิจิตอล 
 ค. ปจจุบันนยิมใชสัญญาณดิจติอลกันมาก เพราะมีความชดัเจน 
 ง. สัญญาณดิจิตอลมีลักษณะคลายคลื่นเสียงจึงนิยมใชบันทึกลงเทปบันทึกเสียง 
 จ. สัญญาณอะนาลอคสวนใหญใชกับโทรศัพทเพราะไมโดนรบกวน 
7. เครื่องใชไฟฟาชนิดใดที่ไมมีสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส 
 ก. โทรทัศน 
 ข. เตารีด 
 ค. นาฬิกาขอมือ 
 ง. เครื่องเลนซีดี 
 จ. โทรศัพท 
8. ขอใดไมใชช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
 ก. ไอซี  
 ข. ตัวตานทาน 
 ค. สวิตซ 
 ง. แอลดีอาร 
 จ. ทรานซิสเตอร 
9. อุปกรณชนิดใดในวงจรไฟฟาที่เปลงแสงได 
 ก. LED 
 ข. ไดโอด 
 ค. ตัวเก็บประจ ุ
 ง. ทรานซิสเตอร 
 จ. LDR 
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10. ในวงจรวิทยุนยิมใชอุปกรณใดในการควบคุมศักยไฟฟาในวงจรอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเสียงดัง หรือ 
คอยตามความตองการ 
 ก. ไดโอดเปลงแสง 
 ข. ตัวตานทานแปรคาได 
 ค. แอลดีอาร 
 ง. ทรานซิสเตอร 
 จ. ตัวเก็บประจ ุ
11. ในวงจรอิเล็กทรอนิกสใชอุปกรณใดแทนสวิตซได 
 ก. ไดโอด 
 ข. ทรานซิสเตอร 
 ค. LED 
 ง. ตัวเก็บประจ ุ
 จ. ตัวตานทานคงที่ 
12. อุปกรณชนิดใดสามารถนําไปใชตรวจสอบวามีกระแสไฟฟาไหลในวงจรหรือไม 
 ก. ตัวเก็บประจ ุ
 ข.  ตัวตานทาน 
 ค. ไดโอดเปลงแสง 
 ง. แอลดีอาร 
 จ. ไอซี 
13. เด็กชายสมชาย  เปดและปดโทรทัศนโดยใชรีโมท  อุปกรณใดที่ทําหนาที่เปดและปดวงจร 
 ก. ไดโอด    
 ข. ซิลิคอนชิป   
 ค. ตัวตานทาน  
 ง. ทรานซิสเตอร 
       จ. ตัวเก็บประจ ุ
14.  ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสตอไปนี้ มกีารตอทรานซิสเตอรในตําแหนงใด 
 ก. A 
 ข. B  
 ค. C 
 ง. D 
 จ. E 

100 Ω 

B 

C 

A 

D E 
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15. ในการตอทรานซิสเตอรในวงจรไฟฟา กระแสไฟฟาจากวงจรจะไหลเขาสูทรานซิสเตอรที่ขาใดกอน 
 ก. ขาเบส     
 ข. ขาอีมิตเตอร 
 ค. ขาคอลเล็กเตอร    
 ง. ไหลเขาพรอมกันทั้ง 3 ขา 
 จ. ขาแคโทด 
16. อุปกรณชนิดใดใชไดโอดปนสวิตซดิจิตอล 
 ก. เครื่องคอมพิวเตอร                                      
 ข. เครื่องรับวิทย ุ
 ค. เครื่องซักผา                                                
 ง. เครื่องรับโทรทัศน 
 จ. เครื่องคิดเลข 
17. หลอดไดโอดเปนหลอดแกวสุญญากาศ ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวน ดงัขอใด 
 ก. แคโทดและเบส                                      
 ข. แอโนดและอมิิเตอร 
 ค. เบสกับอิมิเตอร                                            
 ง. แคโทดและแอโนด 
 จ. แคโทดและคอลเล็กเตอร 
18. ขอใดกลาวไมถูกตอง  
 ก. ไดโอดยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดทางเดียว  
 ข. ตัวเก็บประจุทาํหนาที่เกบ็สะสมประจุไฟฟาและคายประจุที่เก็บสะสมไว 
 ค. หลอดไดโอดมีขั้วไฟฟา  3  ขั้ว คือ แคโทด เบส และคอลเล็กเตอร             
 ง. ทรานซิสเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิคสที่ทําจากฉนวน  
    จ.  ตัวรับแสงคือแอลดีอาร                                                                                               
19. ความตานทานตัวหนึ่งมแีถบสีดังรูป และคาความตานทานคือเทาใด 

ก. 350  ± 5% 
 ข. 3500 ± 5% 
 ค. 350   ± 10% 
 ง. 3500  ± 15% 
 จ. 3500  ± 20% 
 

สีแดง     สีเขียว     สีสม 
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20. ตัวตานทานทีก่ําหนดใหมีคาความตานทานเทาใด 
 
 
  แถบที่ 1 = สีแดง  แถบที่ 2 = สีเหลือง  แถบที่ 3 = สีดํา  แถบที่ 4 = สีทอง  
 ก. 20 Ω     

   ข. 24 Ω   

 ค. 30 Ω   

 ง. 34 Ω 
 จ. 44 Ω 
21. ขอใดไมใชลักษณะของไดโอดเปลงแสง 
  ก. ปลายขาขั้วลบใหญกวาขั้วบวก 
  ข. ขาดานที่ยาวเปนขั้วลบ  สวนขาดานที่ส้ันเปนขั้วบวก 
  ค. การตอไดโอดเปลงแสงเขาไปในวงจรตองใหขั้วลบตอเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่  
   สวนขั้วบวกตอเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่  
  ง. การตอไดโอดเปลงแสงเขาไปในวงจรตองใหขั้วบวกตอเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่  
   สวนขั้วลบตอเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ 
  จ. การตอไดโอดเปลงแสงเขากบัวงจรไฟฟาตองตอแบบอนกุรม     
22. จากรูป  เปนอปุกรณอิเล็กทรอนิกสใด  
  ก. LDR     
  ข. LED 
 ค. ไดโอด                                                                                                           
  ง.    ตัวเก็บประจ ุ
   จ.   ทรานซิสเตอร                                                                                                 
23. จากรูป เปนอปุกรณอิเล็กทรอนิคสใด                                                                                                                               
 ก. ตัวเก็บประจุ                                                                                                                                                     

ข. ทรานซิสเตอร                                                                                                                                                  
 ค. ตัวตานทาน 
 ง. ซิลิคอนชิป      
 จ. แอลดีอาร 



 174 

24.  ขอใดเปนสัญลักษณของตัวตานทานแปรคาไดและแหลงจายพลังงานไฟฟา  ตามลําดับ 
 ก.                          และ                           
 ข.                       และ                      
 ค.                        และ                                 
 ง.                        และ      
 จ.                        และ 
 
25. อุปกรณไฟฟากับหนวยการวัดในขอใดถูกตอง 
 ก. ตัวตานทาน แอมแปร 
 ข. แอมมิเตอร  โอหม 
 ค. ตัวเก็บประจ ุ ฟารัด 
 ง. โวลตมิเตอร  ไมโครฟารัด 
 จ. กระแสไฟฟา โวลต 
26. อุปกรณใดใชปองกันไมใหมือไดรับความรอนจากการบดักรีโดยตรง 
 ก. คีมปากจระเข 
 ข. ตะไบ 
 ค.  คอน 
 ง.  ไขควง 
 จ.  หัวแรง 
27.  ขอความเกี่ยวกับชุดคิทในขอใด  ไมถูกตอง 
 ก.  ราคาไมแพง 
 ข.  สะดวกในการประกอบชิ้นงาน 
 ค.  มีแผนปริ๊นซใหพรอม 
 ง.  ตองออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ตองการดวยตนเอง 
 จ.  มีช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสพรอมตะกัว่ 
28. ขอใดเปนขั้นตอนแรกของการบัดกรีวงจรอเิล็ก ทรอนิกส 
 ก.  จัดวางชิน้สวนตามแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป 
 ข.  เสียบปลั๊กหวัแรงกับเตารับใหรอนพอที่จะทําใหตะกัว่บดักรีหลอมเหลวได 
 ค.  ทําความสะอาดชิ้นงานบริเวณที่จะบัดกรีดวยกระดาษทราย 
 ง.  ลงมือบัดกรีช้ินสวนแตละชิน้ทันท ี
 จ.  ใชคีมจับชิ้นงานใหแนนกอนลงมือบัดกรี 
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29. อุปกรณใดที่ตองมีตัวตานทานมาตอแบบอนุกรมดวยเสมอ เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
 ก. ไดโอด 
 ข.  ไดโอดเปลงแสง 
 ค.  ออดไฟฟา 
 ง.  ทรานซิสเตอร 
 จ. ตัวเก็บประจ ุ
30.  จากรูปตัวตานทานที่กําหนดให แถบสีที4่ ควรมีสีใด จึงจะมีคาความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด 
 ก. ขาว 
 ข. แดง 
 ค. เงิน 
 ง. ทอง 
 จ. ไมมีสี 
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เฉลย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
 
 

   1. ข           2. ค 
   3. ง           4. ค 
   5. ค           6. ค 
   7. ข           8. ค 
   9. ก           10. ข 
   11. ข           12 ค 
   13. ก           14. ง 
   15. ก           16. ง 
   17. ง           18 ค 
   19. จ           29. ก 
   21. ง           22. ข 
   23. ค           24. ง 
   25. ค           26. ก 
   27. ง           28. ก 
   29. ข           30. ง 
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แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 
 
 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้ตองการวัดความคดิสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่3ประกอบดวยแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 3 ขอ ใชหลักการ คิดสรางสรรคของ 
กิลฟอรด มุงไปที่ความสามารถของบุคคลที่คิดไดรวดเรว็ กวางขวาง และมีความคิดรเิร่ิม ถามี 
ส่ิงเรามากระตุนใหเกิดความคิด ซ่ึงมีดวยกนั คือ รูปภาพ และสัญลักษณ โดยใชเวลาในการทํา
แบบทดสอบ 60 นาที 
 2. หนักเรยีนพจิารณาโดยการใชกระบวนการคิดสรางสรรค โดยสามารถนําความรู
และประสบการณเดิมมาใชใหไดมากที่สุด 
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ช่ือ ................................................................ ช้ัน ................................................... เลขที่ ......................... 
 
 
 
 
 
1. คําชี้แจง :  ใหนักเรยีนยกตวัอยางวัตถุที่เสียดสีกันแลวทําใหเกิดไฟฟาสถิตใหไดมากท่ีสุดแลวบอก
ดวยวา วัตถุชนิดไหนมีประจุไฟฟาเปนบวก  วัตถุชนิดไหนมีประจุไฟฟาเปนลบ ในเวลา 15  นาท ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. คําช้ีแจง  ใหนกัเรียนแบงกลุมสิ่งที่อยูดานลางและตั้งชื่อกลุมของสิ่งเหลานั้น  
                  แลวบอกเกณฑ ในการแบง 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
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……………………………………………………………………………....... 

 
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        แบงกลุมส่ิงเหลานี้ไดออกเปน ..................... กลุม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มาแบงกลุมกนัเถอะ 
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คําชี้แจง : ใหนักเรียนใชจนิตนาการ สรางบทสนทนากนัระหวางภาพตอไปนี ้
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