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 The purpose of this research is to study scientific achievement and attitude 

curiosity of Mathayomsuksa I students through naturalist intelligence in multiple intelligence 

learning activities.  

 The subjects of the study were 40 Mathayomsuksa I students in two classes of 

Vajiravudh College, Dusit, Bangkok during the first semester of 2008 academic year. The 

subjects undertook multiple intelligence learning activities. The research design was One 

Group Pretest-Posttest Design. The data was analyzed by t-test for dependent samples. 

 The results of the study indicated that: 

1. The achievement in science learning of the students through naturalist intelligence 

in multiple intelligence learning activities was significantly different at .01 level.   

2. The scientific attitude curiosity of the students through naturalist intelligence in 

multiple intelligence learning activities was significantly different at .01 level.   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร

เกี่ยวของกับชีวิตคนทุกคน ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรู และความเขาใจในปรากฏการณ

ธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวน

สําคัญมาก ที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรตอไปอยางไมหยุดยั้ง (กรมวิชาการ.  

2546: 1)  สิปปนนท  เกตทัต  (2542: 17) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของการจัด

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยในอนาคตวา  เปาหมายของ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีคือ  เพื่อการเรียนรูและเขาใจธรรมชาติ  อีกทั้งเพื่อสรางสรรคประโยชนแกสังคม  โดยมีการ

ผสมกลมกลืนกับส่ิงแวดลอม  ไมรบกวนและทําลายธรรมชาติ  ทุกคนตองมีจิตสํานึกในการกลา

เดินทางไปขางหนาดวยปญญาและสติ  สามารถเผชิญอนาคตดวยสายตาที่มองการณไกล  มีคุณธรรม  

มีจิตสํานึกในหนาที่  รับผิดชอบตอสังคม  ตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ   ชินภัทร  ภูมิรัตน  (2543: 10)  

ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในการบรรยายเรื่องความสามารถของนักเรียน

ไทยบนเวทีระดับโลกวาการจัดการเรียนการสอนมีเปาหมายสูงสุด  คือการสรางสังคมไทยใหเปนสังคม

วิทยาศาสตร  หมายความวาประชาชนตองมีการคิด  และทําแบบวิทยาศาสตร  มีกระบวนการหา

ขอมูล  การใหเหตุผล  การหาขอสรุปที่มีเหตุผลซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับประชุมสุข  อาชวบํารุง  

(2541: 157 - 158)  กลาววา  การสอนวิทยาศาสตรตองใหเกิดความรู  ทักษะและเจตคติ  ทั้งสาม

องคประกอบใหสมบูรณ  กนกพร  งามแสง  (2541: 25)  กลาววา  เจตคติทางวิทยาศาสตรเปน

องคประกอบสําคัญที่จะชวยใหบุคคลเกิดการแสวงหาความรูไมมีที่ส้ินสุด  การที่จะสอนใหเกิดเจตคติ

ทางวิทยาศาสตรไดนั้นจะตองผานกระบวนการสอนที่ถูกตอง  คือครูจะตองเลือกใหนักเรียนไดทํา

กิจกรรมเพื่อฝกหัดใหมีเจตคติทางวิทยาศาสตรเกิดขึ้น   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  22  ระบุวา  การจัดการศึกษาตอง

ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

มากที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ  ในมาตรา  23  เนนการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  ใหความสําคัญ

ของการบูรณาการความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา  ใน

สวนของการเรียนรูดานวิทยาศาสตรนั้นตองใหเกิดทั้งความรู  ทักษะ  และเจตคติดานวิทยาศาสตร  

รวมทั้งการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
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สมดุลและยั่งยืน  (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2545:  1)  ดังนั้นการจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงเนนกระบวนการที่นักเรียนเปนผูคิด  ลงมือปฏิบัติ  ศึกษาคนควา

อยางมีระบบดวยกิจกรรมหลากหลาย  ทั้งการทํากิจกรรมภาคสนาม  การสังเกต  การสํารวจตรวจสอบ  

การทดลองในหองปฏิบัติการ  การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหวางที่นักเรียนมีสวนรวมโดยตรงใน

การทํากิจกรรมเหลานั้น  จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู  มีความสามารถในการ

แกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง  และคาดหวังวากระบวนการ

เรียนรูดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร  (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี .  2545: 145)  

 จากการศึกษางานวิจัยตางๆ  พบวา  ชุดกิจกรรมเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ  ซึ่งชุดกิจกรรมจะ

ชวยใหใชเวลานอยลงในการเสนอขอมูลตางๆ  ชวยใหการเรียนเปนอิสระและมีสวนรวมในการเรยีนการ

สอนมากขึ้นดวย  โดยผูสอนจะเปนผูสรางโอกาสทางการเรียนการสอน  มีกิจกรรมสําหรับผูเรียนเปน

รายบุคคลหรือรายกลุม  ซึ่งผูเรียนจะดําเนินการเรียนจากคําแนะนําที่ปรากฏอยูในชุดกิจกรรมเปนไป

ตามลําดับข้ันตอน  ซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูความคลองแคลวใหกับนักเรียนและสอดคลองกับ

ธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ที่อยากรูอยากเห็น  อยากคิดคนในส่ิงตางๆ  การจัดกิจกรรมให

นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนไดคิด  ไดทดลองไปทีละขั้นตอนและทราบผลกระทําของตนเอง 

(นุศรา  เอี่ยมนวรัตน.  2542:  2 - 3)  ตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของบลูมที่กลาววาการ

เรียนการสอนที่ชวยปรับในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลในตัวผูเรียน  ทําใหผูเรียนพัฒนาไดอยาง

เต็มที่ (bloom.  1976:  47)  ดังนั้นชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  จึงจัดเปน

นวัตกรรมทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่สรางขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

โดยเนนใหนักเรียนไดสํารวจ  สืบเสาะหาความรู   จดบันทึกจากการสังเกต  และลงมือทําการทดลอง

ดวยตนเอง  โดยปรับปรุงขั้นตอนและหลักการสรางชุดกิจกรรมของบัทส (Butts.  1974: 85)  เนลสัน

และเลอเบียร  (Nelson  and  Lorbeer.  1975: 247)  และเดอวิโตและครอกโคเวอร  (Devito  and  

Krockover.  1976: 388)  ซึ่งในชุดกิจกรรมจะมีกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2545: 148 - 149)   

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความ

เขาใจในธรรมชาติเร่ือง  พืช  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  

สํารวจและคนหาความรูดวยตนเอง  ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิด

เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  และกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรในทางที่ดี   
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไว ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

  2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบ 

  1. ผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรในสาระ 

ที่ 1 :  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่  2  กระบวนการในการดํารงชีวิตของพืช  

เร่ือง  พืช 

  2. เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น ซึ่งสามารถใชในการจัดการเรียนรู

ที่จะอํานวยประโยชนตอนักพัฒนาหลักสูตรและการสอน และเอื้ออํานวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวย

ตนเอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่  1  

ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร จํานวน  80 คน  ซึ่งจัดแบง

เปน 4 หองเรียน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่  1  

ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน  จํานวน

นักเรียน  40 คน  ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบอยางงาย  (Sample  Random  Sampling)  โดยใช

หองเรียนเปนหนวยการสุม  (Sampling  Unit)  จากทั้งหมด  4  หองเรียน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน

ธรรมชาติ 
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  2. ตัวแปรตาม ไดแก 

   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

   2.2 เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น 

 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1  สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่  2  กระบวนการ

ในการดํารงชีวิตของพืช  เร่ือง  พืช 

 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2551 โดยใชเวลาทดลอง  12  คาบ 

คาบละ  50  นาที  ภายในเวลา  4  สัปดาห  โดยผูวิจัยทําการทดลองดวยตนเอง 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ หมายถึง  ชุดกิจกรรมทีไ่ดจดั

กิจกรรมใหนักเรียนไดสํารวจ  และสืบเสาะหาความรู   โดยการจดบันทึกจากการสังเกต  และการ

ทดลองวิทยาศาสตร  สาระที่  1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   หนวยการเรียนรูที่   2  

กระบวนการในการดํารงชีวิตของพืช  เร่ือง  พืช  จากแหลงเรียนรูตามธรรมชาติในโรงเรียน  เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการรูจักธรรมชาติของพืช  สามารถจําแนกประเภทได  ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร   โดยปรับปรุงขั้นตอนและหลักการ

สรางชุดกิจกรรมของบัทส  (Butts.  1974: 85)  เนลสันและเลอเบียร  (Nelson  and  Lorbeer.  1975: 

247)  และเดอวิโตและครอกโคเวอร  (Devito  and  Krockover.  1976: 388)  ซึ่งประกอบดวย 

   1.1 ชื่อกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 

   1.2 คําชี้แจง  เปนสวนที่อธิบายวิธีการใชชุดกิจกรรม 

   1.3 จุดประสงคของกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่ตองการใหนักเรียนบรรลุผล 

   1.4 เวลา  เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด 

   1.5  สถานการณ  เปนสวนที่ระบุสถานการณที่เปนการบรรยายดวยขอความ  

รูปภาพ  หรือกิจกรรมการทดลอง 

   1.6  กิจกรรม  เปนที่สวนที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  เชน  การกําหนดจุดประสงคของ

กิจกรรม  การทดลอง  การตั้งสมมติฐาน  การตอบคําถาม  การหาคําตอบของปญหา  การแสดงความ
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คิดเห็น  การปฏิบัติการทดลอง  การบันทึกผลการทดลอง  การสรุปผล  ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู

และการถายทอดความรู 

   ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติชุดนี้  ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรู

ที่  2  กระบวนการในการดํารงชีวิตของพืช เร่ือง  พืช โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2545: 148 - 149) ซึ่งมี  5  ข้ันตอน  

ดังนี้ 

    1. ข้ันสรางความสนใจ  (Engagement)   หมายถึง  ข้ันนําเขาสูบทเรียนโดยการ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  โดยเริ่มดวยการมีกิจกรรมใหผูเรียนเกิดความสงสัยดวยการซักถาม  

การตั้งคําถาม  การแสดงความคิดเห็นหรือการกําหนดปญหาขึ้นตามแนวคิดของตนเอง  จากปญหา

เหลานั้นก็จะนําไปสูประเด็นในการศึกษา  การสืบคน  การสํารวจและการคนหาตอไป 

    2.  ข้ันสํารวจและคนหา  (Exploration)   หมายถึง  ข้ันที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมี

โอกาสใชความคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อทํากิจกรรมสํารวจตรวจสอบและการทดลอง  เพื่อคนหาคําตอบ

จากขอสงสัยของตนเอง 

    3.  ขั้นอธิบายและลงขอสรุป  (Explanation)  หมายถึง  การใหผูเรียนรวมกัน

บันทึกผลการสํารวจ  การทดลอง  และสรุปผลการทดลอง  โดยครูผูสอนตองสงเสริมใหผูเรียนไดมี

โอกาสคิดวิเคราะห  อธิบาย  และอภิปราย  

    4.  ข้ันขยายความรู  (Elaboration)  หมายถึง  การใหผูเรียนแตละกลุมไดนํา

ความรูที่ไดจากการทดลองไปเชื่อมโยงกับความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม  มาเขียนแสดงใน

รูปของผังมโนทัศน  และนํามาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งกันและ

กัน 

    5.  ข้ันประเมิน (Evaluation)  หมายถึง  การใหผูเรียนไดประเมินความรูความ

เขาใจและความสามารถของตนเอง  ทั้งดานทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร  โดยการ

ตอบคําถามทายกิจกรรมในชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติเพื่อสงเสริมเจตคติทาง

วิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  และเปนการทบทวนความรูที่ไดจากการเรียนรู 

   1.7  อุปกรณ  เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชในแตละชุดกิจกรรม 

   1.8  ความรูเพิ่มเติม  เปนสวนที่เสริมความรูของชุดกิจกรรมแตละชุด 

   1.9  คําถามทายกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุขอคําถามหลังการปฏิบัติกิจกรรม 

   1.10  คําเฉลยทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบในคําถามทายกิจกรรม 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความรู  ความสามารถในการเรียน

วิทยาศาสตร  สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่  2  กระบวนการในการ

ดํารงชีวิตของพืช  เร่ือง  พืช  ซึ่งวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

ที่มีตัวเลือก  5  ตัวเลือก  โดยวัดพฤติกรรมดานสติปญญา  4  ดาน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ดังนี้ 

   2.1  ดานความรู -ความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวที่เคย

เรียนมาแลวซึ่งเกี่ยวกับขอเท็จจริง  ความคิดรวบยอด  หลักการ  และทฤษฎี 

   2.2  ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย  การจําแนก  การขยาย

ใจความ  และแปลความหมายของความรู  โดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  หลักการ  แนวคิด  และ

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

   2.3  ดานการนําความรูไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู  และวิธีการ

คนควาหาความรูไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน 

   2.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลใน

การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ  การฝกฝนอยางมีระบบ  โดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาตรจนเกิดคลองแคลวและสามารถเลือกใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ใน

การศึกษาคนควาครั้งนี้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน  คือ  

ทักษะการสังเกต  การจําแนกประเภท  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  การตั้งสมมติฐาน การ

ทดลอง  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

  3.  เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  หมายถึง  ความรูสึกของ

บุคคลตอการคิด  การกระทํา  และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏใหเห็น

เปนพฤติกรรม ไดแก  มีความใฝใจ และพอใจใครจะสืบเสาะหาความรูในสถานการณและปญหาใหมๆ 

อยูเสมอมีความกระตือรือรนตอกิจกรรมและเรื่องตางๆ   ชอบทดลองคนควา  ชอบสนทนา  ซักถาม  

ฟง  อาน  เพื่อใหไดความรูเพิ่มเติม  ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดเจตคติทาง

วิทยาศาสตร  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ดังตอไปนี้ 

   3.1  มีความใฝใจ  และพอใจใครจะสืบเสาะหาความรูในสถานการณและปญหา

ใหมๆ อยูเสมอ  หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่จะพยายามสืบเสาะหาความรูจากสถานการณที่พบอยู

เสมอดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

   3.2  มีความกระตือรือรนตอกิจกรรมและเรื่องตางๆ  หมายถึง  คุณลักษณะที่มีความ

สนใจที่จะทํากิจกรรมการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  คนควาหาความรูเพิ่มเติม

จากสื่อตางๆ  และตอบคําถามหลังการทดลอง 
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   3.3  ชอบทดลองคนควา  หมายถึง  คุณลักษณะที่ชอบลงมือทําการทดลองเพื่อ

พิสูจนหาคําตอบที่ตนเองอยากรู 

   3.4  ชอบสนทนา  ซักถาม   ฟง   อาน   เพื่อใหไดความรู เพิ่มเติม   หมายถึง  

คุณลักษณะที่ชอบคุย –ซักถาม  เสาะแสวงหาความรู   ชอบอานหนังสือเพื่อใหไดซึ่งความรูใหมที่จะ

นํามาสนับสนุนความรูที่มีอยูเดิม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                   ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
   ภาพประกอบ  1  ความสมัพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสาตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมีเจตคติทาง

วิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 

2.  เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความ  

     อยากรูอยากเห็น 

การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรม 

พหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ
 

 



   

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
        ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

  1.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบพหุปญญาดานความ

เขาใจในธรรมชาติ 

  2.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

  3.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  4.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยาก

เห็น 

   

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาดาน
ความเขาใจในธรรมชาติ 
 1.1  ความหมายของชุดกิจกรรม   
 ชุดกิจกรรม  (Learning  Package)  เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่ง  ที่มีชื่อเรียก

ตางๆกัน  เชน  ชุดการสอน  ชุดการสอนรายบุคคล  ชุดการเรียนการสอน  ชุดการเรียนสําเร็จรูป  ชุด

กิจกรรม  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชคําวา  ชุดกิจกรรม  และไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให

ความหมายไวดังนี้ 

   แคปเฟอร  และแคปเฟอร  (Kapfer  and  Kapfer.  1972: 3 - 10)  ไดใหความหมาย

ของชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมเปนรูปแบบการสื่อสารระหวางครูและนักเรียนซึ่งประกอบดวย

คําแนะนําที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรูและเนื้อหาที่

นํามาสรางเปนชุดการเรียนนั้นไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรู  

เนื้อหาจะตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน 

   เพ็ญประภา  แสนลี  (2542: 10)  ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา  หมายถึง  ส่ือ

การสอนที่ครูเปนผูสรางขึ้น  เพื่อใชเปนเครื่องมือส่ือสารระหวางครูผูสอนกับผูเรียน  โดยที่ครูอาจเปน

ผูใชในการสอนหรือนักเรียนเปนผูใชศึกษาดวยตนเอง  มีครูเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา  และในแตละชุด

การสอน  ชุดการเรียนหรือชุดการเรียนการสอน  จะประกอบดวยสื่อ  อุปกรณ  และกิจกรรมการเรียน

การสอน  ในการสรางนั้น  ผูสรางไดมีการนําหลักการจิตวิทยามาใชประกอบในการสรางเพื่อสงเสริมให

ผูเรียนไดรับผลสําเร็จ   
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   จิรพรรณ  ทะเขียว  (2543: 22)  กลาววา  ชุดกิจกรรมเปนสื่อการเรียนการสอนที่

จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน  สามารถศึกษาไดดวยตนเองพึ่งครูนอยที่สุดจนเกิดความ

เขาใจ  เกิดแนวคิดที่ถูกตอง     

   กมล  เฟองฟุง  (2543: 27)  ไดกลาววา  ชุดกิจกรรมเปนการรวบรวมสื่อการเรียน

สําเร็จรูปไวเปนชุดเพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา  แลวใหนักเรียนศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนด  เปนการ

เรียนที่เนนความสามารถสวนบุคคล  ผูเรียนมีอิสระ  และพึ่งครูผูสอนนอยที่สุด 

   เนื้อทอง  นายี  (2544: 12)  ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา  ชุดของการเรียน

หรือชุดของการฝกที่ประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิดและองคประกอบอื่นที่กอใหเกิดความสมบูรณ

ในตัวเองโดยที่ผูสรางไดรวบรวมและจัดอยางเปนระบบไวในกลุมและชุดกิจกรรมนี้จะสรางขึ้นเพื่อ

สนองวัตถุประสงคหนึ่งวัตถุประสงคใด  โดยมีชื่อเรียกตามการใชงานนั้นๆ  เชน  ถาสรางเพื่อการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงคจะใหครูใชประกอบการสอนโดยเปลี่ยนบทบาทของครูใหพูดนอยลง  นักเรียนรวมใน

กิจกรรมมากขึ้นเรียกวา   “ชุดกิจกรรม”  สําหรับครู  แตถาใหผูเรียนเรียนจากชุดกิจกรรมโดยที่ผูเรียน

สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดระหวางการประกอบกิจกรรมในลักษณะที่เรียกวา  “ชุดกิจกรรม” 

   ศิริลักษณ  หนองเส  (2545: 12)  กลาววา  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ส่ือการเรียนการ

สอนที่สรางเพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองตาม

ศักยภาพของผูเรียนแตละคนโดยมีรูปแบบและขั้นตอนที่กําหนด 

   พูนทรัพย  โพธิ์สุ  (2546: 21)  กลาววา  ชุดกิจกรรม  เปนสื่อการเรียนการสอนซึ่งเปน

นวัตกรรมทางการศึกษาชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง  ทําใหเกิดทักษะใรการแสวงหาความรูและ

เกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียนรู 

   อภิญญา  เคนบุปผา  (2546: 21)  ไดกลาววา  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ส่ือการสอนที่

ครูเปนผูสรางขึ้นประกอบดวยอุปกรณหลายชนิดและองคประกอบอื่น  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและ

ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับความสําเร็จบรรลุจุดประสงคที่ต้ังไว 

   สุดี  คมประพันธ  (2547 : 20)  ไดกลาวถึงชุดกิจกรรมวา  เปนนวัตกรรมการเรียนการ

สอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ทําใหเกิดทักษะในการเรียนรู  การแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง  

   อรสา  เอี่ยมสอาด  (2548: 13)  ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมหมายถึง  ส่ือการ

เรียนการสอนซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูเปนผูสรางขึ้นประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด

และองคประกอบอื่นๆ  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  เกิดการเรียนรูดวยตนเอง

ตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุดกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ  โดยมีครูเปนที่ปรึกษาให

คําแนะนําชวยเหลือ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จบรรลุตามจุดประสงคที่ต้ังไว 
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   ธงชัย  ตนทัพไทย  (2548: 12)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับชุดกิจกรรมวา  ชุดกิจกรรม

เปนสื่อหรือนวัตกรรมที่สรางขึ้นมาเพื่อใชประกอบกับการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนได

พัฒนาสมรรถนะทางดานการเรียนรูของผูเรียนโดยใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของชุดกิจกรรมที่

กําหนดไวเปนการฝกใหผูเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรูสรุปเปนความรูของตนเอง 

   จากการศึกษาความหมายขางตนพอสรุปไดวา  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ชุดการเรียน

การสอนที่ครูผูสอนสรางขึน้เพื่อใชเปนสื่อในการจัดการเรยีนรู  ซึ่งประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด

และองคประกอบอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  

ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู และเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียนรู  โดยมีครูเปนที่

ปรึกษาใหคําแนะนํา  และชวยเหลือ   
1.2 หลักในการสรางชุดกิจกรรม 
  บัทส  (Butts.  1974: 85)  เสนอหลักการสรางไวดังนี้   

   1.  กอนจะสรางจะตองกําหนดโครงสรางคราวๆ  กอนวา  จะเขียนเกี่ยวกับอะไร  มี

วัตถุประสงคอะไร 

   2.  ศึกษางานดวยวิทยาศาสตรและเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะทํา 

   3.  เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่สอดคลองกัน 

   4.  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยๆ  โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมของผูเรียน 

   5.  กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 

   6.  กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 

   7.  กําหนดการประเมินผลวาจะประเมินกอนหรือหลังเรียน 

  เนลสันและเลอเบียร  (Nelson  and  Lorbeer.  1975: 247)  ไดสรางชุดการเรียน

กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับแนะนําครูซึ่งประกอบดวยกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรซึ่งครูสามารถนํา

กิจกรรมนี้ไปใชในหองเรียนหรือใชเปนหนังสืออางอิงเพิ่มเติมใชฝกฝนทักษะการทําโครงงาน  ในการ

สรางชุดการเรียนแตละกิจกรรรมประกอบไปดวย  ปญหาเพื่อนําเขาสูกิจกรรมดวยคําถาม  การที่มี

ปญหาและคําถามจะชวยใหครูเลือกกิจกรรมตางๆที่เหมาะสม  มาใชในการสอบถามความคิดเห็นของ

เด็กๆได  คําถามทางดานความคิดสรางสรรคจะรวบรวมไวในทายกิจกรรมแตละกิจกรรม  คําถาม

เหลานี้จะชักจูงเด็กแนะนําเด็กและครูเพื่อใหคิดวิพากษวิจารณใหมีการทดลองกวางขวางออกไป  ถา

นักเรียนสนใจจะศึกษาตอไปอีก  ทุกกิจกรรมที่สรางขึ้นยอมข้ึนอยูกับระดับชั้น  กลุมและความสนใจ

ของเด็ก 
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   ลักษณะของชุดการเรียนกิจกรรมประกอบดวย 

    1.  ปญหาซึ่งเปนชื่อเร่ืองของกิจกรรม 

    2.  วัสดุ  อุปกรณ 

    3.  วิธีดําเนินการทดลอง 

    4.  รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกอบไปดวยการอางอิงกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร  

และคําแนะนําตางๆ ในการศึกษาตอไปนี้ 

    5.  คําถามทายกิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดความคิด  คําถามเราใจเด็กทําใหเกิดการ

ซักถามและคิดหาวิธีการเพื่อหาคําตอบเหลานั้น 

  เดอวิโต  และครอกโคเวอร  (Devito  and  Krockover.  1976: 388)  ไดจัดทําชุดการ

เรียนกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ชื่อวา  “Creative  Science  Ideas  and  

Activities  for  Teacher  and  Children”  กิจกรรมที่สรางขึ้นไดนํากระบวนการทางวิทยาศาตรมา

สัมพันธกับความรูทางวิทยาศาสตร  กิจกรรมแตละกิจกรรมสรางขึ้นเพื่อกระตุนใหผูอานเกิดความคิด

เพื่อใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ ตามมาอีก  ชุดการเรียนนี้จะชวยประหยัดคาใชจาย  ชวยใหครูมีทักษะและ

เทคนิคทางวิทยาศาสตรเพื่อใหกิจกรรมวิทยาศาสตรประสบผลสําเร็จ 

   รูปแบบในการสรางชุดการเรียนกิจกรรมประกอบดวย 

    1.  ปญหาเพื่อนําไปสูการทํากิจกรรม 

    2.  กําหนดสถานการณซึ่งเปนการบรรยายหรือกําหนดกิจกรรมการทดลอง   

    3.  คําถามจากการใชสถานการณหรือการทํากิจกรรมการทดลอง  คําถามนี้ไมมี

คําตอบ  เด็กจะตอบอยางไรก็ได  คําตอบของเด็กอยูในรูปการตั้งสมมติฐาน 

    4.  ขอเสนอแนะหรือขอคิดเพื่อแนะนําเด็กใหทํากิจกรรมตอเนื่องตอไป 

    5.  คําถามเพื่อใหเด็กเกิดความคิดและความสนใจที่จะดําเนินการหาขอเท็จจริง

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 

  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม เปนการจัดเนื้อหาหรือประสบการณการเรียนรูจากงายไป

หายาก  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคล  ในการวิจัยครั้ง

นี้  ผูวิจัยยึดขั้นตอนและหลักการสรางชุดกิจกรรมของบัทส  (Butts.  1974: 85) เนลสันและเลอเบียร  

(Nelson  and  Lorbeer.  1975: 247)  และเดอวิโตและครอกโคเวอร  (Devito  and  Krockover.  

1976: 388)  เพื่อเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  
 1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชุดกิจกรรมเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ผูสรางจะตอง

ศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรมวา มีองคปรกอบหลักอะไรบาง เพื่อจะไดนํามากําหนดองคประกอบ
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ของชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรมแตกตาง

กันออกไป ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

   สมจิต   สวธนไพบูลย  (2537: 43) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้ 

    1.  ชื่อชุด หมายถึง ลําดับที่ของชุดและหัวขอเร่ือง 

    2. เวลา หมายถึง กําหนดเวลาเรียนเปน 50 หรือ 100 นาท ีตามหลักสตูรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

    3.  จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 

    4.  ขอชวนคิด หมายถึง การกําหนดคติพจนใหคิดนําไปสูการสรางจิตสํานึกการ

พึ่งพาตนเอง 

    5.  กิจกรรม หมายถึง  การกําหนดงานปฏิบัติ  การอานคนควาจากเอกสาร  

หนังสือเรียน  การทดลอง  โดยมีวัสดุอุปกรณให 

    6.  การตรวจสอบบทสรุป หมายถึง การตรวจสอบขอความที่สรุปไวใหวาถูกตอง

กับความเขาใจมากนอยเพียงไร 

    7.  การทํากิจกรรมสะสมคะแนน หมายถึง การใหนักเรียนเลือกทํากิจกรรม

ตามลําดับความสนใจ 

    8.  การตอบคําถามทายกิจกรรม หมายถึง การกําหนดคําถามตามจุดประสงคให

นักเรียนตอบ 

    9.  การตรวจคําตอบ หมายถึง การใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยดูจาก

แบบเฉลยคําตอบที่ใหไว 

    10.  แบบประเมินผลดวยตนเอง หมายถึง แบบฟอรมใหนักเรียนกรอกคะแนนที่

ไดจากการประเมินผลดวยตนเอง 

   บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542: 95-97) ไดกลาววา องคประกอบที่สําคัญ ๆ ภายในชุด

กิจกรรม สามารถจําแนกออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

    1.  คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับผูสอนหรือผูเรียนตามแตละชนิด

ของชุดกิจกรรม 

    2.  บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา เปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือ

ประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว 

    3.  เนื้อหาสาระและสื่อ เปนสื่อการสอนตาง ๆ ที่บรรจุอยูในชุดกิจกรรม ตามบัตร

คําที่กําหนดไว 
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    4.  แบบประเมิน เปนแบบประเมินผลที่อยูในชุดกิจกรรม อาจจะเปนแบบฝกหัด

ใหเติมคําในชองวาง เลือกคําตอบที่ถูก จับคู ดูผลจากการทดลองหรือใหทํากิจกรรม เปนตน 

   วรรณทิพา  รอดแรงคา และพิมพพันธ  เดชะคุปต (2542: 1-2) ไดกลาววา ชุด

กิจกรรมฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาตรมีองคประกอบที่สําคัญดังรายละเอียดตอไปนี้ 

    1.  ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่บอกใหทราบถึงลักษณะที่ตองการฝก 

     2.  คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายและความสําคัญของกิจกรรม 

     3.  จุดมุงหมาย เปนสวนที่ระบุจุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรมนั้น ๆ 

จุดมุงหมายทั่วไป เปนสวนที่บอกจุดหมายปลายทางหรือพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นตามกิจกรรม

นั้น จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เปนสวนที่ชี้ใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่กําหนดโดยสังเกตและวัดได 

และเปนไปตามเกณฑที่คาดหวัง 

     4.  แนวคิด เปนสวนที่ระบุเนื้อหาหรือมโนมติของกิจกรรมนั้น 

     5.  ส่ือ เปนสวนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม 

     6.  เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุจํานวนโดยประมาณวากิจกรมนั้นควรใชเวลาเพียงใด 

     7.  ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม เปนสวนที่ระบุวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ต้ัง 

     7.1  ข้ันนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเริ่มทํากิจกรรมฝก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะ 

     7.2  ข้ันกิจกรรม เปนสวนที่ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดฝกทกัษะ

ปฏิบัติการทดลอง 

     7.3  ข้ันอภิปราย เปนสวนที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสนําเอาประสบการณที่ไดรับ

จากขั้นกิจกรรมมาวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและแมนยํา 

     7.4  ข้ันสรุป เปนสวนที่ผูสอนและผูเรียนประมวลขอความที่ไดจากขั้น

กิจกรรมและขั้นอภิปรายแลวนํามาสรุปหาสาระและใจความสําคัญ 

    8.  การประเมินผล เปนการทดสอบผูเรียนหลังจากเรียนจบบทเรียนของแตละ

กิจกรรม 

    9.  ภาคผนวก เปนสวนที่ใหความรูกับครูผูสอน 

   จากการที่มีนักการศึกษากําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมไวหลายรูปแบบ สรุปได

วา องคประกอบของชุดกิจกรรมสวนใหญจะคลายคลึงกัน มีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ ชื่อกิจกรรม 

แนวคิดหลัก คําชี้แจง จุดประสงคของกิจกรรม เวลาที่ใช เนื้อหา วัสดุอุปกรณและสารเคมี กิจกรรม 
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คําถามทายกิจกรรม แนวคําตอบทายกิจกรรม และความรูเพิ่มเติม สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได

กําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ตามขั้นตอนรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

    1.  ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 

    2.  คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายวิธีการใชชื่อชุดกิจกรรม 

    3.  จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่ตองการใหนักเรียนบรรลุ 

    4.  เวลา เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด 

    5.  สถานการณ เปนสวนที่ระบุสถานการณที่เปนการบรรยายดวยขอความ 

รูปภาพ หรือกิจกรรมการทดลอง 

    6.  กิจกรรม เปนสวนที่ใหนักเรีนยไดลงมือปฏิบัติ เชน การกําหนดจุดประสงคของ

กิจกรรม การทดลอง การตั้งสมมติฐาน การตอบคําถาม การหาคําตอบของปญหา การแสดงความ

คิดเห็น การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง การสรุปผล ตลอดจนการเชื่อมโยงความรูและ

การถายทอดความรู 

    7.  อุปกรณ เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชในแตละกิจกรรม 

    8.  เนื้อหา เปนสวนที่ระบุรายละเอียดของเนื้อหาและความรูเพิ่มเติมในแตละ

กิจกรรม 

    9.  คําถามทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุขอคําถามหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม 

    10.  คําเฉลยกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบในคําถามทายกิจกรรม 
 1.4 ประเภทของชุดกิจกรรม 
  ในการที่ผูสรางจะตัดสินใจวาจะสรางชุดกิจกรรมในรูปแบบใดนั้น จะตองศึกษารูปแบบ

และประเภทของชุดกิจกรรมวามีอยูกี่ประเภท ในแตละประเภทมีจุดมุงหมายในการใชแตกตางกัน

ตามแตละประเภทของชุดกิจกรรมนั้น มีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของชุดกิจกรรมไวดังนี้

   คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร (2524: 

250-251) ไดแบงชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ 

    1.  ชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือและเครื่องมือ

สําหรับครู ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ครูเปนผูดําเนินการควบคุม

กิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยมีครูเปนผูดูแล 

    2.  ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหนักเรียนเรียนดวย

ตนเอง ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดกิจกรรมใหแลวคอยรับรายงานเปนระยะ ๆ ใหคําแนะนาํ

เมื่อมีปญหาและประเมินผลชุดกิจกรรมนี้ จะฝกการเรียนดวยตนเอง เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจาก

โรงเรียนไปแลว ก็สามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
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    3.  ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใชรวมกัน ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชุดแบบที่ 

1 และชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหนักเรียนดู และ

กิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบนี้เหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ซึ่งจะเริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูดูแล  

    ศศิเกษม  ทองยงค และลีลา  สินานุเคราะห (2524: 65 - 66) ไดกลาวถึงประเภทของ

ชุดกิจกรรม แบงตามลักษณะของการใชได 3 ประเภท ดังนี้ 

    1.  ชุดกิจกรรมสําหรับประกอบการบรรยาย หรือเรียนอีกอยางหนึ่งวา ชุดกจิกรรม

สําหรับครูใช คือ เปนชุดกิจกรรมสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบคําบรรยาย 

เพื่อเปล่ียนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลง และเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนมาก

ยิ่งขึ้น ชุดกิจกรรมการสอนนี้จะมีเนื้อหาเพียงหนวยเดียว และใชกับนักเรียนทั้งชั้น 

    2.  ชุดกิจกรรมสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดกิจกรรมนี้มุงเนนที่ตัวผูเรียนได

ประกอบกิจกรรมรวมกันและอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียน ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรม

กลุมจะประกอบดวยชุดกิจกรรมยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยการเรียนที่แบงไวในแตละหนวย ใน

แตละศูนยมีส่ือการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น การเรียนอาจจัดอยู

ในรูปของรายบุคคล หรือผูเรียนทั้งศูนยใชรวมกันก็ได ผูที่เรียนจากชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุม 

อาจจะตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น  หลังจากเคยชินตอวิธีการใช

แลว ผูเรียนจะสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดเองในขณะทํากิจกรรมการเรียน หากมีปญหาผูเรียน

สามารถซักถามครไูดเสมอ เมื่อจบการเรียนแตละศูนยแลว ผูเรียนอาจสนใจการเรียนเสริม เพื่อเจาะลึก

ถึงสิ่งที่อยากเรียนรูไดอีกจากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียมไว เพื่อเปนการไมเสียเวลาที่จะตองรอคอยผูอ่ืน 

    3.  ชุดกิจกรรมสําหรับรายบุคคล เปนชุดกิจกรรมที่จัดระบบขั้นตอน เพื่อใหผูเรียน

ใชเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันความสามารถของแตละบุคคล เมื่อศึกษาจบแลว จะทําการทดสอบ

ประเมินผลความกาวหนาและศึกษาชุดกิจกรรมอื่นตอไปตามลําดับ เมื่อมีปญหาผูเรียนจะปรกึษาไดใน

ระหวางผูเรียน และผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงานหรือผูชี้แนะแนวทาง 

ในการเรียนดวยชุดกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคล ใหพัฒนาการ

เรียนรูของตนเองไปไดจนสุดขีดความสามารถโดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอ่ืน อันเปนการถูกตองและ

ยุติธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนี้ ชุดกิจกรรมแบบนี้บางครั้งเรียกวา “บทเรียนโมดูล” 
 1.5 ประโยชนของชุดกิจกรรม 

  ในการใชชุดกิจกรรมเพื่อชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้นนักการศึกษาหลายทาน  ได

กลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมไวดังนี้ 
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   กรรณิกา  ไผทฉันท  (2541: 21) , เนื้อทอง  นายี  (2544: 22)  และสุมาลี  โชติชุม  

(2544: 29-30)  ไดกลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมไวดังนี้ 

    1.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน  ชวยใหทุก

คนประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดทั้งสิ้น  ตามอัตราการเรียนรูของผูเรียนนั้น 

    2.  ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง  และทําใหผูเรียนมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 

    3.  ชวยใหผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่ซับซอนและมี

ลักษณะเปนนามธรรมสูง  ซึ่งไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี 

    4.  ทําใหการเรียนรูเปนอิสระจากอารมณและบุคลิกภาพของครูผูสอน 

    5.  ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหกับผูสอน 

    6.  เราความสนใจของผูเรียนไมทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 

    7.  สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุกๆดาน 

   วาสนา  ชาวหา (2525: 139-140) วิภาภรณ  เตโชชัยวุฒิ (2533: 2533-45) 

กรรณิการ  ไผทฉันท (2541: 21) เนื้อทอง  นายี่ (2544: 22) และสุมาลี  โชติชุม (2544: 29-30) ได

กลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมไวคลายคลึงกัน ดังนี้ 

    1.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน นักเรียน

สามารถเรียนรูไดตามลําพัง เปนกลุมหรือรายบุคคล ชวยใหทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนรูได

ทั้งสิ้น ตามอัตราการเรียนรูของผูนั้น โดยไมตองกังวลวาจะตามเพื่อนไมทันหรือตองเสียเวลารอคอย

เพื่อน 

    2.  ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง และทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ

ตามตนเองและสังคม 

    3.  ชวยใหผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่ซับซอนและมี

ลักษณะเปนนามธรรมสูง ซึ่งไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายได เปนการสรางประสบการทางการ

เรียนแกผูเรียนอยางกวางขวาง และเปนการเนนกระบวนการเรียนรู (Process) มากกวาเนื้อหา 

    4.  ชวยใหการเรียนรูเปนอิสระจากอารมณบุคลิกภาพของครูผูสอน 

    5.  ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหกับผูสอน 

    6.  เราความสนใจของผูเรียน ไมทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 

    7.  สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุกๆดาน 

    8.  สามารถนําไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความสะดวก 

    9.  แกปญหาความขาดแคลนครูในบางโอกาส 
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 1.6  ทฤษฎีพหุปญญา  (Theory  of  Multiple  Intelligences) 
   การดเนอร  ไดอธิบายเกี่ยวกับเกณฑและที่มาของการคัดเลือกสติปญญาแตละดานไวใน

หนังสือ  Frames  of  Mind  (1983)  และไดอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับสติปญญาแตละดานในหนังสือ 

Multiple  Intelligence : The  Theory  in  Practice  โดยย้ําวา  สติปญญาแตละดานเหลานี้ไมได

ทํางานแยกขาดจากกัน  แตจะทํางานรวมกัน  จะมีการผสมผสานการใชสติปญญาดานตางๆ เขา

ดวยกัน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 136)  สติปญญาแตละดานมี  ดังนี้ 

   1.  สติปญญาดานภาษา  (Linguistic Intelligence)  คือ  ความสามารถดานภาษา

ในการใชคําพูดหรือถอยคํา  เพื่อส่ือความหมาย  ความเขาใจ  การบอกเลาเรื่อง  การตอบสนองอยาง

เหมาะสมตอเร่ืองราวตางๆ  ในบรรยากาศและจุดมุงหมายตางๆ ไดแกการโตแยง  การชักชวน  การ

เขียนคําประพันธ  การสั่งสอนอบรม  คนที่มีความสามารถดานภาษามักจะชอบเลนคํา  ใชสํานวนและ

พูดเปรียบเปรย  โดยใชเวลาในการอานครั้งละมากๆ  มีความสามารถในการฟงไดดีเมื่อเขาไดพูด  ฟง  

อาน  หรือเขียน  บุคคลที่มีเชาวปญญาอยูในกลุมนี้  ไดแก  พิธีกร  นักการเมือง  และนักประพันธ  เปน

ตน 

   2.  สติปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  (Logical – Mathematical Intelligence)  

คือ  ความสามารถที่ใชเปนพื้นฐานในการศึกษาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  คนที่ใช

ความสามารถดานนี้  จะเนนความเปนเหตุผลหรือหลักการ  จะเปนผูหารูปแบบ  และมองเห็นความ

เปนเหตุเปนผลไดอยางสัมพันธกัน  ทําการทดลองและจัดลําดับข้ันตอนการทํางานได  โดยทั่วไปจะ

สรางความคิดรวบยอดได   และมีคําถามที่จะนําแนวคิดนั้นไปทดสอบ   ซึ่งอาจเรียกวาเปน

ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร  ที่ใชการคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน  โดยใชตัวเลขและ

การคิดคํานวณประกอบดวย  บุคคลที่มีเชาวปญญาในกลุมนี้  ไดแก  นักวิทยาศาสตร  เปนตน 

   3.  สติปญญาดานมิติสัมพันธ  (Spatial Intelligence)  คือ  ความสามารถที่เกีย่วของ

กับการรับรู  การสรางสรรคการสรางแบบจําลองที่ดัดแปลงภาพจําลองไปใชได  ผูที่มีความสามารถ

ดานนี้จะไวตอการรับรู  แมจะมีรายละเอียดเพียงเล็กนอย  โดยเขาสามารถใช  เสน  สี  รูปราง  รูปและ

มิติ  เพื่อดัดแปลงคําพูดหรือการแสดงออก  ในรูปของภาพหรือแบบจําลองที่แสดงอยูและทิศทางที่เห็น

ไดชัดเจน  บุคคลที่มีเชาวปญญาในกลุมนี้ไดแก  สถาปนิก  มัณฑนากร  และศัลยแพทย  เปนตน 

   4.  สติปญญาดานดนตรี  (Musical  Intelligence)  คือ  ความสามารถที่เขาใจ  รูสึก  

ชื่นชอบ  ซาบซึ้ง  วิเคราะหวิจารณ  ปรับเปลี่ยน  สรางสรรค  และแสดงออกในลักษณะที่ไวตอระดับ

เสียง  ทวงทํานอง  จังหวะและสีสันของเสียงดนตรีได  คนที่มีความสามารถในดานนี้จะสามารถรอง

เพลงไดตามจังหวะ  และระดับเสียง  วิเคราะหลักษณะดนตรีหรือแสดงออกในการแตงเพลงแตละเพลง

ได  และมีความรูสึกไวตอเสียงของดนตรีกับจังหวะที่ไดยินไดฟงอยูทุกวัน 
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   5.  สติปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ  (Bodily  Kinesthetic 

Intelligence)  คือ  ความสามารถในการใชรางกายเพื่อการเคลื่อนไหวที่สัมพันธกับส่ิงที่แสดงออกเพื่อ

สรางผลงานหรือแกปญหาโดยสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายไดอยางคลองแคลวในระดับ

ตางๆ  บุคคลในกลุมนี้ไดแก  นักกีฬาและนักแสดง  จะเรียนรูไดอยางดีกับการปฏิบัติหรือลงมือทํา  โดย

การเคลื่อนไหวและการแสดงออกที่จะเขาชื่นชอบ 

   6.  สติปญญาดานการเขากับผูอ่ืน  (Interpersonal Intelligence)  คือ ความสามารถ

ที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  เพราะมีความเห็นใจและความไวตอความรูสึกอารมณและความตองการ

ของคนอื่น  คนในกลุมนี้จะผูกมิตรกับคนอื่นไดงายและชอบการเขาสังคม  รูจักวิธีที่จะจัดการหรือ

ปรับตัวเขากับคนอื่น  เพราะมีความเขาใจและลวงรูความรูสึกของผูอ่ืนไดดี  คนพวกนี้จะเกงในการ

ทํางานเปนทีมและการเปนผูจัดการ  จะเรียนไดดีเมื่อตองสัมพันธและตองทํางานรวมกับคนอ่ืน  เพราะ

รูจักควบคุมอารมณของตนเอง  รูจักลดความโกรธ  ความเกลียดชัง  พยายามปรับตัวใหเขากับคนอื่น

ใหไดตามความตองการของเขา  โดยรูจักคอยพูดใหผูอ่ืนเขาใจและยอมรับมากกวาการใชพละกําลัง

หรือการโตเถียงอยางรุนแรง 

   7.  สติปญญาดานการเขาใจตนเอง  (Intrapersonal Intelligence) คือความสามารถ

ที่จะรูถึงอารมณความรูสึกของตนเอง  ฝกคิดและติดตามควบคุมอารมณของตนเองได  บุคคลในกลุมนี้

เลือกที่จะทํางานเอง  เพราะตระหนักถึงความตองการและความสามารถของตนเอง  โดยจะตอง

ติดตอส่ือสารกับตนเอง  โดยการควบคุมอารมณและนําตนเองไปสูการพัฒนาความสามารถที่สราง

เปาหมายและการคิดที่จะเรียนรูไดตามที่ตองการ  ถารูจักและเขาใจตนเองแลวสามารถควบคุมตนเอง

ไดก็จะเปนผูที่มีสุขภาพจิตที่ดีไมฟุงซาน  ถากังวลใจ  และมีความไมพอใจทําใหสุขภาพจิตเสียก็ไม

สามารถใชเชาวปญญาดานนี้เรียนรูไดอยางเหมาะสม 

   8.  สติปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  (Naturalistic Intelligence)  คือ  

ความสามารถที่รอบรูในเรื่องวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม  มีความรักสัตว  พืชและสภาพภูมิศาสตร  

ส่ิงแวดลอม  ไดแก  เมฆฝน  ดวงดาวตางๆ  และหินชนิดตางๆ  ผูที่รอบรูในธรรมชาตินี้จะชอบทํางาน

นอกบานและตระหนักในสภาพที่ปรากฏในธรรมชาติ  รักที่จะอนุรักษธรรมชาติไว  ตระหนักในคุณคา

ของธรรมชาติ  โดยพยายามปกปองการทําลายสิ่งแวดลอมที่มีอยูไมวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไม 

ก็ตาม  ผูที่มีปญหาดานนี้จะประสบความสําเร็จและมักเปนนักพฤษศาสตร  นักสัตวศาสตร  นักธรณี  

นักนิเวศวิทยา  และนักดาราศาสตร    เปนตน 
 ประโยชนของพหุปญญา 
  กรีนฮอค  (สุรศักดิ์  หลาบมาลา.  2541: 15; อางอิงจาก Greenhawk. 1997) ไดรวบรวม

งานวิจยัเกีย่วกับประโยชนของพหุปญญาในหองเรียนไวได  5  รายการ  ดังนี ้
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   1.  ชวยใหนกัเรียนเขาใจความสามารถของตนเองและผูอ่ืน 

   2.  ชวยใหนกัเรียนใชประโยชนจากจุดแข็งของตน  และปรับปรุงจุดออนของตน 

   3.  ชวยเสริมความมัน่ใจของตนเองของนักเรียน  ซึ่งจะชวยใหนักเรยีนกลาทาํงานที่

ยากกวาเดิม 

   4.  ชวยใหนักเรียนเรียนไดดีข้ึน  เพราะทําใหเกิดการจดจําไมลืม  โดยเฉพาะบทเรียน

ที่ใชฝกหลายปญญา 

   5.  ชวยใหการประเมินทักษะพื้นฐานและระดับสูงของนักเรียนไดอยางแมนยํา 

 ทฤษฎีพหุปญญาเชื่อวา  ทุกคนมีปญญาทั้ง  8  ดาน  เพียงแตจะมากนอยแตกตางกันไปใน

แตละดาน  ซึ่งปญญาแตละดานสามารถพัฒนาไดข้ึนอยูกับการไดรับการฝกฝนอบรม  และสงเสริม

สมรรถภาพของปญญาดานตางๆ  โดยที่ปญญาดานตางๆ  จะทํางานรวมกัน  ปญญาดานหนึ่งสงเสริม

หรือกระตุนปญญาอีกดานหนึ่ง  และถาบุคคลที่มีปญญาดานตางๆ เหลานี้ไดมีโอกาสที่จะใช

ความสามารถในทางที่เหมาะสมกับตนเอง  ปญหาตางๆ ที่มีมากในสังคมจะไดรับการแกไขโดยใช

ประโยชนจากความหลากหลายของสติปญญาของตนที่มีอยูอยางเต็มที่ 
 กระบวนการสอนเพื่อเกิดการพัฒนาสติปญญา  
  แคมปเบลล  (สุรศักดิ์  หลาบมาลา.  2541: 14; อางอิงจาก  Campbell.  1997)  ได

กลาวถึง  การใชพหุปญญาในหองเรียนวา  สามารถกระทําได  ดังนี้ 

   1.  ใชในการนําเขาสูบทเรียน  เชน  เด็กบางคนอาจจะเขาใจกราฟหรือพีชคณิต  บน

กระดานดํายาก  ครูสามารถนํานักเรียนทํากราฟที่สนามโดยทุกคนเปนจุดๆหนึ่งบนเสนกราฟ  หรือใน

ออสเตรเลีย  โรงเรียนแหงหนึ่งมีสนามเลนปูอิฐเปนรูปสุริยจักรวาล  ครูนํานักเรียนมาเรียนดาราศาสตร

ในสนาม  เด็กๆ เปนดวงดาวตางๆ หมุนรอบดวงอาทิตย 

   2.  ใชการเสริมบทเรียน  โดยมีการจัดสัปดาหพหุปญญา  เชน  ใชศิลปะหรือการ

ละครในการเรียนวรรณคดี  เรียนดาราศาสตรหัวขอสุริยจักรวาล  โดยใชปญญาทางตรรกศาสตรและ

คณิตศาสตรวัดระยะทางระหวางดวงดาวที่สนามกับดาวตางๆ รอบดวงอาทิตย 

   3.  ใชในการสงเสริมการทํางานดวยตนเอง   โดยครูใหเด็กคิดริเ ร่ิม  คนควา  

ดําเนินงานและรายงานผลการทําโครงการของตนเอง 

   4.  ใชในการประเมินผล  เมื่อเด็กทําโครงงานเสนอหรือแสดงโครงงานใหฝกประเมิน

งานของตนเอง  หรือใหเพื่อนๆชวยประเมิน 

   5. การฝกเปนลูกมือโดย  การดเนอรไดเสนอใหฝก 3 ดาน คือ ดานศิลปหัตถกรรม  

ดานวิชาการ  และดานรางกาย 
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 1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เรดฟอรด  (Redford.  1994: Abstract)  ไดศึกษาผลกระทบของการใชทฤษฎี 

พหุปญญา  เพื่อสํารวจผลที่เกิดจากการใชทฤษฎีพหุปญญา  และทฤษฎีการเรียนรูอ่ืนๆตอการจัดการ

เรียนรูในเด็กอายุ  13  ป  โดยศึกษาจากผูปกครอง  ครูและตัวผูเรียน  เก็บรวบรวมขอมูลจากการ

สังเกต  แฟมงาน  วิดีโอ  การสัมภาษณ  และการบันทึกรายการ  พบวา  มีความพัฒนาการเรียนรู  การ

คิดขั้นสูงมีการกระตุนความสนใจ  แรงจูงใจ  และยกระดับการเรียนรูใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

   คารสัน  (Carson. 1995:  Abstract)  ไดศึกษาความแตกตางในชั้นเรียน : ทฤษฎี 

พหุปญญากับการแกปญหาทางคณิตศาสาตร  มีจุดมุงหมายในการศึกษาเพื่อตัดสินใจวาการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรแบบดั้งเดิม  และตามทฤษฎีพหุปญญาจะมีความแตกตางกันอยางไรกับ

การพัฒนารายบุคคลและรายกลุม  โดยศึกษาเปรียบเทียบจากขอมูลพื้นฐานดานวัฒนธรรม  เชื้อชาติ  

มีการแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยมีกระบวนการทดลอง 6 ข้ันตอน คือ การทดสอบกอนเรียน  

กําหนดปญหา  วิเคราะหปญหา  แกปญหา  สังเกตผลและทดสอบหลังเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยใช  

ANOVA  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  เพราะ

ทฤษฎีพหุปญญามีการแกปญหาไดดีกวาทฤษฎีแบบดั้งเดิม 

  มิวเลอร  (Mueller.  1995: Abstract)  ไดศึกษาสิ่งที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญาใน

การเรียนรูแบบรวมมือ  โดยมีจุดมุงหมายของการศึกษา  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคมและการ

ยอมรับสาระความรูจากกลุมที่มีศักยภาพเหมือนกัน  และแตกตางกันตามหลักทฤษฎีพหุปญญาดวย

การสอนแบบรวมมือของนักเรียนเกรด  4  มีการแบงกลุมตามความถนัดดวยการสัมภาษณ  การสาํรวจ

และการสังเกต  แลวแบงที่มีความสามารถเหมือนกัน  4  คน  ตางกัน  4  คน  มีการสอนแบบรวมมอืทัง้  

2  กลุม  มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  เพื่อนํามาเปรียบเทียบความแตกตาง  โดยเก็บขอมูล

จากการสังเกต  การบันทึกกิจกรรมแตละดาน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมที่มีศักยภาพเหมือนกันทาง

คณิตศาสตร  มีความสมบูรณในการทําโครงการจากการเรียนมากกวากลุมที่มีศักยภาพตางกัน

เนื่องจากทุกคนมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  สวนกลุมที่มีศักยภาพตางกันตองใชเวลาและ

ความรวมมือมากขึ้น  สวนมากจะทํางานเฉพาะตามที่ตนถนัด 

  เมดสัน  (Madsen.  1996: Abstract)  ไดศึกษาการทดสอบทฤษฎีพหุปญญาในเด็ก

เล็กอายุ  2  ป  และ  4  ป  ศึกษาเปรียบเทียบใน  10  ศูนยดูแลเด็ก  เปนการศึกษาเชงิคณุภาพจากเดก็  

12  คน  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม  การใชเวลาทํากิจกรรมของเด็กโดยเก็บขอมูลจาก

เอกสาร  วิดีโอเทป  การสังเกตและการสัมภาษณบุคคลตั้งแตเวลา  07.15 – 09.00 น.  ทกุวนั  เพือ่ดูวา

ทฤษฎีพหุปญญาจะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กเล็ก  และอธิบายการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมการเรียนรูอยางไร  ผลการศึกษาพบวา  เด็กแตละคนมีพัฒนาการที่แตกตางกัน  โดยแตละ

คนจะมีความสามารถอยางนอย  3  ลักษณะขึ้นไป 

  สกอต (Scott.  1996: Abstract)  ไดศึกษาทฤษฎีพหุปญญากับเด็กปญญาเลิศชาว

แอฟริกัน – อเมริกัน  ซึ่งเด็กเหลานี้ขาดโอกาสความเสมอภาคในการเขาสอบรับการคัดเลือกจากแบบ

สอบมาตรฐานที่ใชอยูทําใหเด็กเหลานี้ไมไดรับการคัดเลือกเขามา  ตอมามีการประเมินผลจําแนก

สติปญาดวยวิธีการหลากหลาย  มีการใชแฟมสะสมผลงานในการประเมินผลงาน  ซึ่งเปนแนวคิด

สอดคลองกับการคัดเลือกตามทฤษฎีพหุปญญา  จําแนกความสามารถเด็กตามผลการประเมินที่

หลากหลายผลการทดสอบเปรียบเทียบแลว  พบวา  ไดผลการทดสอบที่ตรงกันในดานมิติสัมพันธ  การ

เคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ  และความเขาใจตนเอง 

  ไวซแมน  (Wiscman.  1997: Abstract)  ไดศึกษาขอบงชี้การใชทฤษฎีพหุปญญาใน

โรงเรียนมัธยม  ในวิชาวิทยาศาสตร  นักการศึกษาของอเมริกาในอดีตใชแบบทดสอบ  Standard  

Binet  Test  เพื่อจัดความสามารถทางภาษาและการคํานวณจากความเชื่อวา  มนุษยมีความสามารถ

ทางสติปญญา  2  ดาน  แตการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการใชทฤษฎีพหุปญญาตอการศึกษาวิชา

วิทยาศาสตร  (ฟสิกส  และฟสิกสประยุกต)  เปนการทดสอบยืนยันวาผลการดําเนินงานจะไดผล

เชนเดียวกับการทดสอบแบบเดิมๆ การวิเคราะหพบวาผลการทดสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญใน

ดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร  การเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ  ความเขาใจ

ตนเอง 
 งานวิจัยในประเทศ 
   อุไรรัตน  ชางทรัพย  (2532: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการประดิษฐ

อุปกรณจากวัสดุเหลือใชประเภทพลาสติก เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ เจตคติ และความคิด

สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสําหรับกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการเจตคตแิละ

ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   สุนทรี  วัฒนพันธุ  (2535: 92) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองกับที่ไดรับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวานักเรียนกลุม

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรแตกตางจากกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   วนิดา  อยูยืน  (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และความสามารถในการประดิษฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรม
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   ประพฤติ  ศิลพิพัฒน  (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมสราง

ส่ิงประดิษฐและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุด

กิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรกับครูเปนผูสอนสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรดานความคิดคลองทางวิทยาศาสตรและ

ความคิดยืดหยุนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ เรียนโดยใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทาง

วิทยาศาสตรกับครูเปนผูสอนสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 สวนดานความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จิราภรณ  ตรียาพันธ  (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการสอน

วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ เ ร่ือง ไฟฟาและเครื่องอํานวยความสะดวก  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุด

กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ อยูในระดับข้ันรอบรูที่ระดับรอยละ 88.52% และ

นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพอยูในระดับดี 

   เนื้อทอง  นายี่  (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอนที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความ

สนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และความสนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

   อภิญญา  เคนบุปผา  (2546: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง

วิทยาศาสตรเร่ือง “สารและสมบัติของสาร” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรเร่ือง “สารและสมบัติของสาร” มีผลการ

เรียนรูดานความรูหลังเรียนสูงกวาระดับปานกลาง ดานความคิดเชิงสรุปหลังเรียนสูงกวาระดับพอใช 

และดานทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตรสูงกวารอยละ 70 และนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง

กวาระดับดี 

   พูลทรัพย  โพธิ์สุ  (2546: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เร่ืองพืชและ

สัตว ในสาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผลการวิจัยพบวา 
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นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีผลการเรียนรูอยูในระดับดี มีผลการเรียนรูดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และเจตคติของนักเรียนตอชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรอยูในระดับดี  

  จากการศึกษางานวิจัยขางตน  สรุปไดวา  การสอนโดยใชชุดกิจกรรม  สามารถ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดีข้ึนได  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของ

ตนเอง  ทั้งที่เปนรายบุคคลและรายกลุม  และสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติอยูในระดับดี 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 2.1  ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  ภพ  เลาหไพบูลย  (2540: 119)  ไดใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูวา  

หมายถึง  การสอนที่เนนกระบวนการการแสวงหาความรูที่ชวยใหนักเรียนไดคนพบขอเท็จจริงตางๆ

ดวยตนเอง  ใหนักเรียนไดมีประสบการณในการเรียนรูเนื้อหาวิชา  การฝกกระบวนการสืบเสาะหา

ความรูนั้นจัดขึ้นเพื่อเปนสวนประกอบในกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตรซึ่งจะชวยใหนักเรียนเรียนรูดวย

ตนเอง  และสามารถที่จะตั้งสมมติฐาน  ทดสอบสมมติฐานดวยกระบวนการทดลอง  และตคีวามหมาย

จากการทดลองดวยตนเอง  แกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง 

  ชุติมา  วัฒนะคีรี  (ม.ป.ป.: 160;  อางอิงจากนันทนา  ชุติแพทยวิภา.  2545: 42) กลาววา  

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอนที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเพื่อคนพบความรูดวยตนเอง 

  ซันด  และโทรวบริดจ  (Sund  and  Trowbrige.  1974:  53 - 55)  ไดใหความหมายของ

การสืบเสาะหาความรูไววา  เปนการสอนซึ่งแตละบุคคลใชกระบวนการคิดทางสมอง  (Discovery  

Mental  Process)  ซึ่งไดแกการสังเกต  การจัดประเภท  การวัด  การอธิบาย  การอางอิง  รวมทั้ง

คุณลักษณะตางๆอยางผูใหญ  ไดแก  การกําหนดปญหา  การตั้งสมมติฐาน  การออกแบบ  การ

ทดลอง  การสังเคราะหความรู  และเจตคติทางวิทยาศาสตร  เชน  เปนคนที่มีความคิดแบบวัตถุนิยม  

(objective)  อยากรูอยากเห็น  ใจกวาง 

  สุวัฒน  นิยมคา  (2531: 502)  ไดกลาววา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอน

ที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูคนหาหรือสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่นักเรียนยังไมเคยมีความรู

ในสิ่งใดมากอน  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรตางๆเปนเครื่องมือ 

  ทวีศักดิ์  ไชยมาโย  (2535:  20)  กลาวไววา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการ

ที่มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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  อาภาพร  สิงหราช  (2545: 13)  ไดสรุปไววา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการ

หนึ่งที่มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรู  คิด  และแกปญหา  ไดดวยตนเองอยางมีระบบ

ของการคิดโดยใชกระบวนการของการคนควาหาความรู  ซึ่งประกอบดวย  วิธีการทางวิทยาศาสตร  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร  ครูมีหนาที่จัดบรรยากาศการสอน

ใหเอื้อตอการเรียนรู  คิดแกปญหาเปนโดยใชการทดลองและอภิปรายซักถามเปนกิจกรรมหลักในการ

สอน 

  จากการศึกษาความหมายขางตนพอสรุปไดวา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปน

วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู  รูจักคนควาหาความรูดวย

ตนเอง  อยางมีระบบ  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร    
 2.2  ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  นันทา  ชุติแพทยวิภา.  (2545: 42-43; อางอิงจากชาตรี  เกิดธรรม  2542: 29-30)  อาง

ถึงนักการศึกษาจากกลุม  BSCS  (Biological  Science  Curriculum  Study)  วากลุมดังกลาวไดนํา

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมาใชในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร  และไดเสนอขั้นตอนใน

การเรียนการสอนเปน  5  ข้ันตอน  คือ 

   1.  การนําเขาสูบทเรียน  (Engagement)  ข้ันนี้จะมีลักษณะเปนการแนะนําบทเรียน

ที่กิจกรรมประกอบไปดวยการซักถามปญหา  การทบทวนความรูเดิม  การกําหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

การเรียนการสอนและเปาหมายที่ตองการ 

   2.  การสํารวจ  (Exploration)  ข้ันนี้จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวความคิดที่มีอยู

แลวมาจัดความสัมพันธกับหัวขอที่กําลังจะเรียนใหเปนหมวดหมู  ถาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทดลอง  

การสํารวจ  การสืบคนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  รวมทั้งเทคนิคและความรูทางการปฏิบัติจะดําเนิน

ไปดวยตัวของนักเรียนเอง  โดยมีครูทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนําหรือผูเร่ิมตนในกรณีที่นักเรียนไม

สามารถหาจุดเริ่มตนได 

   3.  การอธิบาย  (Explanation)  ในขั้นตอนนี้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูจะมีการ

นําความรูที่รวบรวมมาแลวในขั้นที่  2  มาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาหัวขอหรือแนวคิดที่กําลังศึกษา

หัวขออยู  กิจกรรมอาจประกอบไปดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการอานและนําขอมูลมาอภิปราย 

   4.  การลงขอสรุป  (Elaboration)  ในขั้นตอนนี้จะเนนใหนักเรียนไดนําความรูหรือ

ขอมูลจากขั้นที่ผานมาแลว  (ข้ันที่  2  และ  3)  มาใช  กิจกรรมสวนใหญอาจเปนการอภิปรายภายใน

กลุมของตนเอง  เพื่อลงขอสรุปใหเห็นถึงความเขาใจ  ทักษะกระบวนการและความสัมพันธระหวาง
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ความรูตางๆที่เกิดขึ้น  จะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสปรับแนวความคิดหลักของตนเอง  ในกรณีที่ไม

สอดคลองหรือคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 

   5. การประเมินผล  (Evaluation)  เปนขั้นตอนสุดทายจากการเรียนรูโดยครูเปด

โอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบแนวความคิดหลักที่ตนเองไดเรียนรูมาแลว  โดยการประเมินผลดวย

ตนเองถึงแนวคิดที่ไดสรุปไวแลวในขั้นที่  4  วามีความสอดคลองหรือถูกตองมากนอยเพียงใด  รวมทัง้มี

การยอมรับมากนอยเพียงใด  ขอสรุปที่ไดจะนําไปใชเปนพื้นฐานในการศึกษาตอไป  ทั้งนี้จะรวมทั้งการ

ประเมินผลของครูตอการเรียนรูของนักเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู

จัดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องกันไปในลักษณะของวัฏจักร  (Cycle)  ในการเรียนการสอน

แตละครั้งหรือแตละแนวคิดจะเริ่มตนจากการนําเขาสูบทเรียนและจบลงโดยการประเมินผลที่ไดก็จะ

ถูกนําไปใชเปนพื้นฐานในการเรียนการสอนครั้งตอไป  จึงนิยมเรียกการเรียนการสอนวิธีนี้วาการเรียน

แบบวัฏจักร  (Learning  Cycle)  ในบางครั้งการเรียนการสอนดวยกระบวนการแบบวัฏจักรชวยให

นักเรียนเกิด  การเรียนรูใหมหรือชวยในการแกปญหาตางๆจนอาจเรียกวาเปนการเรียนรูแบบคนพบ  

(Discovery  Learning)  ได 

  สมจิต  สวธนไพบูลย  (2526: 104 -112)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการสืบเสาะหาความรูของ  

สสวท.  วาขั้นตอนในการสืบเสาะหาความรูอาจแบงเปน  3  ข้ัน คือ  ข้ันสํารวจเพื่อหาขอมูล  

(Exploration)  ข้ันสรางความรูจากขอมูล  (Invention)  ข้ันนําความรูใหมไปใช  (Discovery) ทั้ง 3 ข้ัน  

นักเรียนจะตองเปนคนหาความรูโดยทางตรงหรือโดยทางออมก็ตาม  หลักการใหญของการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรูก็คือใหนักเรียนเปนผูกระทํา  ครูแนะนําและชวยเหลือเทาที่จําเปนซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 

   1.  ข้ันการสํารวจขอมูล   

    เปนการหาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําการศึกษา  เพื่อจะนําไปสรางมโนมติหรือ

แนวความคิดหลักตอไป  ขอมูลอาจจะหาไดจาก  3  แหลง  แหลงแรกจากการสังเกตวัตถุจริงหรือ

ปรากฏการณโดยตรง  แหลงที่สองไดจากการทดลอง  และแหลงสุดทายไดจากการรวบรวมแหลงอื่น  

การจัดกิจกรรมขั้นสํารวจขอมูลอาจทําได  4  วิธี  คือ 

    1.1  ครูเสนอปญหา  บอกจุดประสงค  และออกแบบการทดลองรวมกับนักเรียน 

    1.2  ครูเสนอปญหา  แตไมบอกจุดประสงคลวงหนา  และใหนักเรียนไดลงมือทํา

กิจกรรมตามที่ครูบอก 

    1.3  ครูสาธิตใหนักเรียน  และนําขอมูลที่ไดจากการสาธิตไปสรุปข้ึนเปนความรู

ใหม 
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    1.4  ไดขอมูลจากแหลงอื่น  นักเรียนหาขอมูลนํามาถามครูแลวนักเรียนจะตอง

ตีความหมายเองงานขั้นสํารวจจบลงที่นักเรียนไดขอมูลเพียงพอที่จะนําไปตีความหมายและลงขอสรุป

ตอไป 

   2.  ข้ันการสรปุเปนความรูใหม 

    ภายหลังจากการสํารวจแลว  นักเรียนจะไดขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติ

การเปลี่ยนแปลงปริมาณ  และรายละเอียดอื่นๆ  ขอมูลที่ไดนี้อาจจะยังไมมีความหมายอะไรมากนัก  

จะตองมีการนําไปคํานวณ  และ/หรือจัดกระทําขอมูลเสียกอน  จึงจะมีความหมายพอที่จะตีความและ

ลงขอสรุปตอไปได  ผลสรุปสวนใหญจะอยูในรูปมโนมติหรือหลักการ  กิจกรรมข้ันนี้สวนใหญครูและ

นักเรียนจะรวมกันอภิปรายขอมูลที่ได  มองหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม  

(ความสัมพันธระหวางเหตุและผล)  ลงขอสรุปเปนหลักการ 

   3.  ข้ันนําความรูไปใช 

    ความรูที่คนพบในการสรางความรูจากการเรียนการสอนของครูนั้น  ครูจะมั่นใจ

วานักเรียนคนพบความจริงก็ตอเมื่อนักเรียนจะมีความสามารถที่จะนําความรูไปใชในสถานการณใหม

ซึ่งไมเหมือนกับที่เคยพบเห็นมาแลว  หรือความรูนั้นสามารถนําไปใชเปนฐานสําหรับเร่ืองใหมได  นาํไป

พยากรณได 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแบงขั้นตอนของการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรูไว  ประกอบดวย  3  ข้ันตอนคือ 

   1.  การอภิปรายกอนการทดลอง (Pre-lab Discussion)  เปนขั้นที่ผูสอนจะใชคําถาม

ตางๆ เพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น  คิด  สงสัยหรือเปนการแนะนําแนวทางในการทดลอง  

รวมถึงการออกแบบการทดลอง  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว 

   2.  การใหนักเรียนไดปฏิบัติการทดลอง  (Experimental  Period)  เปนขั้นที่ผูเรียนจะ

ลงมือปฏิบัติการทดลอง  ผูสอนจะคอยควบคุมและใหคําแนะนําอยางใกลชิด  คอยกระตุนสนับสนุน

และเปนที่ปรึกษาอยูขณะนักเรียนจะเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.  การอภิปรายหลังการทดลอง (Post-lab  Discussion ) เปนขั้นที่ผูสอนจะใช

คําถามเพื่อชวยใหนักเรียนสามารถใชขอมูลจากการทดลองที่รวบรวมไวสรุปเปนความรูใหม  รวมทั้ง

อภิปรายถึงขอผิดพลาด  (Error)  ของการทดลองที่อาจจะเปนไปไดดวยคําถามตางๆ  ที่ผูสอนใช

ในตอนนี้  นอกจากจะชวยใหนักเรียนสรุปผลการทดลองไดแลวยังจะชวยใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น  

มีแนวความคิดกวางขวางยิ่งขึ้น 
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 2.3  หลักจิตวิทยาในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  มีรากฐานมาจากจิตวิทยาในเรื่องการพัฒนา

สมองของเพียเจต  (ลัดดา  สุขปรีดา.  2523: 57; อางอิงจาก  Pieget n.d.  cognitive  development  

in  the  child.)  วา  คนมีกระบวนการคิดเปนสองประการ  คือ  มีโครงสรางความคิดเดิมจึงสามารถนํา

ความคิดเดิมมาเปนแนวคิดใหเกิดความรูใหม  แตถาสิ่งที่รับใหมไมสัมพันธกับโครงสรางความคิดเดิมก็

สามารถปรับปรุงโครงสรางนั้นเพื่อรับความรูใหมได  โครงสรางของกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรูมี  2  ข้ัน  คือ 

   ข้ันที่  1  Assimilative  Structure  คือ  ข้ันเราใหเด็กนําความรูมาใชเปนแนวทางใน

การคิด 

   ข้ันที่  2  Accommodative  Structure  ในกรณีที่ความรูเดิม  ซึ่งเปนแนวทางใหเกิด

ความรูใหมนั้นไมตรงกับความรูใหมก็จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  โครงสรางเพื่อใหเขาใจความรูใหม 

  นอกจากนี้  ซันด  (หทัยรัตน  รังสุวรรณ.  2539: 39 ; อางอิงจาก  Sund 1973: 39  

Teaching  Science  by  in  the  Secondary  School)  ไดระบุถึงหลักจิตวิทยาของการเรียนรูที่เปน

พื้นฐานในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไววา 

   1.  ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  นักเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุดก็ตอเมื่อนักเรียนได

เกี่ยวของอยางมีชีวิตชีวากับการคนควาหาความรูนั้นๆ  โดยตรงมากกวาการที่จะบอกเลาใหนักเรียนฟง 

   2.  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีที่สุด  เมื่อสถานการแวดลอมในการเรียนยั่วยุใหนักเรียน

อยากเรียนไมใชบีบบังคับ  และผูสอนจะตองจัดกิจกรรมที่นําไปสูความสําเร็จในการคนควาแทนทีจ่ะให

นักเรียนเกิดความลมเหลว 

   3.  วิธีการสอนของครูจะตองสงเสริมความคิดใหนักเรียนคิดเปน  มีความคิด

สรางสรรคใหโอกาสนักเรียนไดใชความคิดเห็นของตนเองใหมากที่สุด 

 จากหลักจิตวิทยาพื้นฐานดังกลาว  สรุปไดวา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้น  จะตองจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนคนควาหาความรู  ใชความคิดและปฏิบัติการดวย

ตนเอง  โดยใหเกิดการเรียนรู  การคิดแกปญหาในสถานการณใหม  เพื่อสรุปเปนความรูใหมของตนเอง  

และพยายามใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสประสบความสําเร็จ 
 2.4 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
   ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ  (2546: 9-10)  กลาววาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ครูมี

บทบาทดังนี้ 

   1.  ตองรูจักใชคําถาม 
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   2.  อดทนที่จะไมบอกคําตอบ  แตตองกระตุนและเสริมพลังใหนักเรียนคนหาคําตอบ

เอง 

   3.  ตองใหกําลังใจ ใหนักเรียนมีความพยายาม 

   4.  รูวาธรรมชาติของนักเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ดังนั้น การถามนําใหนักเรียน

อาจคิดไมเหมือนกัน บางครั้งอาจตองบอกใหบาง 

   5.  เขาใจและรูความหมายของพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 

   6.  มีเทคนิคในการจัดการใหนักเรียนรวมกันแกปญหา 

   7.  อดทนที่จะฟงคําถามและคําตอบของนักเรียน แมวาคําถาม คําตอบเหลานั้นอาจ

ไมชัดเจน 

   8.  รูวิธีบริหารจัดการชั้นเรียน ใหนักเรียนมีอิสระในการคิด การศึกษาคนควาโดยไม

เสียระเบียบของชั้นเรียน 

   9.  รูจักนําขอผิดพลาดมาใชเปนโอกาสในการสรางสรรคแนวคิดในการคนควา

ทดลองใหม 

  ชุติมา  วัฒนะคีรี (มปป.: 162) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูไวดังนี้ 

   1. แนะนํานักเรียนและกระตุนความสนใจของนักเรียน 

   2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่จําเปน 

   3. คอยชวยเหลือใหคําแนะนําขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงานเชน ถามคําถาม 

อธิบายขอของใจบางอยาง 

   4. แนะนําคําศัพทใหม ๆ ที่พบขณะทําการทดลอง เชน ละลาย ขยายตัว หดตัว 

แรงดัน อุณหภูมิ ฯลฯ 

   5. กระตุนใหนักเรียนบันทึกขอมูล และอภิปรายผลที่ไดจากการทดลอง 

  บทบาทหนาที่ของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรูจึงเปนผูสรางสถานการณที่เปด

โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวนักเรียนเอง เปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อ

อํานวยในการศึกษาคนควา เปนผูถามคําถามตาง ๆ ที่จะชวยใหนักเรียนคนหาความรู 
 2.5 บทบาทของนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะความรู 
  1. พยายามคนพบสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง 

 2. ใชหลักการตาง ๆ ใชทักษะการสังเกต การใชเครื่องมือ การดําเนินการทดลอง การ

บันทึกขอมูล การอภิปรายและการสรุป อันนําไปสูความคิดและหลักเกณฑที่สําคัญของบทเรียน 

 3. แสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นอยางมีอิสระมีเหตุผล 
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 4. พูด ซักถามหรือโตแยงในสิ่งที่นักเรียนเชื่อมั่นและมีเหตุผล 

   บทบาทของนักเรียนในการสืบเสาะหาความรูนี้ สสวท. กลาวไวชัดเจนวานกัเรยีนคอืผู

คนหาคําตอบ  

ภาพประกอบ  2  แสดงความสําคัญของการทดลองที่มตีอการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

ที่มา: สมจิต  สวธนไพบูลย (มปป.) 

สสวท.ไดยกตัวอยางการทดลองเรื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟาอยางงายหรือไดนาโม ซึ่งใน

บทเรยีนจะไมบอกใหทราบวาหลักการของไดนาโมเปนอยางไร แตตองการใหนักเรียนคิดดวยตนเองวา

กระแสไฟฟาเกิดขึ้นไดอยางไร เพื่อจะนําไปสูความเขาใจถึงหลักการของไดนาโม 
 2.6 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  ภพ  เลาหไพบูลย (2542: 156-157) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอดี และขอจํากัดของ

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูไวดังนี้ 

   ขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู คือ 

     1.  นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จงึ

มีความอยากเรียนรูอยูตลอดเวลา 

    2.  นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบ

ความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได กลาวคือ 

ทําใหสามารถจดจําไดนานและนําไปใชในสถานการณใหมไดอีกดวย 

    3.  นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 

    4.  นักเรียนสามารถเรียนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น 

    5.  นักเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

   ขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู คือ 

    1.  ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง 

นักเรียน 

การทดลอง 

ทักษะ 

 แนวความคิด 

หรือ 

หลักการสําคญั 
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    2.  ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้นไมทําใหนาสงสัยแปลกใจ     จะทําใหนักเรียน 

เบื่อหนายและถาครูไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการสอนวิธีนี้ มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมาก

เกินไป จะทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 

   3.  นักเรียนที่มีระดับสติปญญาต่ํา และเนื้อหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจจะ

ไมสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองได 

     4.  นักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอ ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา 

และนักเรียนที่ตองการแรงกระตุนเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมาก ๆ อาจจะพอตอบ

คําถามได แตนักเรียนจะไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีนี้เทาที่ควร 

     5.  ถาใชการสอนแบบนี้อยูเสมอ อาจทําใหความสนใจของสักเรียนในการศึกษา

คนควาลดง 

  ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ (2546: 9) ไดกลาววา การเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรู  

จะสามารถพัฒนานักเรียนดังนี้ 

   1.  นักเรียนจะมีสวนรวมและเปนผูริเร่ิม 

   2.  นักเรียนจะพัฒนากระบวนการแกปญหาการตัดสินใจ 

   3.  นักเรียนจะพัฒนาทักษะในการศึกษาคนควาและวิจัย สามารถใชทักษะนี้ในการ

ดํารงชีวิตได 

   4.  นักเรียนจะมีโอกาสทํางานรวมกับเพื่อนในการแกปญหาและแลกเปลี่ยนความคิด 

ความรู และประสบการณกับเพื่อน 

   5.  นักเรียนจะไดพัฒนาความรับผิดชอบโดยจะตองรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง 
 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  
  งานิวิจัยตางประเทศ 
   วิลเลี่ยม  (William, 1981: 1605-A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผลสัมฤทธิ์และ

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอน

แบบเดิมที่ครูเปนจุดศุนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา  กลุมทดลอง  41  คน  สอนดวยวิธีสืบ

เสาะหาความรู เดิม  กลุมควบคุม  43  คน  สอนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา  24  สัปดาห  

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

   คอลลินส  (Collins. 1990: 2783-A)  ไดศึกษารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูกับนักเรียนไฮสคูลปที่  1  จํานวน  30  คน  โดยใชไอคิวและเกรดคณิตศาสตรเปนเกณฑในการ

แบงกลุมแตละกลุมรวมกันอภิปราย  4  คร้ังๆละ  5  นาที  เนื้อหาที่ใชอภิปรายนั้นเปนเนื้อหาทาง

ตรรกวิทยาและทฤษฎีเซท  ทั้งสองกลุมใชการสืบเสาะตลอดเวลาจัดประสบการณดานตางๆ  เชน  จัด



 31 

ภาพยนตรและตั้งปญหาทางตรรกวิทยา  8  ขอ  ผลปรากฏวากลุมทดลองไดคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน  

กลุมควบคุมได   5  คะแนน  ซึ่งผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ภัทราภรณ  พิทักษธรรม  (2543: 106)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิ

มโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดย

ใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม

ศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครูมีเจตคติตอวิชาสังคมศึกษา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

   มนมนัส  สุดสิ้น  (2544: 87)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

ประกอบกับการเขียนผังมโนมติ  ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถใน

การคิดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

ประกอบกับการเขียนผังไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบกับการเขียนผังมโนมติแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  จากการศึกษางานวิจัยขางตน  สรุปไดวา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูชวย

พัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สเปนซและเฮลมวิช  (สุขุม  มูลเมือง.  2539: 21  อางอิงจาก  Spench & Helmritch.  

1983: 12)  ไดใหนิยามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทํากิจกรรมของ

บุคคลแตละบุคคล  ซึ่งสามารถประเมินไดจากผลการปฏิบัติของเขา  โดยอาศัยเกณฑจากภายนอก

หรือภายในเพื่อใชในการแขงขันกับคนอ่ืน  หรือใชเปนมาตรฐานในการประเมินความเปนเลิศ 

  ไคแซง  อารโนลดและไมลี  (สิริวรรณ  พรหมโชติ.  2542: 17  อางอิงจาก  Kyseak, 

Arnold  and  Meili. 1972: 6)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ไววา  ขนาดของความสําเร็จที่ไดจาก

การทํางานที่ตองอาศัยความพยายามอยางมากซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์มาจากการกระทําที่ตองอาศัย

ความสามารถทั้งรางกายและสติปญญา  ดังนั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนผลของความสําเร็จที่
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ไดจากการเรียน  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดจาก

กระบวนการที่ตองอาศัยการทดสอบ  เชน  การสังเกตหรือการตรวจการบานหรืออาจใชรูปแบบของ

เกรดของโรงเรียน  ซึ่งตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอนและระยะเวลานานพอสมควรหรืออาจไดจากการ

วัดดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วๆไป 

  จินตนา  ชวยดวง  (2547: 29)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  คือ

ความสามารถในการที่จะพยายามเขาถึงความรูซึ่งเกิดจากการกระทําที่ประสานกันและอาศัยความ

พยายามอยางมากทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา  

แสดงออกในรูปของความสําเร็จ  ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

 จากการศึกษาความหมายขางตนพอสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลของ

ความสําเร็จที่ไดจากการเรียน  และพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล  โดยอาศัย

ความสามารถเฉพาะบุคคล  ซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานตางๆ 
 3.2  ความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรู 
  ความรูทางวิทยาศาสตร  เกิดจากการสะสมและเชื่อมโยงสาระสําคัญที่คนพบและพิสูจน

ไดแลวของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก  มนุษยใชความรูทั้งหมดเพื่อพัฒนาสังคมใหดีข้ึน  นักเรียนไดรับ

ความรูจากการคนพบและพิสูจนดวยตนเอง  จนสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม  และความรูทาง

วิทยาศาสตรอาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาทั้งนี้เพราะการคนพบเพิ่มเติมของนักวิทยาศาสตรที่เปน

ขอมูลใหมและพิสูจนไดชัดเจนกวาเดิม   

   ประเภทของความรูทางวิทยาศาสตร  มีลักษณะแตกตางกันอาจแบงไดดังนี้ 

    1.  ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร  (Scientific facts)  เปนความรูที่ไดจากการ

สังเกตวัตถุ  เหตุการณหรือปรากฏการณธรรมชาติ  ที่สังเกตไดโดยตรงและโดยออม 

    2.  มโนมติ  (Concepts)  หรืออาจเรียก  มโนทัศน  หรือ  ความคิดรวบยอด  เปน

ความรูที่เกิดจากการใชความคิดพิจารณาจัดระบบขอเท็จจริง   และประสบการณอยางรอบคอบ   ซึ่ง 

แตละบุคคลอาจมีมโนคติที่แตกตางกันตามวุฒิภาวะและประสบการณของบุคคลนั้น  มโนคติแบงออก

ได  3  ประการ  ดังนี้ 

     2.1  มโนมติเกี่ยวกับการจัดแบงประเภท  (Classification Concepts)  การ

บงถึงคําจํากัดความ  คําอธิบาย  คําชี้แจง  หรือคุณสมบัติของสัตวส่ิงของ 

     2.2  มโนมติ เกี่ ยวกับความสัมพันธ   (Correlational)   เปนการบงถึง

ความสัมพันธของเหตุการณ  หรือส่ิงของทั้งในเชิงเปรียบเทียบ  และในเชิงที่เปนเหตุเปนผลตอกัน   
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มโนมติที่แสดงถึงความเทากัน  สูงกวา  ตํ่ากวา  ระหวาง  มาก  นอย  หรือถาเปนอยางนี้แลวจะเปน

อยางนั้น 

     2.3  มโนมติเกี่ยวกับส่ิงที่มองไมเห็น  (Theoritical  Concepts)  เกิดจากการ

จินตนาการของนักวิทยาศาสตร  ที่จะพยายามจะอธิบายของบางสิ่งบางอยางที่ไมอาจสังเกตได

โดยตรง  แตมีหลักฐานสนับสนุนวาเปนไปได 

    3. หลักการ   (Principle)  เปนความจริงที่สามารถทดสอบได   และไดผล

เหมือนเดิมทุกครั้ง  เกิดจากการอุปมานมวลมโนมติที่เกี่ยวของ  หรืออนุมานจากทฤษฎี 

    4.  กฎ  (Lows)  เปนขอความที่มีความสัมพันธกันระหวางเหตุและผล  กฎอาจถกู

ลมเลิกไดเมื่อมีผลการทดลองใดนาเชื่อถือกวามาขัดแยง  กฎสวนใหญไดจากการอุปมานโดยนําเอา

ขอเท็จจริงทั้งหลายมาผสมผสานกันเปนมโนมติ  เปนหลักการ  จนถึงขั้นยอมรับเปนกฎ  แตมีบางกฎที่

ไดมาโดยการอนุมานจากทฤษฎี 

    5.  ทฤษฎี  (Theories)  เปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรสรางขึ้นเอง  ใชอธิบายกฎหรือ

หลักการและนําไปพยากรณปรากฏการณตางๆที่อยูในของเขตของทฤษฎี 

    6.  สมมติฐานทางวิทยาศาสตร  (Scientific  Hypothesises)  เปนขอความที่

นักวิทยาศาสตรสรางขึ้น  เพื่อคาดคะเนคําตอบของปญหาไวลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลองวา

เปนความรูทางวิทยาศาสตรประเภทหนึ่ง  ความนาเชื่อถือจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการศึกษาหลักฐาน

และเหตุผลสนับสนุนมีมากนอยเพียงใด 

                            อนุมาน 

 

  
  
            อุปมาน  

            อุปมาน 

         อนุมาน – ข้ันตรวจทานหรือ 

         ความคิดสรางสรรค 

ภาพประกอบ  3  แสดงความสัมพนัธของความรูทางวทิยาศาสตร 

ที่มา : สมจิต  สวธนไพบูลย (2547: 78) 
 3.3  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  สมจิต  สวธนไพบูลย  (2535: 101-103)  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร

เปนกระบวนการคิดและการกระทําอยางมีระบบในการคนหาขอเท็จจริง  หาความรูตางๆ  จาก

ความรูทางวทิยาศาสตร กฎ  หลักการ 

ทฤษฎ ี

ขอเท็จจริง สมมติฐาน  มโนมต ิ
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ประสบการณ  และจากสถานการณที่อยูรอบตัวเราดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งประกอบดวย

ข้ันตอนดังนี้ 

   1.  ระบุปญหา 

   2.  ต้ังสมมติฐาน 

   3.  พิสูจนหรือทดลอง 

   4.  สรุปผล  และการนําไปใช 

  การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแลวผลของ

การศึกษาคนควาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ   เปน

องคประกอบคุณลักษณะซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการแสวงหาความรูนี้วา  เจตคติทางวิทยาศาสตร  

ซึ่งประกอบดวย  ความละเอียดถี่ถวน  อุตสาหะ  ความอดทน  ความมีน้ําใจกวาง  ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของคนอื่นไมยึดมั่นความคิดของคนเพียงฝายเดียว  มีความกระตือรือรนที่จะคนหาความรู  มี

ความซื่อสัตยสุจริต  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหมๆ 
 3.4  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American  Association  for  the  

Advancement  of  Science - AAAS)  ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร  และตั้งชื่อโครงการนี้วา  

วิทยาศาสตรกับการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science: A Process  Approach)  หรือ

เรียกชื่อยอวา  โครงการซาปา  (SAPA)  โครงการนี้แลวเสร็จในป ค.ศ.1970  ไดกําหนดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ ประกอบดวย ทักษะพื้นฐาน (Basic  Science  Process  

Skills)  8  ทักษะ  และทักษะขั้นพื้นฐานผสมผสาน  (Integrated  Science  Process  Skills)  5 ทักษะ  

ดังนี้  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2540: 14 -29)   

   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

    1.  ทักษะการสังเกต 

    2.  ทักษะการวัด 

    3.  ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข 

    4.  ทักษะการจําแนกประเภท 

    5.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา 

    6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

    7.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

    8.  ทักษะการพยากรณ 
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   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 

    1.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

    2.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

    3.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 

    4.  ทักษะการทดลอง 

    5.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปขอมูล 

 1.  ทักษะการสังเกต  (Observation) 

   การสังเกต  หมายถึง  การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  

รวมกัน  ไดแก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และผิวกาย  เขาไปสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณโดยไมใสความคิดเห็น

ของผูสังเกตลงไป   ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  อาจแบงออกเปน 3 ประเภท  คือ  ขอมูลเชิงคุณภาพ  

ขอมูลเชิงปริมาณ  (โดยการกะประมาณ)  และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ 

     1.1  ชี้บงและบรรยายคุณสมบัติของส่ิงที่สังเกตเกี่ยวกับรูปราง  กลิ่น  รส  

เสียง  และบอกหนวยตางๆได 

     1.2  บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ  โดยการกะประมาณ 

     1.3  บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 

  2.  ทักษะการวัด 

   การวัด  หมายถึง  การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัดหาปริมาณของสิ่งของ

ตางๆ  ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ 

    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 

   2.1 เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับส่ิงที่จะวัด 

   2.2  บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือเครื่องวัดได 

   2.3  บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือไดถูกตอง 

     2.4  ทําการวดัความกวาง  ความยาว  ความสูง  อุณหภูมิ  ปริมาตร  น้าํหนัก  

และอื่นๆไดถูกตอง 

   2.5  ระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัดได 

 3.  ทักษะการคํานวณ 

   การคํานวณ  หมายถึง  การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดงจํานวนที่นับ

ไดมาคิดคํานวณโดยการบวก  ลบ  คูณ  หาร  หรือหาคาเฉลี่ย 

    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ  
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     3.1 การนับ 

   3.1.1  นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง 

   3.1.2  ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 

   3.1.3  ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 

   3.1.4  ตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 

     3.2  การหาคาเฉลี่ย 

      3.2.1  บอกวิธีหาคาเฉลี่ย 

      3.2.2  หาคาเฉลี่ย 

      3.2.3  แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย 

  4.  ทักษะการจําแนกประเภท  (Classification) 

   การจําแนกประเภท  หมายถึง  การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือส่ิงของ  ที่อยูใน

ปรากฏการณโดยที่เกณฑดังกลาว  อาจจะใชความเหมือน  ความแตกตาง  หรือ  ความสัมพันธอยาง

หนึ่งอยางใดก็ได 

    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้แลว  คือ 

    4.1  เรียงลําดับหรือแบงพวกของสิ่งตางๆ  จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 

   4.2  เรียงลําดับหรือแบงพวกของสิ่งตางๆ  โดยใชเกณฑของตนเองได 

     4.3  บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 

  5.  ทักษะการหาความสัมพนัธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา  

(Space/Space  Relationship  and  Space – time Relationship) 

   สเปสของวัตถุ   หมายถึง   ที่วางที่วัตถุนั้นครอบครองอยูจะมี รูปรางลักษณะ

เชนเดียวกับวัตถุนั้น  โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุมี  3  มิติ  คือ  ความกวาง  ความยาว  ความสูง 

   ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ  ไดแก  ความสัมพนัธระหวาง  3 มิติ   

กับ  2 มิติ  ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง 

    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว   คือ 

   5.1  ชี้บงรูป  2  มิติ  และวัตถุ  3  มิติ  ที่กําหนดใหได 

     5.2  วาดรูป  2  มิติ  จากวัตถุหรือรูป  3  มิติที่กําหนดได 

     5.3  บอกชื่อรูปทรงและรูปทรงเลขาคณิตได 

     5.4  บอกความสัมพันธของรูป  2 มิติได  เชน  ระบุรูป 3 มิติ ที่เห็นเนื่องจาก

การหมุนรูป  2  มิติ เมื่อเห็นเงา (2 มิติ)  ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุ (2 มิติ) เปนตนกําเนิดเงา 
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     5.5  บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ)  ที่เกิดจากการตัดวัตถ ุ(3 มิติ)  ออกเปน  2 

สวน 

     5.6  บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 

     5.7  บอกไดวาวัตถุหนึ่งอยูในตําแหนงหรือหรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 

     5.8  บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกและภาพที่ปรากฏในกระจกวา

เปนซายหรือขวาของกันและกันได 

   ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา  ไดแก  ความสัมพันธระหวางการ

เปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา  หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับ

เวลา 

    1.  บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาได 

    2.  บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งของ

ตางๆกับเวลาได 

  6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  (Organizing  Data  and  

Communication) 

   การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  หมายถึง  การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต  

การวัด  การทดลอง  และจากแหลงอื่นๆ  มาจัดกระทําเสียใหม  เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของ

ขอมูลชุดนี้ดีข้ึน  โดยอาจเสนอในรูปของตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพ  ไดอะแกรม  วงจร  กราฟ  สมการ  

เขียน  บรรยาย  เปนตน 

    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ 

     6.1  บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 

     6.2  ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 

     6.3  เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีข้ึนได 

     6.4  บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยขอความที่เหมาะสม  กะทัดรัด  

จนสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 

     6.5  บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อความหมายให

ผูอ่ืนเขาใจได 

  7.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล  (Inferring) 

   การลงความคิดเห็นจากขอมูล  หมายถึง  การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจาก

การสังเกตอยางมีเหตุผล  โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 
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   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้แลว  คือ  สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความ

คิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรูหรือประสบการณมาชวย 

  8.  ทักษะการพยากรณ  (Prediction) 

   การพยากรณ  หมายถึง  การสรุปคําตอบลวงหนากอนจะทดลอง  โดยอาศัย

ปรากฏการณที่เกิดซ้ําๆ  หลักการ  กฎ  ทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นๆ  มาชวยในการสรุป 

   การพยากรณขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข  ไดแก  ขอมูลที่เปนตาราง  หรือกราฟ  ทําได  2  

แบบ  คือ  การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูลที่

มีอยู 

    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ   

     8.1  การทํานายทั่วไป  เชน  ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ  กฎ  

หรือทฤษฎีที่มีอยูได 

     8.2  การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ  เชน 

      8.2.1  ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 

      8.2.2  ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยู

ได 

  9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  (Formulation  Hypothesis) 

   การตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  คําตอบที่คิดไวลวงหนา  มักกลาวเปนขอความที่บอก

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน  (ตัวแปรอิสระ)  กับตัวแปรตาม  สมมติฐานที่ต้ังไวอาจถูกหรือผิดก็ได  

ซึ่งทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ต้ังไว 

   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้แลว  คือ  สามารถหาคําตอบลวงหนากอนการ

ทดลอง  โดยอาศัยหลักการสังเกต  ความรูและประสบการณเดิม 

  10.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining  Operationally)   

   การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  การกําหนดความหมายหรือขอบเขตของ

คําตางๆ (ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลอง)  ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได 

  11.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  (Identifying  and  Controlling  Variables) 

   การกําหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน  ตัวแปรตาม และตัวแปร

ที่ตองควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ 

    ตัวแปรตน  คือ  ส่ิงที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆหรือส่ิงที่เราตองการทดลองดู

วาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 
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    ตัวแปรตาม  คือ  ส่ิงที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน  เมื่อตัวแปรตนหรือส่ิงที่เปน

สาเหตุเปลี่ยนไป  ตัวแปรตามหรือส่ิงที่เปนผลก็จะเปลี่ยนตามไปดวย 

    ตัวแปรควบคุม  หมายถึง  การควบคุมส่ิงอื่นๆ  นอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทําให

เกิดผลการทดลองคลาดเคลื่อน  ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกัน 

   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ  ชี้บงและกําหนดตัวแปรตน  ตัวแปรตาม

และตัวแปรที่ตองควบคุมได 

  12.  ทักษะการทดลอง  (Experimenting) 

   การทดลอง  หมายถงึ  กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคาํตอบหรือทดสอบสมมติฐาน

ที่ต้ังไว  การทดลองประกอบดวยกิจกรรม  3  ข้ันตอน  คือ 

    ข้ันที่  1  การออกแบบการทดลอง  หมายถึง  การวางแผนการทดลองกอนลงมือ

ทดลองจริง  เพื่อกําหนด 

     -  วิธทีดลอง  ซึ่งเกีย่วกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 

     -  อุปกรณ  หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 

    ข้ันที่  2  การปฏิบัติการทดลอง  หมายถงึ  การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 

    ข้ันที่  3  การบนัทกึการทดลอง  หมายถงึ  การจดบันทึกการทดลองที่ไดจากการ

ทดลอง  ซึ่งอาจเปนผลจากการสังเกต  และการวัดอืน่ๆ 

    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ 

     12.1  การออกแบบการทดลองโดย  กาํหนดวิธกีารทดลองไดถูกตอง  

เหมาะสม  โดยคํานงึถงึตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  และตัวแปรที่ตองควบคุมดวย 

     12.2  ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 

     12.3  บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 

  13.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  (Interpreting data and conclusion) 

  การตีความหมายขอมูล  หมายถึง  การแปรความหมายหรือการบรรยายคุณลักษณะและ

สมบัติของขอมูลที่มีอยู 

  การตีความหมายในบางครั้ง  อาจตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ดวย  

เชน  ทักษะการสังเกต  ทักษะการคํานวณ  เปนตน 

  การลงขอสรุป  หมายถึง  การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด 

   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ 

    13.1  แปรความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยูได (การ

ตีความหมายขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 
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    13.2  บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 

 ทักษะดังกลาวเปนทักษะที่ใชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  ในการศึกษา

วิทยาศาสตรจะตองใหนักเรียนไดทั้งความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 
3.5  จุดมุงหมายของการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)  ไดกําหนดเปาหมายของ

การสอนวิทยาศาสตรไวดังนี้ 

1.  เพื่อใหเขาใจหลักการ  ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในวิทยาศาสตร 

2.  เพื่อใหเขาใจขอบเขต  ธรรมชาติและขอจํากัดของวิทยาศาสตร 

3.  เพื่อใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควา  และคิดคนทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี   

   4.  เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแกปญหาและ

การจัดการ  ทักษะในการสื่อสาร  และความสามารถในการตัดสินใจ 

   5.  เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  มวลมนษุยและ

สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 

   6.  เพื่อนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต 

   7.  เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมในการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 3.6  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดรับทั้งเนื้อหาความรูทาง

วิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  จะตองวัดผลทั้งสองสวนและเพื่อความ

สะดวกในการประเมิน  ผูวิจัยจึงไดจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรในการสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับเปนเกณฑวัดผลวานักเรยีนไดเรียนรูไป

มากนอยหรือลึกซึ้งเพียงใด  4  พฤติกรรม  ดังนี้  (ประวิตร  ชูศิลป.  2534: 21-31)  ดังนี้ 

   1.  ความรูความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวที่เคยเรียน

มาแลวซึ่ง  เกี่ยวกับขอเท็จจริง  ความคิดรวบยอด  หลักการ  และทฤษฎี 

   2.  ความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย  การจําแนก  การขยาย

ใจความ  และแปรความหมายของความรู  โดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  หลักการ  แนวคิดและ

ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร 
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   3.  การนําความรูไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรูและวิธีการคนควา

หาความรูไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน 

   4.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการสืบเสาะหา

ความรูทางวิทยาศาสตร  โดยใชทักษะการสังเกต  การวัด  การคํานวณ  การจําแนกประเภท  การหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  การ

ลงความคิดเห็นจากขอมูล  การพยากรณ  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การ

กําหนดและควบคุมตัวแปร  การทดลอง  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

   ซึ่งพฤติกรรมการเรียนทั้ง 4  พฤติกรรม  ไดแก  ความรูความจํา  ความเขาใจ  การนํา

ความรูไปใช  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัยไดพิจารณาใหครอบคลุม  จุดประสงค

การเรียนรูของบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง พืช 
 3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวจิัยตางประเทศ 
   ฮารท และอัล–ฟาเลห (Harty & Al – Faleh.  1983: 861 - 866)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติที่ไดจากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายและวิธีสอนแบบ

แบงกลุมยอยทดลองของนักเรียนระดับ  11  จํานวน  74  คน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนที่สอนแบบแบงกลุมทดลองสูงกวากลุมที่สอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

   สมิท (Smit. 1994: 2528 - A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตอเจตคติและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด  

7  โดยแบงเปนกลุมทดลอง  3  กลุม  คือ  กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย  กลุมที่สองไดรับการ

สอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  และกลุมที่สามไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเอง  เครื่องมือที่ใชเปนวิธีทดสอบภาคสนาม  ซึ่งเรียกวา  การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตรโดย

ใชวิธีการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ (IASA)  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหลง

มือปฏิบัติดวยตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและให

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย  
  งานวจิัยในประเทศ 
   นุสรา  เอี่ยมนวรัตน  (2542: บทคัดยอ)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

เจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับ

การสอนโดยครูเปนผูสอน  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอน  
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โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01 

   ศิริภรณ  แมนมั่น  (2543: 112)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่

ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01  และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมแตกตาง

กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   สุมาลี  โชติชุม  (2544: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่สอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริม

เชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่

สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

   ชุติมา  ทองสุข  (2547: บทคัยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ใชแบบฝกทักษะการทดลอง

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนที่ใชแบบฝกทักษะการทดลองหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

   จากการศึกษางานวิจัยขางตน  สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย  สงเสริมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  

ตลอดจนการนํานวัตกรรมแบบตางๆมาใชประกอบในกิจกรรมการเรียนรู  สงผลใหนักเรียนเกิดความรู

ความเขาใจ  ในบทเรียนอยางแทจริง  และทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

และไมมีนัยสําคัญ  

 

4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู
อยากเห็น 
 4.1  ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  คําวา “เจตคติทางวิทยาศาสตร”  เปนศัพทบัญญัติลาสุดที่แปลเทียบมาจากคําวา  

“Scientific  Attitude”  มีที่ใชเปนครังแรกในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

พุทธศักราช  2542  กอนหนานั้นใชคําวา  “ทัศนคติทางวิทยาศาสตร”  โดยใชเปนครั้งแรกในหลักสูตร  

พุทธศักราช  2503  และใชตอมาอีกในหลักสูตรฉบับตางๆมาจนถึงหลักสูตรฉบับ  2542   
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(ณัฏพงษ  เจริญพิทย.  2543: 11)  คําวาเจตคติทางวิทยาศาสตรนั้นมีนักวิชาการและนักการศึกษาที่มี

สวนเกี่ยวของไดใหความหมายในลักษณะตางๆ  ไวดังนี้        

   ศิริภรณ  เมนมั่น  (2543: 57)  ไดใหความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง

การแสดงออกทางดานจิตใจที่เอื้อตอการสืบเสาะหาความรู  ไดแก  การเปนคนมีเหตุมีผล  มีความ

อยากรูอยากเห็น  มีความซื่อสัตย  มีความเพียรพยายาม  มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ  มี

ความใจกวางและยอมรับฟงความคิดเห็นใหมๆ เพื่อนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  และนําวิธีการ

ทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน             

   อาภาพร  สิงหราช  (2545:  6)  ไดใหความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง

ความรู สึกของบุคคลที่มีตอการคิด  การกระทํา  และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตรที่ปรากฏใหเห็นเปนพฤติกรรม  ไดแก  ความอยากรูอยากเห็น  ความเพยีรพยายาม  ความ

มีเหตุผล  ความซื่อสัตย  และความมีใจกวางเต็มใจยอมรับความคิดเห็นใหม   
   ศิรสา  พฆัมกุล  (2548: 18)  ไดใหความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง

พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ

ตางๆ  ไดแก  ความอยากรูอยากเห็น  ความเพียรพยายาม  ความมีเหตุผล  ความระเอียดรอบคอบ

กอนตัดสินใจ  ความซื่อสัตย  ความใจกวางและเต็มใจรับฟงความคิดใหม  เพื่อนําไปสูการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรคและปรับไปใชในชีวิตประจําวันได     

   ลักขณา  ศรีวรขันธ  (2550: 10)  ไดสรุปไววา  เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะ

ทาทางของบุคคล  พฤติกรรม  ความคิด  การแสวงหาความรู  การแกปญหาแนวโนมการกระทําหรือ

แนวทางการเลือกกระทําของบุคคลที่เอื้อตอการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  เพื่อนําเอาไปใช

ประโยชนในการดํารงชีวิตการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม 

   จากการศึกษาความหมายขางตนพอสรุปไดวา  เจตคติทางวิทยาศาสตรเปน

ความรู สึกของบุคคลที่มีตอการคิด  การกระทํา  และการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร  ที่แสดงออกใหเห็นทางพฤติกรรมทางดานความอยากรูอยากเห็น  ความเพียรพยายาม  

ความมีเหตุผล  ความระเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ  ความซื่อสัตย  ความใจกวางและเต็มใจรับฟง

ความคิดใหม   
 4.2  องคประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  ทบวงมหาวิทยาลัย  (2525: 15)  ไดกําหนดองคประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตรไว  

7  ประการดวยกันคือ 

   1.  ความละเอียดถี่ถวน  และความมานะบากบั่นในการสังเกตหรือการทดลอง 

   2.  ไมตัดสินใจงายๆโดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ 
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   3.  มีใจกวางที่จะยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยใจเปนธรรม  โดยไมยึดมั่นใน

ความคิดของตนฝายเดียว 

   4.  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   5.  มีความกระตือรือรนที่จะคนควาหาความรูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

   6.  มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งในการคิดและการกระทํา 

   7.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหมๆที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต 

  นอกจากนี้  ไดเดอริช  (Diederich  อางถึงใน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2537 : 

25)  ไดเสนอองคประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตรไวดังนี้ 

   1.  เปนคนชางสงสัยไมเชื่อส่ิงตางๆทันที 

   2.  มีความเชื่อมั่นวาจะมีวิธีการแกปญหาได 

   3.  ใชวิธีการทดลองเพื่อพิสูจนหลายๆวิธี 

   4.  มีความแมนยํา 

   5.  ชอบคนหาสิ่งใหมๆ 

   6.  เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อมีเหตุผลมากกวา 

   7.  สุภาพ  ถอมตน 

   8.  ซื่อสัตยตอการใหความจริง 

   9.  มีเจตคติที่เปนปรนัยยอมรับขอสนับสนุนที่เชื่อถือได 

   10.  ไมเชื่อถือโชคลางไสยศาสตร  หรือเร่ืองที่พิสูจนไมได 

   11.  ตองการคําอธิบายชี้แจงเชิงวิทยาศาสตร 

   12.  ตองการความสมบูรณถูกตองของสิ่งที่เรียนรู 

   13.  ไมตัดสินใจอยางรวดเร็ว 

   14.  บอกความแตกตางระหวางสมมติฐานและคําตอบที่ไดจากการแกปญหา 

   15.  ยอมรับขอตกลงเบี้องตน 

   16.  มีการตัดสินใจไดวาสิ่งใดเปนปจจัยสําคัญขั้นพื้นฐาน และสิ่งใดเปนความสําคัญ

ทั่วไป 

   17.  เชื่อถือและยอมรับโครงสรางทางทฤษฎี 

   18.  เชื่อถือและยอมรับปริมาณวิเคราะห 

   19.  ยอมรับหลักการของความนาจะเปน 

   20.  ยอมรับการสรุปดวยเหตุผลที่นําไปใชไดทั่วไป  (generalization) 
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  จากองคประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตที่ไดมีนักวิชาการเสนอไวดังกลาวขางตนนั้น  

จะเกิดขึ้นไดก็ดวยองคประกอบพื้นฐานสําคัญของเจตคติทั้ง  3  ประการ  คือ  ความคิด  ความรูสึก  

และพฤติกรรม  ส่ิงเหลานี้มีความสัมพันธซึ่งกันและกันที่จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรม  หรือลักษณะ

พฤติกรรมของผูที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตรได 
 4.3  ลักษณะและพฤติกรรมของผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  นักวิทยาศาสตรหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญและพฤติกรรมที่บงบอกถึง

บุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตรหรือเจตคติทางวิทยาศาสตร  ดังเชน 

   ฮานีย  (Haney.  1969: 204)  ไดกําหนดลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตรเปน  3  

ลักษณะ  ดังนี้ 

    1.  เจตคติที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเยี่ยงนักวิทยาศาสตร  ไดแก 

     1.1  ความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) หมายถงึ  ความพอใจที่จะเผชญิกับ

ปญหาใหมๆ  เปนคนที่มีลักษณะชอบซัก  ชอบคิด  และริ่เร่ิมส่ิงใหม 

     1.2  ความมีเหตุผล  (Rationality)  หมายถึง การใชเหตุผลในการอธิบาย

ปรากฏการณทางธรรมชาติโดยไมเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตางๆ 

     1.3  ความรอบคอบในการลงขอสรุปหรือตัดสินใจ (Suspended Judgment)  

หมายถงึ การไมรับตัดสินใจหรือลงขอสรุปโดยปราศจากขอมูลสนับสนนุเพยีงพอ 

    2.  เจตคติเกี่ยวกับการยอมรับความคิดเห็นใหมๆ  ไดแก 

     2.1  ความมีใจกวาง  (Open-Mindedness)  หมายถึง  ความเต็มใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตน 

     2.2  การใชความคิดเชิงวิพากษวิจารณ  (Critical  Mindedness)  หมายถึง

ความพยายามที่จะหาขอมูลสนับสนุนหลักฐานอางอิงตางๆกอนที่จะยอมรับความคิดเห็นใดๆรูจัก

โตแยง  และมีหลักฐานมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง 

     2.3  ความเปนปรนัย  (Objectivity)  หมายถึง  การเปนปรนัยหรือความ

ถูกตองเที่ยงตรงในการรวบรวมขอมูล  การจัดกระทําขอมูล  และตีความโดยไมใชความคิดเห็นสวนตัว

เขาไปเกี่ยวของ 

     2.4  ความซื่อสัตย  (Honesty)  หมายถึง  ความถูกตองในการรายงานผล

การศึกษาโดยปราศจากความอคติความรูสึกสวนตัวหรือปราศจากอิทธิพลของสังคมเศรษฐกิจ  และ

บานเมือง 
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    3.  เจตคติเกี่ยวกับโลกทัศนของแตละบุคคล  ไดแก  การยอมรับในขอจํากัด  

หมายถึง  การยอมรับขอจํากัดของการแสวงหาความรู  ความจริงที่คนพบวันนี้  อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในวันขางหนา 

   จีกา  (Gega.  1982: 58-60)  ไดศึกษาเกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร  และพบวา  

คุณลักษณะที่เปนองคประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตรมี  4  ประการ  คือ 

    1.  ความอยากรูอยากเห็น  บุคคลที่มีความอยากรูอยากเห็นเปนบุคคลที่มีความ

สนใจใครรูในสิ่งตางๆดวยตนเองหรือเปนบุคคลที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

     1.1  ชอบพิจารณาสิ่งตางๆอยางมีเหตุผล 

     1.2  ชอบซักถามเกี่ยวกับเหตุการณและสิ่งตางๆอยูเสมอ 

     1.3  แสดงความสนใจในการทดลองตางๆ 

    2.  ความคิดสรางสรรค  บุคคลที่มีความคิดใหมๆอยูเสมอ  ถือวาบุคคลชางคิดซึ่ง

บุคคลเหลานี้จะแสดงใหเห็นแนวคิดของตนเองจากการแปลความหมายของเหตุการณตางๆ  บุคคลทีม่ี

ความคิดสรางสรรคมักจะแสดงออกทางวาจา  หรือการกระทํา  ดังตอไปนี้ 

     2.1  มีการทดลองใหมๆจากการสังเกตและแนวความคิดของตนเอง 

     2.2  มักจะเสนอการทดลองใหมๆ 

     2.3  อธิบายหรือสรุปการทดลองใหมๆ  จากการสังเกต  และแนวความคิด

ของตนเอง 

     2.4  ใชเครื่องมือตางๆ  ในแนวที่แปลกใหม  และสรางสรรค 

    3.  ความคิดเชิงวิพากษวิจารณ  หมายถึง  ความพยายามที่จะหาขอสนับสนุน

หรือขออางอิงตางๆ  กอนที่จะยอมรับความคิดเห็นใดๆ  รูจักโตแยง  และหาหลักฐานมาสนับสนุน

ความคิดของตน  หรือเปนบุคคลที่มีลักษณะ  ดังนี้ 

     3.1  มีการสรุปอยางมีเหตุผล 

     3.2  ชี้ใหเห็นขอขัดแยงจากการรายงานของผูอ่ืน 

     3.3  มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดได  ยอมรับในส่ิงที่มีเหตุผล 

    4.  ความวิริยะอุตสาหะ  บุคคลที่มีความสนใจในปญหาหรือเหตุการณตางๆนาน

กวาคนอื่นไมทอถอยในกิจกรรมตางๆซึ่งมักจะแสดงออกดังนี้ 

     4.1  หลังจากการทํางานเกี่ยวกับเร่ืองแปลกๆใหมๆ  ส้ินสุดแลวยังมีการ

สืบเสาะเพื่อเพิ่มพูนความรูตอไป 

     4.2  มีการทดลองหรือทํางานตางๆลมเหลวก็ยังมีการทดลอง  หรือซ้ําอีกเพื่อ

ความแนใจ 
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     4.3  มีการกระทํากิจกรรมตางๆอยางสมบูรณรอบคอบแมวาจะชากวาคนอื่น

ก็ตาม 

   คณะกรรมการการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตรของ 

ทบวงมหาวิทยาลัย (ทบวงมหาวิทยาลัย.  2525: 55 - 57)  ไดกลาวถึงผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตรไว

ดังนี้ 

    1.  ความมีเหตุผล 

     1.1  เชื่อในความสําคัญของเหตุผล 

     1.2  ไมเชื่อโชคลาง  คําทํานาย  หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตางๆที่ไมสามารถอธิบาย

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 

     1.3  ตองการที่จะรูวาปรากฏการณตางๆนั้นเปนอยางไร  และทําไมจึงเปน

อยางนั้น 

    2.  มีความอยากรูอยากเห็น 

     2.1  มีความเพียรพยายามที่จะแสวงหาความรูในสถานการณใหมๆ 

     2.2  ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม 

     2.3  ชางซัก  ชางถาม  ชางอาน  เพื่อใหไดคําตอบที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

    3.  มีใจกวาง 

     3.1  ยอมรับการวิพากษวิจารณ  

     3.2  เต็มใจที่จะรับรูความคิดใหมๆ 

     3.3  เต็มใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดเห็นแกคนอื่น 

    4.  มีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง 

     4.1  สังเกตและบันทึกผลตางๆโดยปราศจากความลําเอียงหรืออคติ 

     4.2  ไมเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลที่ตนคนพบวาขอมูลนั้นจะไมสนับสนุน

สมมติฐาน 

     4.3  มีความมั่นคง  หนักแนน  ตอผลที่ไดจากการพิสูจน 

    5.  มีความเพียรพยายาม 

     5.1  ไมทอถอย  เมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือลมเหลว 

     5.2  มีความตั้งใจ 

    6.  มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 

     6.1  ใชวิจารณญาณกอนที่จะตัดสินใจใดๆ 

     6.2  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 
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   พัชราภรณ  พสุวัต  (2530: 163 - 164)  ไดรวบรวมและสรุปไววา  บุคคลที่มีเจตคติ

ทางวิทยาศาสตรนั้นหมายถึง  บุคคลทีมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออกดังตอไปนี้ 

 คุณลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร พฤติกรรมที่แสดงออก 

 1.  ความมีเหตุผล   -  เชื่อในความสําคัญของเหตุผล 

       - ไมเชื่อโชคลาง  คําทํานาย  หรือส่ิงศักดิ์ตางๆที่ไม

          สามารถอธิบายตามวิธีการทางวิทยาศาสตรได 

       -  แสวงหาสาเหตุของเหตกุารณตางๆ และหา 

             ความสมัพนัธของสาเหตุนัน้กับผลที่เกิดขึ้น 

       -  ตองการที่จะรูปรากฏการณตางๆ  นัน้เปน 

                       อยางไรและทาํไมจึงเปนอยางนั้น 

       -  พยายามอธบิายสิ่งตางๆในแงของเหตุและผล 

 2.  มีความอยากรูอยากเห็น  -  มีความพยายามที่จะแสวงหาความรูใน 

           สถานการณใหมๆ ซึ่งไมสามารถอธิบายไดดวย

           ความรูที่มีอยูเดิม 

       -  ตระหนักถงึความสาํคัญของการแสวงหาขอมูล

           เพิม่เติม 

       -  ชางซัก  ซางถาม  ชางอาน  เพื่อใหไดคําตอบ 

              เปนความรูที่สมบูรณแบบยิ่งขึ้น 

       -  ใหความสนใจในเรื่องทีเ่กีย่วของกับวทิยาศาสตร

           ทีก่ําลงัเปนปญหาสาํคัญในชีวิตประจาํวัน 

       -  แสดงออกถึงความพอใจทีจ่ะหาคําตอบในสิ่งที่

           ตนอยากรู 

 3.  มีใจกวาง   -  ยอมรับการวิพากษวิจารณและยินดใีหมีการ 

              พิสูจนตามเหตุผลและขอเท็จจริง 

       -  เต็มใจที่จะรับรูความคิดเหน็ใหมๆ 

       -  เต็มใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดเห็นแก 

              ผูอ่ืน 

       -  ตระหนักและยอมรับขอจํากัดของความรูที่คนพบ

           ในปจจบัุน 
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 4.  มีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง -  สังเกตและบันทกึผลตางๆโดยปราศจากความ 

              ลําเอียงหรืออคติ 

       -  ไมนําสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมอืงมา 

              เกีย่วกบัการตีความหมายผลงานตางๆ ทาง 

               วทิยาศาสตร 

       -  ไมยอมใหความชอบหรือไมชอบสวนตวัมาม ี

              อิทธิพลเหนอืการตัดสินสิ่งใดๆ 

       -  มีความมัน่คง  หนกัแนน  ตอผลที่ไดจากการ 

              พิสูจน 

       -  เปนผูซื่อตรง  อดทน  ยุติธรรม  และ 

          ละเอียดรอบคอบ 

 5.   มีความเพยีรพยายาม  -  ทาํกิจการงานที่ไดรับมอบหมายอยางสมบูรณ 

       -  ไมทอทอยเมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือลมเหลว 

       -  มีความตั้งใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู 

       -  มีความรับผิดชอบตองานหรือกิจกรรมทีต่นเองทํา

              หรือไดรับมอบหมายอยางมีคุณภาพ 

 6.  มีความละเอียดรอบคอบกอน -  ใชวิจารณญาณกอนที่จะตดัสินใจใดๆ 

  ตัดสินใจ   -  ไมยอมรับส่ิงหนึ่งสิง่ใดวาเปนความจริงทันที  ถา

           ยงัไมมีการพิสูจนที่เชื่อถอืได 

       -  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรุปที่รวดเร็ว 

              เกินไป 

 7.  การใชความคิดเชิงวพิากษวิจารณ -  มีความพยายามที่จะหาขอสนับสนนุหลกัฐาน 

              หรือขออางอิงตางๆ กอนจะยอมรับความคิดเห็น

           ใดๆและรูจักที่จะโตแยงและหาหลักฐาน 

           สนับสนนุความคิดเห็นของตนเอง 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537:  26 - 27)  ไดกลาวสรุปคุณลักษณะของผูมี

เจตคติทางวิทยาศาสตรไวดังตอไปนี้ 

    1.  ความอยากรูอยากเห็น  เปนความพอใจของบุคคลที่จะเผชิญกับสถานการณ

ใหมๆ  นักวิทยาศาสตรควรมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ  เพื่อแสวงหา

คําตอบที่มีเหตุผลในปญหาตางๆและพรอมที่จะคนควาหาความรูใหมๆ 
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    2.  ความมีเหตุผล  ซึ่งมีความมีเหตุผลจะเปนตัวกําหนดแนวทางของพฤติกรรม

ของบุคคลนักวิทยาศาสตรตองเปนคนที่มีเหตุผล  ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือขอมูลมา

สนับสนุนอยางเพียงพอ  อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุมีผล  หาความสัมพันธของเหตุและ

ผลที่เกิดขึ้น  ตรวจสอบความถูกตองสมเหตุสมผลของแนวคิดตางๆ  กับแหลงขอมูลที่เชื่อถือได  หา

หลักฐานจากการสังเกตและการทดลอง  เพื่อสนับสนุนคําอธิบาย  มีหลักฐานและขอมูลอยางเพียงพอ

กอนที่จะสรุปผล  เห็นคุณคาของการใชเหตุผลและพรอมที่จะใหผูอ่ืนตรวจสอบผลงานของตน 

    3.  ความเพียรพยายาม  นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความเพียรพยายามมานะ

อดทนและไมทอทอยเมื่อพบอุปสรรคตางๆ  มีความตั้งใจแนวแนในการแสวงหาความรูเมื่อไดคําตอบ

ไมถูกก็คิดคนหาวิธีการใหมจนไดคําตอบที่ตองการ  ไมวาจะใชความพยายามกี่คร้ังก็ตาม 

    4.  ความซื่อสัตย  นักวิทยาศาสตรตองมีความซื่อสัตย  บันทึกขอมูลไวตามความ

เปนจริงดวยความละเอียดถูกตองซึ่งสามารถตรวจสอบได  เห็นคุณคาของการเสนอขอมูลตามความ

เปนจริง 

    5.  ความมีระเบียบรอบคอบ  นักวิทยาศาสตรตองเปนผูที่ทํางานอยางมีระบบ 

มีระเบียบรอบคอบ  จัดระบบในการทํางาน  ใชวิธีการศึกษาหลายวิธีในการตรวจสอบผลการทดลอง  

ไตรตรอง  วินิจวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวนในการทํางานกอนตัดสินใจสรุปผล 

    6.  ความใจกวาง  หมายถึงความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเมื่อมี

เหตุผลสมควร  นักวิทยาศาสตรมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรับฟงคําวิจารณขอโตแยงที่มี

เหตุผลของผูอ่ืน  ไมยึดมั่นในความคิดของตนฝายเดียวยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะหา

ขอมูลหรือศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

    7.  การใชความคิดเชิงวิพากษวิจารณ   หมายถึงความพยายามที่จะหา

ขอสนับสนุนหลักฐานหรือขออางอิงตางๆกอนตัดสินใจหรือลงขอสรุปใดๆ หรือไมยอมรับความคิดเห็น

ดานใดๆ  โดยปราศจากขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ  รูจักแยงและหาหลักฐานมาสนับสนุนความ

คิดเห็นของตน 

    8.  การยอมรับในขอจํากัด  หมายถึงการยอมรับในขอจํากัดของการแสวงหา

ความรูความจริงที่พบในวันนี้วา  อาจเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต  และไมยอมรับขอสรุปใดๆอยางไมมี

เหตุผล 

    9.  การยอมรับในส่ิงที่คนพบ  หมายถึงความพอใจที่จะยอมรับขอสรุปที่มีขอมูล

สนับสนุนหรือไดรับการทดสอบแลว 

   บลูม  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2537:  27–30 ; อางอิงจาก bloom. 1970: 

121-123)  ไดระบุรายละเอียดพฤติกรรมเจตคติทางวิทยาศาสตรไวดังตอไปนี้ 
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    1.  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอยากรูอยากเห็น 

     1.1  แสดงออกถึงความพอใจที่จะแสวงหาความรูหรือความคิดใหมๆ 

     1.2  แสดงออกถึงความพอใจที่จะไดขอมูลหรือความคิดใหมๆเพิ่มข้ึน 

     1.3  แสดงออกถึงความพอใจที่จะไดขอสรุปที่มีขอมูลหรือหลักฐานสนับสนุน

ที่เชื่อถือได 

     1.4  แสดงออกถึงความพอใจเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่เปนปญหาสําคัญ

ในชีวิตประจําวัน 

     1.5  แสดงออกถึงความพอใจที่จะหาคําตอบในสิ่งที่ตนอยากรู 

    2.  พฤติกรรมที่แสดงออถึงความใจกวาง 

     2.1  แสดงความเต็มใจที่จะยอมรับฟงการวิพากษวิจารณจากผูอ่ืน 

     2.2  ตระหนักถึงความสําคญัของการแสวงหาขอมูลเพิม่เติม 

     2.3  ตระหนักและยอมรับในขอจํากัดของความรูที่คนพบในปจจุบัน 

     2.4  ตระหนักถึงคุณคาของวิทยาศาสตรอันเปนผลใหมผีลิตผลที่ใชในปจจุบัน

มากมาย 

    3.  พฤติกรรมที่แสดงออกถงึการมุงไปสูความจรงิ 

     3.1  ตระหนักและยอมรับในขีดจํากัดของตนเอง 

     3.2  ตระหนักดีวาทกุส่ิงทุกอยางอาจเปลีย่นแปลงไดในวันขางหนา 

     3.3  ตระหนักถึงความสําคญัของการแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ 

     3.4  ตระหนักถึงขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ได  อันเปนจากความเพียรพยายาม

ของมนุษย 

     3.5  แสดงออกถึงความเชื่อวาวทิยาศาสตรนั้นมีอิทธพิลตอส่ิงแวดลอมที ่

เราอยู 

     3.6  ไมคิดแปลงหรือแกไขขอมูลที่ตนคนพบ  แมวาขอมลูนั้นจะไมสนบัสนุน

สมมติฐานของตน 

     3.7  แสดงออกถึงความเขาใจวาการคนควาวจิัย  และการทดลองทาง

วิทยาศาสตรตองใชความอุตสาหะ 

     3.8  ตระหนักถึงขีดจํากัดของความรูที่มีอยูในปจจุบัน 

     3.9  ตระหนักถึงความสําคญัของวิธีการแสวงหาความรู  กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและธรรมชาติของวทิยาศาสตร 
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     3.10  แสดงความเชื่อวาในการคนควาหรอืประดิษฐส่ิงใหมๆนัน้  ควรจะได

ตระหนักและเขาใจความเชือ่เกาๆดวย 

    4.  พฤติกรรมที่แสดงออกถงึความกลาไดกลาเสีย 

     4.1  เต็มใจที่จะถูกวิพากษวจิารณหรือถูกผูอ่ืนตําหนิขอผิดพลาดของตน 

     4.2  กลาที่จะแสดงความคดิ  ความรูสึก  และวิพากษวจิารณโดยไมเกรงกลัว

ตออิทธิพลภายนอก 

     4.3  ชวยกิจกรรมอยางมีอิสระในชั้นเรียน 

     4.4  เต็มใจที่จะทดลองหรือพยายามที่จะใชวิธีการใหมๆ  

    5.  พฤติกรรมที่แสดงออกถงึการมีจุดมุงหมาย 

     5.1  แสดงออกถึงความพอใจที่จะยอมรับขอสรุปที่มีขอมูลสนับสนุน  

มากกวาขอสรุปที่ปราศจากขอมูลสนับสนนุ 

     5.2  แสดงออกถึงความพอใจที่จะยอมรับขอสรุปที่ไดมาจากการทดสอบ  

หรือโตแยงที่นาเชื่อถือได 

    6.  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความชัดเจน 

     6.1  พอใจที่จะไดขอสรุปที่ไดใจความชัดเจน 

     6.2  ใหนิยามของศัพทที่สําคัญๆในวิชาวิทยาศาสตร 

     6.3  ใชถอยคําหรือประโยคอยางเหมาะสม 

     6.4  แสดงออกถึงความพอใจที่จะตรวจสอบปญหาดวยวิธีการหลายๆอยาง 

    7.  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมั่นใจในตนเอง 

     7.1  แสดงความมั่นใจวาจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดลุลวงและมีผลสําเร็จ 

     7.2  แสดงความมั่นใจที่จะใชสติปญญาของตนในการแกปญหา 

    8.  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอุตสาหะ 

     8.1  ดําเนินการแกปญหาจนถึงที่สุดหรือจนกวาจะไดรับคําตอบ 

    9.  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพอใจ 

     9.1  แสดงความพอใจที่จะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู 

     9.2  แสดงความมั่นใจวาความรูที่ตนมีอยูจะชวยใหบรรลุเปาหมายในอนาคต 

    10.  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อในทฤษฎี 

     10.1  ตระหนักถึงความสําคัญของรูปแบบ   ทฤษฎี   และแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร  พรอมทั้งเชื่อวาจะเปนเครื่องชี้นําทางอันสําคัญในการชวยใหเห็นความสัมพันธของสิ่ง

ตางๆ  และชวยใหเกิดการแสวงหาความรูใหมๆ 
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     10.2  ตระหนักถึงความสําคัญของทฤษฎีในปจจุบันที่ยอมรับกันอยู  และเชื่อ

วาจะเปนพื้นฐานของการแสวงหาความรูใหมตอไป 

     10.3  ตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตรในการไดมาซึ่ง

ความรู ทฤษฎี  และแนวคิดใหมๆ 

    11.  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ 

     11.1  ชวยเหลือกลุมในการทํากิจกรรม  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการ

เรียนรู 

     11.2  แสดงความเต็มใจที่จะทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่กําหนดใหเรียนใน

ชั้นเรียน 

     11.3  ตองการขอมูลยืนยันหรือสนับสนุนกอนลงขอสรุปใดๆ 

     11.4  เสนอแนวทางในการแกปญหา 

     11.5  แสดงความพอใจที่จะแสดงความคิดเห็นกับผูอ่ืน 

     11.6  แสดงความเต็มใจที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

     11.7  ใชเหตุผลประกอบการวิพากษวิจารณ 

     11.8  ริเร่ิมทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดผลประโยชนตอกลุม 

    12.  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรวมมือกับผูอ่ืน 

     12.1  แสดงความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตนขณะรวมกิจกรรม

กับผูอ่ืน 

     12.2  เต็มใจที่จะขอความชวยเหลือและความรวมมือจากผูอ่ืน 

     12.3  พอใจที่จะทําความเขาใจในความคิดเห็นของผูอ่ืนใหชัดเจน 

   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2538: 28 - 30)  ไดกําหนด

คุณลักษณะของผูที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตรไว  6  ดานดังนี้ 

    1.  มีความอยากรูอยากเห็น 

    2.  มีความรับผิดชอบและความเพียรพยายาม 

    3.  มีเหตุผล 

    4.  มีระเบียบและรอบคอบ 

    5.  มีความซื่อสัตย 

    6.  มีใจกวาง 

   ภพ  เลาหไพบูลย  (2540: 4 - 5)  กลาววาผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตร  ควรเปนผูที่มี

คุณลักษณะดังตอไปนี้ 
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    1.  ความอยากรูอยากเห็น 

     นักวิทยาศาสตรตองมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ

เพื่อแสวงหาคําตอบที่มีเหตุผลในขอปญหาตางๆ  และจะมีความยินดีมากที่ไดคนพบความรูใหมๆ 

    2.  ความเพียรพยายาม 

     นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความเพียรพยายาม  ไมถอถอยเมื่อมีอุปสรรค

หรือมีความลมเหลวในการทําการทดลอง  มีความตั้งใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู  เมื่อได

คําตอบที่ไมถูกตองก็จะไดทราบวา  วิธีการเดิมใชไมได  ตองหาแนวทางในการแกปญหาใหม  และ

ความลมเหลวที่เกิดขึ้นนั้นถือวาเปนขอมูลที่ตองการบันทึกไว 

    3.  ความมีเหตุมีผล 

     นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีเหตุผลยอมรับในคําอธิบาย  เมื่อมีหลักฐานหรือ

ขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  หาความสัมพันธของ

เหตุและผลที่เกิดขึ้น  ตรวจสอบความถูกตองสมเหตุสมผลของแนวคิดตางๆ  กับแหลงขอมูลที่เชื่อถือได  

แสวงหาหลักฐานและขอมูลจากการสังเกตหรือการทดลอง  เพื่อสนับสนุนหรือคิคคนกาคําอธิบาย  มี

หลักฐานขอมูลอยางเพียงพอเสมอกอนจะสรุปผล  เห็นคุณคาในการใชเหตุผลยินดีใหมีการพิสูจนตาม

เหตุผลและขอเท็จจริง   

    4.  ความซื่อสัตย 

     นักวิทยาศาสตรเปนผูมีความซื่อสัตย  บันทึกผลหรือขอมูลตามความเปนจริง

ดวยความละเอียดถูกตอง  ผูอ่ืนสามารถตรวจสอบในภายหลังได  เห็นคุณคาของการเสนอขอมูลตาม

ความเปนจริง   

    5.  ความมีระเบียบและรอบคอบ 

     นักวิทยาศาสตรตองเปนผูเห็นคุณคาของความมีระเบียบ  รอบคอบ  และ

ยอมรับมีประโยชนในการวางแผนการทํางานและการจัดระบบการทํางาน  นําวิธีการหลายๆ วิธีมา

ตรวจสอบผลการทดลองหรือวิธีการทดลอง  ไตรตรอง  พินิจพิเคราะห  ละเอียดถี่ถวนในการทํางาน  

ทํางานอยางมีระเบียบเรียบรอย  มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 

    6.  ความใจกวาง 

     นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รับฟง

คําวิพากษวิจารณ  ขอโตแยงหรือขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอ่ืนโดยไมยึดมั่นความคิดเห็นของตนเอง

ฝายเดียว  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ยอมพิจารณาขอมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแนนอนไมได  และ

พรอมที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม 
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   ครินซแมน  (สุคนธรักษ  วงศคําชาว.  2544: 18 - 19; อางอิงจาก  Klinckman.  

1970: 49 - 53) ไดกําหนดองคประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตรไว  12  ประการ  ไดแก 

    1.  มีความอยากรูอยากเห็น  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  มีความ

ปรารถนาสํารวจตรวจสอบแนวคิดสิ่งตางๆที่แปลกใหม  มีความปรารถนาในการสํารวจคนหา

ขอสนเทศเพิ่มเติม  คนควาหาหลักฐานมาสนับสนุนขอสรุปตางๆ  สนใจในประเด็นปญหาทาง

วิทยาศาสตรที่พบเห็นในสื่อสารมวลชน  ปรารถนาการมีคําอธิบายที่เชื่อถือไดในการตอบคําถามที่

สนใจ 

    2.  ความใจกวาง  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  มีความเต็มใจที่ใหผูอ่ืน

วิพากษวิจารณขอมูล  หรือแนวความคิดที่ตนเองเสาะแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนขอสรุปตางๆ 

    3.  มุงมั่นในความเปนจริง  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  ตระหนักวา

การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่แนนอนเสมอ  ตระหนักวาแหลงความรูมีหลากหลาย  มีความเชื่อวา

วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  มีความตระหนักถึงขอจํากัดของความรู  มี

ความตระหนักถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตรวาเปนกระบวนการและการสืบเสาะ 

    4.  ความชอบเสี่ยง  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  เต็มใจที่จะถูก

วิพากษวิจารณไดตลอดเวลา  รวมอภิปรายอยางอิสระในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เต็มใจที่จะใช

แนวทางใหมๆในการศึกษาหรือในการทํางานเสมอ 

    5.  ความเปนปรนัย  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  แสดงใหเห็นถึงความ

ยึดมั่นในขอสรุปเชิงวิทยาศาสตรที่ผานการตรวจสอบพิสูจนมาแลว 

    6.  ความแมนยํา  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  ยึดมั่นในขอความที่

สัมพันธกัน  และหาคํานิยามของศัพทตางๆ  แสดงใหเห็นถึงความตองการตรวจสอบปญหาตางๆใน

แนวความคิดที่ตางไปจากเดิม 

    7.  ความเชื่อมั่น  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  มีความเชื่อมั่นวาตนเอง

มีความสามารถสืบเสาะหาความรูไดสําเร็จ  ยึดมั่นและเต็มใจที่จะใชวิธีแกปญหาแบบวิทยาศาสตร 

    8.  ความอุตสาหวิริยะ  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  ติดตาม  คนควา  

สืบคน  คําตอบของปญหาตางๆจนกวาจะไดคําตอบดังกลาว  มีการทํากิจกรรมตางๆอยางอดทน

จนกวาจะไดผลตามที่ตองการ 

    9.  ความพึงพอใจ  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  มีความพงึพอใจในการ

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  มีความเชื่อมั่นในประสบการณสืบเสาะหา

ความสามารถที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรมตางๆในอนาคตได 
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    10.  ยึดมั่นในโครงสรางทางทฤษฎี  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  

ตระหนักถึงความสําคัญของตัวแบบ  ทฤษฎี  และมโนคติในฐานะที่เปนเครื่องมือในการจัดระเบียบ

ความรูตางๆ  ตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตรในการสรางความรู  ทฤษฎีและ

มโนคติตางๆ 

    11.  ความรับผิดชอบ  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  มีความเต็มใจ

ทํางานนอกเหนือไปจากที่มอบหมาย  ยึดมั่นในหลักฐานอยางเพียงพอในการที่จะไดมาซึ่งขอสรุปใดๆ  

เสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลง  เพื่อปรับปรุงขั้นตอนตางๆในการทํางาน  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน

ในการมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน  มีความเต็มใจในการแลกเปลี่ยนความรูกับคนอ่ืน  ยึดมั่นในการ

ทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะ  มีเหตุผลเสมอในการวิพากษวิจารณใดๆ 

    12.  ประชามติและการชวยเหลือ  ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  มีความ

เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดรูปแบบการทํางาน  เมื่อตองการทํางานรวมกับผูอ่ืนและยอมรับ

ในความคิดของคนอื่น 

   รัตติยา  วงศซื่อ  (2547: 25)  ไดสรุปไววา  ผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตร  ควรจะมี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

    1.  ความอยากรูอยากเห็น  หมายถึง  ชางซัก  ชางถาม  ชางอาน  เพื่อใหได

คําตอบเปนความรูที่สมบูรณแบบยิ่งขึ้น  ใหความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่กําลังเปน

ปญหาสําคัญในชีวิตประจําวัน  มีความตองการที่จะถามวา  ทําไม  และอยางไร 

    2.  ความมีเหตุผล  หมายถึง  เชื่อในความสําคัญของเหตุผล  แสวงหาเหตุผลของ

เหตุการณตางๆและหาความสัมพันธของสาเหตุนั้นกับผลที่เกิดขึ้น  ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐาน

หรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ  ไมเชื่อโชคลาง  คําทํานายหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตางๆที่ไมสามารถ

อธิบายตามวิธีการทางวิทยาศาสตรได 

    3.  ความเพียรพยายาม  หมายถึง  การทํากิจการงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  

ไมทอถอยเมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือลมเหลว  มีความแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู 

    4.  ความใจกวาง  หมายถึง  ยอมรับการวิพากษวิจารณและยินดีใหมีการพิสูจน

ตามเหตุผลและขอเท็จจริง  เต็มใจที่รับรูความคิดใหมๆไมยึดมั่นความคิดเห็นของตน  ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  เตม็ใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดเห็นแกคนอื่น 

    5.  ความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง  หมายถึง  สังเกตและบันทึกผลตางๆโดย

ปราศจากความลําเอียงหรืออคติ  ไมยอมใหความชอบหรือไมชอบสวนตัวมามีอิทธิพลเหนือการ

ตัดสินใจใดๆเปนผูมีความซื่อตรงยุติธรรม 
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    6.  ความละเอียดรอบคอบ  หมายถึง  ใชวิจารณญาณกอนที่จะตัดสินใจใดๆ  

หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป 
 4.4  การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  ทบวงมหาวิทยาลัย  (2526: 6 - 7) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาเจตคตทิางวทิยาศาสตร

ไวดังนี้ 

   1.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกประสบการณ  เพื่อการเรียนรูอยางเต็มที่โดยเนน

วิธีการเรียนรูจากการทดลอง  ใหนักเรียนไดมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งจะชวย

พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรไปไดในเวลาเดียวกัน 

   2.  การมอบหมายใหทํากิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร  โดยเฉพาะการทดลองควรให

นักเรียนไดทํางานเปนกลุม  เพื่อฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน  ฝกความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและในขณที่นักเรียนทําการทดลองนั้นครูตองคอยดูแล  หรือให

ความชวยเหลือบางอยางเพื่อจะไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะนั้นดวย 

   3.  การใชคําถามหรือการสรางสถานการณ  เปนการชวยกระตุนใหนักเรียนสามารถ

สรางเจตคติทางวิทยาศาสตรไดดี  เชน  ขณะที่นักเรียนเรียนเรื่องการลําเลียงในสิ่งมีชีวิตในหัวขอที่วา  

ทําไมจึงตองมีการยอยอาหาร  ในบทเรียนนี้ครูอาจตั้งคําถาม  ถามนักเรียนวา 

    3.1  ทําไมแพทยจึงแนะนําใหคนไขกินอาหารออนๆ  เชน  ขาวตม  โจก 

    3.2  นักเรียนเคยเห็นแพทยใหกลูโคสทางเสนเลือดคนไขไหม  ทําไมจึงตองทํา

เชนนั้น    

   4.  ในขณะทําการสอนควรนําหลักจิตวิทยาการศึกษามาใชในรูปแบบตางๆ  เพื่อให

เด็กไดฝกประสบการณหลายๆดาน  หรือฝกประสาทสัมผัสหลายๆทาง  ไดแก  กิจกรรมที่มีการ

เคลื่อนไหว  สถานการณที่แปลกใหม  เพื่อเราใจใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น  การใหความเอาใจใสของ

ครู  ฯลฯเหลานี้จะเปนหลักสําคัญสวนหนึ่งตอการพัฒนาเจตคติได 

   5.  ในการสอนแตละครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะของเจตคติแตละลักษณะตาม

ความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนและวัยของนักเรียน  กับใหมีการพัฒนาเจตคตินั้นๆดวย 

   6.  นําตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันซึ่งเปนปญหาสังคม  เชน  การจราจรติดขัด

ในกรุงเทพฯ  แลวใหนักเรียนชวยกันคิดเพื่อหาทางแกปญหาดังกลาว  จากการตั้งขอสังเกตของ

นักเรียนเอง  หรือนักเรียนอาจจะประมวลจากประกาศของทางราชการ  หรือจากสื่อมวลชนก็ได  เพื่อ

ฝกแนวคิดของนักเรียน  ครูควรเสนอกระบวนการแกปญหา  ไดแก  กําหนดตัวปญหา  ต้ังสมมติฐาน

หลายๆขอเพื่อหาคําตอบ  ทําการทดลอง  รวบรวมขอมูล  จัดกระทําและตีความหมายจากขอมูล  และ
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สรุปหลังจากไดมีการสรุป  ครูควรอภิปราย  เพื่อชี้ใหนักเรียนเห็นวาทุกขั้นตอนจะมีลักษณะของเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร  ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปพัฒนากับตนเองได 

   7.  เสนอแนะแบบอยางของผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตร  ซึ่งนักเรียนอาจศึกษาหรือ

เลียนแบบอยางได  เชน  นักวิทยาศาสตร  ครู  บิดามารดา  เพื่อน  ฯลฯ  เปนตน   

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537:.63)  ไดเสนอแนวทางการพัฒนาเจตคติทาง

วิทยาศาสตรไวดังนี้ 

   1.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกประสบการณตางๆ  เพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตร  

เพื่อใหเขาใจหลักการและทฤษฎีข้ันพื้นฐานของวิทยาศาสตรอยางเต็มที่  เนนวิธีการเรียนรูโดยใช

วิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งสามารถพัฒนาเจตคติทาง

วิทยาศาสตรไดเปนอยางดี 

   2.  ใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร  เชน  การทํางานกลุม

เพื่อฝกการทํางานรวมกัน  ฝกการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  และฝกการแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผลเพื่อใหผูอ่ืนคลอยตามความคิดของตนเองอยางสมเหตุผล 

   3.  เปดโอกาสใหผูเรียนฝกการสังเกต  การใชคําถาม  หรือการสรางสถานการณตางๆ

ที่จะชวยกระตุนผูเรียนเพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร  ตัวอยาง  เชน  การรณรงคเพื่ออนุรักษ

ส่ิงแวดลอมโดยการชักจูงใหผูเรียนสังเกต  สงสัย  และคิดหาเหตุผลวา  อะไรเปนสาเหตุของการตื้นเขิน

ของแมน้ํา  คูคลอง  ตางๆ  ถาตองการใหน้ําในแมน้ํา  คูคลองตางๆ  ใสสะอาดควรจะชวยกันหรือ

รวมกันปฏิบัติอยางไร  เปนตน 

   4.  การสอนเพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร  ผูสอนควรเตรียมกิจกรรมหลายๆ

อยางที่ฝกฝนดานประสาทสัมผัส  และใหความหลากหลายของประสบการณแปลกและใหม  เพื่อเรา

ความสนใจ  ไมเบื่อหนาย  และอยากรูอยากเห็น  ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู 

   5.  การสอนเพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร  จะตองทําใหผูเรียนเขาใจลักษณะ  

ขอบเขตและวงจํากัดของวิทยาศาสตร  และเขาใจอิทธิพลของวิทยาศาสตรที่มีตอมวลมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม 

   6.  กระตุนใหผูเรียนสนใจความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิม

สรางสรรคแปลกๆใหมๆเพื่อแกปญหาตางๆ  เชน  การคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากวารสาร  ส่ิงพิมพ

ตางๆ  การทองเที่ยวดูสถานที่ตางๆ  การจัดชมนิทรรศการหรือผลงานของผูอ่ืน  เปนตน 

  คณะอนุกรรมการการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร  

(จินตนา  ชวยดวง.  2547: 43  อางอิงจาก  คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตอุปกรณการ

สอนวิทยาศาสตร  2525: 57 - 58)  การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเปน
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เปาหมายที่สําคัญเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  ทบวงมหาวิทยาลัยไดเสนอแนวทางในการปฏิบัติ

ดังนี้ 

   1.  เปดโอกาสใหผูเรียนฝกประสบการณเพื่อการเรียนรูอยางเต็มที่โดยเนนวิธีการ

เรียนรูจากการทดลองใหนักเรียนมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   2.  มอบหมายใหทํากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรฝกการทํางานเปนกลุมเพื่อ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนฝกความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและขณะผูเรียนทําการทดลองครูตองใหความ

ชวยเหลือและสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

   3.  การใชคําถามหรือการสรางสถานการณเปนการชวยกระตุนใหผูเรียนสามารถ

สรางเจตคติได 

   4.  ในขณะทําการทดลองควรนําหลักจิตวิทยามาใชในรูปตางๆเพื่อใหผูเรียนไดฝก

ประสบการณหลายๆทางไดแก  กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว  สถานการณที่แปลกใหม  การใหความเอา

ใจใสของครูเปนตน  ในการสอนแตละครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะเจตคติตามความเหมาะสมของ

เนื้อหาบทเรียนและวัยของผูเรียน 
 4.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   รากูบีร  (Raghubir.  1979: 13 -17)  ไดทดลองเปรียบเทียบผลการสอนที่ปฏิบัติการ

แบบสอบสวนกับการสอนปฏิบัติการแบบฝกหัด  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด  12  ที่เรียนวิชา

ชีววิทยา  จํานวน 54 คน  พบวา  กลุมที่ปฏิบัติการแบบสืบสวนมีคุณลักษณะของผูที่มีเจตคติทาง

วิทยาศาสตรสูงกวากลุมที่มีปฏิบัติการแบบฝกหัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   ฮอพสไตน,  เบนโว  และเวลซ  (Hofstien,  Ben-Zvi  and  Welch. 1981: 229 -235)  

ไดศึกษาคุณลักษณะของผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนเกรด  10  

ที่เรียนอยูในโรงเรียนชานเมืองในอิสราเอล  พบวา  นักเรียนชายมีความอยากรูอยากเห็นสูงกวา

นักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   เทอรเนอร  (Turner.  1983: 1750 – A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและเจตคติของครูฝกสอนโดยใชหนังสือบทเรียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอรชวยสอนในการสอน

วิธีการอาน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตใน

ดานเจตคติพบวากลุมตัวอยางเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีเจตคติที่ดีตอการอานมากกวากลุมที่

เรียนโดยใชหนังสือบทเรียนโปรแกรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 



 60 

  งานวิจัยในประเทศ 
   ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติทางวิทยาศาสตร  ซึ่งมีดังตอไปนี้ 

    คัมภีร  สุขศรี  (2530: 102-103)  ไดศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความ

ซื่อสัตยและมีใจเปนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่สอนโดยใชบทเรียนโมดูล  กับการสอน

ตามคูมือครู  พบวา  นักเรียนทั้ง  2  กลุม  มีพัฒนาการของเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความซื่อสัตย

และมีใจเปนกลางสูงขึ้น  และเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความซื่อสัตยและมีใจเปนกลางของนักเรียน

ทั้ง  2  กลุม  ไมแตกตางกัน 

    ปานติตต  พานิชยานุบาล  (2531: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการพัฒนาเจตคติ

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร  กลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน  100  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมกลุมละ  

50  คน  โดยกําหนดใหกลุมทดลองเปนกลุมที่เขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร  ซึ่งเปนชุดกิจกรรมที่

มุงเนนการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ชุดกิจกรรมนี้ประกอบดวยกิจกรรมตางๆที่

เนนใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิด  รวมกันหาแนวทางและวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ได

ทํากิจกรรมที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและประดิษฐส่ิงตางๆ  ในบรรยากาศที่สนุกสนานและเปนอิสระ  

สําหรับกลุมควบคุมนั้นไมไดเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดเขารวม

กิจกรรมคายวิทยาศาสตรมีเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมคาย

วิทยาศาสตร 

    อุไรรัตน  ชางทรัพย  (2532: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยการสรางชุดกิจกรรม

การประดิษฐอุปกรณจากวัสดุเหลือใชประเภทพลาสติกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเจตคติและ

ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสําหรับกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

พบวา  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เจตคติทางวิทยาศาสตร  และความคิด

สรางสรรคเพิ่มข้ึน 

    พิเชษฐ  จับจิตต  (2534: 95 - 96)  ไดศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนแบบพุทธวิธีแสวงอริยสัจตามแนวพระเทพเทวีที่มีการเจริญ

สมาธิกับที่ไมมีการเจริญสมาธิ  พบวา  กลุมที่มีการเจริญสมาธิเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความมี

เหตุผลสูงกวากลุมที่ไมมีการเจริญสมาธิ  สวนดานความละเอียดถี่ถวน  และความมานะบากบั่น  การ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน  ความกระตือรือรน  และความซื่อสัตยของทั้ง  2  กลุมไมแตกตางกัน 

    บรรณรักษ  แพงถิ่น  (2542: 68)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร  ความคิดสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรและความคงทนในการเรียนรูในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเรื่องพืช  และสัตวของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่เรียนโดยใชชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ  ผลการศึกษาพบวา

นักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  ความคงทนในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  0.1 

    ณัฐพงษ  เจริญทรัพย  (2543:190 -193) ไดทําการศึกษาวิจัยพุทธจริยวัตรคดัสรร

จากความสอดคลองและการปลุกเราเจตคติทางวิทยาศาสตรพบวามีพุทธจริยวัตรคัดสรร  จากการ

วิเคราะหเอกสารโดยใชพระไตรปฎกเปนเอกสารหลักถึง  259  กรณี  ที่สอดคลองกับกรอบนิยามของ

เจตคติทางวิทยาศาสตร  เมื่อใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาปรากฏวาพุทธจริยวัตรทั้ง  259  กรณี  ผานการ

คิดสรรทั้งหมด  เมื่อทําการศึกษานํารองพบวามีพุทธจริยวัตรที่ผานการคัดสรร  136  กรณี  และเมื่อ

ทําการศึกษากับกลุมเปาหมายเฉพาะปรากฏมีพุทธจริยวัตรที่ผานการคัดสรร  87  กรณี  โดยแยกเปน

ดานอาการ  60  กรณี  และดานคําสอน  27  กรณี 

    จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ

สามารถพัฒนาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

 1.  การกาํหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 

 3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจยั 

 4.  แบบแผนการทดลอง 

 5.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 7.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2551 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร จํานวน  80 คน  ซึ่งจัดแบงเปน 

4 หองเรียน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่  1 ป

การศึกษา 2551 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน  จํานวน

นักเรียน  40 คน  ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบอยางงาย  (Sample  Random  Sampling)  โดยใช

หองเรียนเปนหนวยการสุม  (Sampling  Unit)  จากทั้งหมด  4  หองเรียน 

 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่  2  กระบวนการ

ในการดํารงชีวิตของพืช  เร่ือง  พืช  โดยมีหัวขอดังนี้ 

   1.  เซลลพืช 

   2.  การลําเลียงน้ําและอาหาร 
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   3.  การสังเคราะหดวยแสง 

   4.  การสืบพันธุของพืช 

 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2551 โดยใชเวลาทดลอง  12  คาบ 

คาบละ  50  นาที  ภายในเวลา  4  สัปดาห  โดยผูวิจัยทําการทดลองดวยตนเอง 

 

แบบแผนการทดลอง 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง  ซึง่ดาํเนนิการทดลองตามแนวแบบแผนการวจิัยแบบ  

One Group Pretest-Posttest Design  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 60) โดยมีรูปแบบการวิจยัดังนี ้

 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุม สอบกอน  การทดลอง สอบหลัง 

RE T1 X T2 

 

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

 RE  แทน   กลุมทดลองทีไ่ดมาดวยการสุม 

 T1    แทน การทดสอบกอนการทดลอง 

 T2    แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

 X     แทน การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน 

     ธรรมชาติ 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ประกอบดวย 
  1.  ชุดกจิกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ

  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  3.  แบบทดสอบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น 
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 ขั้นตอนในการสรางชุดกจิกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ
  1.  การสรางชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1  ตามเนื้อหาที่ใชทดลองนั้นผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 

   1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรม  เพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 

   1.2  ศึกษาเอกสาร   งานวิจัย  แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับเจตคติทาง

วิทยาศาสตรและพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

   1.3  ศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่  

3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  

มาตรฐาน ว 1.1  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  และคูมือการจัดสาระการ

เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(สสวท.) 

   1.4  กําหนดรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรูพหุปญญาสาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับ

กระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่  2  กระบวนการในการดํารงชีวิตของพืช  เร่ือง  พืช 

ซึ่งประกอบดวย 

    1.4.1  ชื่อกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 

    1.4.2  คําชี้แจง  เปนสวนที่อธิบายวิธีการใชชุดกิจกรรม 

    1.4.3  จุดประสงคของกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่ตองการใหนักเรียน

บรรลุผล 

    1.4.4  เวลา  เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด 

    1.4.5  สถานการณ  เปนสวนที่ระบุสถานการณที่เปนการบรรยายดวยขอความ  

รูปภาพ  หรือกิจกรรมการทดลอง 

    1.4.6  กิจกรรม  เปนที่สวนที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  เชน   การกําหนด

จุดประสงคของกิจกรรม  การทดลอง  การตั้งสมมติฐาน  การตอบคําถาม  การหาคําตอบของปญหา  

การแสดงความคิดเห็น  การปฏิบัติการทดลอง  การบันทึกผลการทดลอง  การสรุปผล  ตลอดจนการ

เชื่อมโยงความรูและการถายทอดความรู 

    ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติชุดนี้  ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรู

ที่  2  กระบวนการในการดํารงชีวิตของพืช  เร่ือง พืช  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู  ซึ่งมี  5  ข้ันตอน  ดังนี้ 
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     1. ข้ันสรางความสนใจ  (Engagement)   หมายถึง  ข้ันนําเขาสูบทเรียนโดย

การกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  โดยเริ่มดวยการมีกิจกรรมใหผูเรียนเกิดความสงสัยดวยการ

ซักถาม  การตั้งคําถาม  การแสดงความคิดเห็นหรือการกําหนดปญหาขึ้นตามแนวคิดของตนเอง  จาก

ปญหาเหลานั้นก็จะนําไปสูประเด็นในการศึกษา  การสืบคน  การสํารวจและการคนหาตอไป 

     2.  ข้ันสํารวจและคนหา  (Exploration)   หมายถึง  ข้ันที่เปดโอกาสใหผูเรียน

ไดมีโอกาสใชความคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อทํากิจกรรมสํารวจตรวจสอบและการทดลอง  เพื่อคนหา

คําตอบจากขอสงสัยของตนเอง 

     3.  ข้ันอธิบายและลงขอสรุป  (Explanation)  หมายถึง  การใหผูเรียนรวมกัน

บันทึกผลการสํารวจ  การทดลอง  และสรุปผลการทดลอง  โดยครูผูสอนตองสงเสริมใหผูเรียนไดมี

โอกาสคิดวิเคราะห  อธิบาย  และอภิปราย  

     4.  ข้ันขยายความรู  (Elaboration)  หมายถึง  การใหผูเรียนแตละกลุมไดนํา

ความรูที่ไดจากการทดลองไปเชื่อมโยงกับความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม มาเขียนแสดงใน

รูปของผังมโนทัศน  และนํามาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งกันและ

กัน 

     5.  ข้ันประเมิน (Evaluation)  หมายถึง  การใหผูเรียนไดประเมินความรูความ

เขาใจและความสามารถของตนเอง  ทั้งดานทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร  โดยการ

ตอบคําถามทายกิจกรรมในชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจธรรมชาติเพื่อสงเสริมเจตคติทาง

วิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  และเปนการทบทวนความรูที่ไดจากการเรียนรู 

    1.4.7  อุปกรณ  เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชในแตละชุดกิจกรรม 

    1.4.8  ความรูเพิ่มเติม  เปนสวนที่เสริมความรูของชุดกิจกรรมแตละชุด 

    1.4.9  คําถามทายกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุแบบทดสอบทายชุดกิจกรรม 

    1.4.10 คําเฉลยกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุคําตอบในแบบทดสอบทายชุดกิจกรรม 
 วิธีหาคุณภาพของชุดกจิกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ
  ในการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  ดําเนินการ

สรางตามขั้นตอนดังนี้ 

   1.  นําชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ

ทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา  ความสอดคลอง

ของตัวบงชี้ในการเรียนรูกับสาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  กับสาระการเรียนรู  การวัด

ประเมินผลกับตัวบงชี้ในการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอนกับชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความ
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เขาใจในธรรมชาติ  ตลอดจนขอบกพรองตางๆ  โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  และ

ปรับแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

   2.  นําชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติที่ปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

พหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  ดังนี้ 

    2.1  ทดลองรายบุคคลกับนักเรียน  1  คน  เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม  

เวลาที่ใชและเพื่อหาขอบกพรอง  ของชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจธรรมชาติ 

    2.2  ทดลองกลุมเล็กกับนักเรียน  5  คน  เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม  เวลา

ที่ใช  และเพื่อหาขอบกพรองของชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

    2.3  ทดลองภาคสนาม  นําชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  

ที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองกับนักเรียน  30  คน  แลวนํามาปรับปรุงอีกครั้ง 

  เกณฑที่ใชในการปรับปรุงชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  พิจารณา

จากการตอบคําถามในชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  แตละชุดและแบบทดสอบ

ทายชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  ในเกณฑมาตรฐาน  80 / 80 

  80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถามระหวางเรียนในชุด

กิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  ไดคะแนนไมตํ่ากวา  80% 

  80  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบทายชุด

กิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  ไดคะแนนไมตํ่ากวา  80% 

  เมื่อพิจารณาขอมูล  80  ตัวแรก และ  80  ตัวหลัง ถาไดตามเกณฑมาตรฐาน  80 / 80  ก็

ถือวาเปนชุดกิจกรรมที่สมบูรณ  แตถาไมถึงเกณฑ  80 / 80  ถือวาเปนชุดกิจกรรมที่ไมสมบูรณตอง

ปรับปรุงแกไข 

  เมื่อพิจารณาขอมูล  80  ตัวแรก  และ 80  ตัวหลัง  พบวา  ชุดกิจกรรมพหุปญญาดาน

ความเขาใจในธรรมชาติ  มีประสิทธิภาพ  82.00 / 88.93 
 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร   
  ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ดําเนินการสรางตาม

ข้ันตอนดังนี้ 

   1.  ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและผลงาน

การวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดผล  ประเมินผล 

   2.  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3  (ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1)  สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่  2  กระบวนการในการ
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ดํารงชีวิตของพืช  เร่ือง  พืช  เพื่อสรางตารางวิเคราะหขอสอบ โดยแบงพฤติกรรมการวัด 4  ดาน คือ  

ดานความรู-ความจํา   ดานความเขาใจ  การนําไปใช  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   แบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ  5  ตัวเลือก  โดยมีสัดสวนจํานวนขอในแตละจุดประสงคตรงตามตารางวิเคราะหหลักสูตร  

จํานวน  50  ขอ 
 วิธีหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร 
  1.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอน

วิทยาศาสตร  จํานวน  2  ทาน  ผูเชี่ยวชาญทางวัดผลจํานวน  1  ทาน  ตรวจสอบความชัดเจนของ

คําถาม ตัวเลือกความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การเรียนรูกับพฤติกรรมที่ตองการวัด และความถูกตอง

ดานภาษา  โดยพิจารณาขอสอบที่มีคาความเที่ยงตรง (IOC) ต้ังแต  0.67 ข้ึนไป และปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

  2.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

วชิราวุธวิทยาลัย  ที่เคยเรียนเรื่องพืชมาแลว  จํานวน  100  คน  เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ 

  3.  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน  โดยขอที่ตอบถูกให  1  

คะแนน  ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน  1  คําตอบ  ให  0  คะแนน  เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว  

นํามาเรียงคาคะแนนจากสูงไปหาต่ํา  ตัดกลุมสูงโดยใชสัดสวน  27%  แลวแยกกระดาษคําตอบเปน  2  

ชุด  กลุมสูง  1 ชุด  กลุมตํ่า  1  ชุด  แลววิเคราะหดังตอไปนี้ 

    3.1  หาคาความยากงาย  (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบที่สราง

ข้ึนเปนรายขอ  โดยใชเทคนิค  27%  ของ จุง เตห ฟาน 

   3.2  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจ

จําแนกตั้งแต  0.20  ข้ึนไป  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  131)  จาก  50  ขอ  คัดเลือกไวจํานวน  40  ขอ   

โดยไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.44 - 0.78  และมีคาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต  0.21 - 0.85 

  4.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว  จํานวน  40  ขอ  

ไปใชทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ที่เคยเรียนเรื่องพืชนี้แลว  และ

ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  100  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยคํานวณจากสูตร  

KR-20  ของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder  Richardson) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 123)  ไดคา 

ความเชื่อมั่น 0.78 

  5.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพไปใชกับ

นักเรียนกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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 ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู 
อยากเห็น 
  ในการสรางแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น   

ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 

   1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร   

   2.  ศึกษาแบบทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตรจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเจตคติทาง

วิทยาศาสตร 

   3.  สรางแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  แบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  โดยสรางตามคุณลักษณะและพฤติกรรมบงชี้ เจตคติทาง

วิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  จํานวน  20  ขอ   ซึ่งประกอบดวย   

    3.1   มีความใฝใจ  และพอใจใครจะสืบเสาะหาความรูในสถานการณและปญหา

ใหมๆ อยูเสมอ     

    3.2  มีความกระตือรือรนตอกิจกรรมและเรื่องตางๆ     

    3.3  ชอบทดลองคนควา     

    3.4  ชอบสนทนา  ซักถาม  ฟง  อาน  เพื่อใหไดความรูเพิ่มเติม   
 วิธีหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู 
อยากเห็น 
  1. นําแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นไปให

ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม  ตัวเลือก  ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้การเรียนรูกบั

พฤติกรรมที่ตองการวัด  และความถูกตองดานภาษา  โดยพิจารณาขอสอบที่มีคาความเที่ยงตรง (IOC)  

ต้ังแต  0.67  ข้ึนไป  และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

  2.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใชกับนักเรียนที่เรียนเรื่องพืชมาแลว  จํานวน  

100  คน  เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ 

  3. นําผลการตอบแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นมาวิเคราะห

หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  โดยใชวิธีการแจกแจง  (t - distribution)  แลวคัดเลือกไว  จํานวน 15  

ขอ  โดยไดคาอํานาจจําแนก  t – distribution  ระหวาง 3.04 - 6.55 

  4. นําแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ไดไปใชทดสอบกับกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ที่เคยเรียนเรื่องพืชนี้แลว  และไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  

100  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ( tCoefficien−α )  

ของครอนบัค  (Cronbach)  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 125 -126)   ไดคาความเชื่อมั่น  0.82 
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  5.  นําแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นที่มี

ประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางจริงตอไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทดลองดังนี้ 

  1.  สุมนักเรียนโดยการจับฉลากหองเรียนมา จํานวน 2 หองเรียนจากทั้งหมด 4 หองเรียน 

  2.  ชี้แจงใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  โดยใชชุด

กิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

  3.  การทดสอบกอนเรียน  (Pretest)  กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู

อยากเห็น 

  4.  ดําเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  โดยผูวิจัยเปน

ผูสอนเอง 

  5.  ทําการทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู

อยากเห็นที่ใชสอบกอนเรียน   

  6.  ตรวจผลการทดสอบ  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทดลองทางสถิติเพื่อ

ตรวจสอบสมมติฐานตอไป 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจยัครั้งนี ้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ซึ่งประกอบดวยสถิติ  ดังนี ้
 1.  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมลู 
  1.1  หาคาเฉลีย่ของคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียน  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  137) 

 

 

     Χ   =  
n
∑Χ

 

 

  เมื่อ  Χ   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

    ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      n   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
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  1.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)  ของคะแนนจากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  

2540:  143) 

 

 

    SD   =  
( )

( )1

22

−

Χ−Χ∑ ∑
nn

n
 

  

  เมื่อ  SD  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      n   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

    ∑Χ   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

    ∑Χ 2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

 
 2.  สถิติทีใ่ชตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
  2.1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใชสูตร  E1 / E2  ดังนี ้

(ชัยยงค  พรหมวงศ  สมเชาว  เนตรประเสริฐ  และสุดา  สินสกุล.  2523:  135 - 136) 

 

 

    E1  =  
100×

Α
Ν

Χ∑  

  

    E2  =  
100×

Β
Ν

Υ∑     

 

  เมื่อ  E1  แทน คารอยละของคะแนนเฉลีย่ที่ไดจากการทาํกิจกรรมและตอบ 

       คําถามระหวางเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใชชุดพหุปญญา 

       ดานความเขาใจในธรรมชาติ 

    E2  แทน คารอยละของคะแนนเฉลีย่ที่ไดจากการทาํกิจกรรมและตอบ 

       คําถามหลงัเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดพหุปญญาดาน

       ความเขาใจในธรรมชาติ 
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    ∑Χ  แทน คะแนนรวมของกิจกรรมและตอบคําถามระหวางเรียนของ   

                                                        นักเรียน 

    ∑Υ  แทน คะแนนรวมของกิจกรรมและตอบคําถามหลังเรียนของนักเรียน 

    Ν   แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 

    Α   แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรมและตอบคําถามระหวางเรียน 

    Β   แทน คะแนนเต็มของกิจกรมและตอบคําถามหลงัเรียน 

 

  2.2  หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของชุดการเรียนรู  และแบบทดสอบโดยพิจารณาหาคา

ดัชนีความสอดคลอง  (IOC)   โดยใชสูตร  (พวงรัตน  ทวรัีตน.  2540:  117) 

 

 

    IOC  =  
Ν
∑R

 

  

  เมื่อ  IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับลักษณะพฤตกิรรม 

       ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

    Ν   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  2.3  หาคาความยากงาย  (P)  และคาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยการวิเคราะห  ขอสอบเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของจุง  เตห  ฟาน  

(พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  131) 

  2.4  หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความ

อยากรูอยากเห็น  โดยใช  การวิเคราะหดวยวิธีการแจกแจง  (t-distribution)  (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2538 

: 131-132)   
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  เมื่อ  t    แทน คาที่ใชพิจารณาของการแจกแจงแบบที 

    HΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 

    LΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตํ่า 

    2
HS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 

    2
LS   แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมตํ่า 

    Hn   แทน จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสูง 

    Ln   แทน จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมตํ่า 

 

  2.5  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบ

เลือกตอบ  จากสูตร  KR-20  ของคูเดอร-ริชารดสัน  โดยใชสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  125) 

 

 

    ttr =  
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  เมื่อ  ttr   แทน ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

    n   แทน จํานวนขอสอบแบบทดสอบ 

    p   แทน สัดสวนของผูทําถกูในขอหนึ่งๆ  = 
งหมดจํานวนคนทั้

ทําถูกจํานวนคนที่
 

    q   แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ  1- p  

    2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 

 2.6  หาคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยาก

เห็น  โดยวิธกีารหาสมัประสทิธิ์แอลฟา ( tCoefficien−α )  ของครอนบัค  (Cronbach)   

(พวงรัตน  ทวรัีตน.  2540: 125-126) 
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  เมื่อ  α   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

    n   แทน จํานวนขอ 

    2
iS   แทน คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

    2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนทัง้ฉบับ 

 
 3.  สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สถิติใชทดสอบสมมติฐานคํานวณจากสูตร  t-test  for  Dependent   Samples  

โดยใชสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 165-167) 

 

 

    t   =  

1
)( 22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
    ; df  =  n - 1 

  

  เมื่อ  t   แทน คาที่ใชพจิารณาการแจกแจงแบบท ี

    D   แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

    n   แทน เปนจํานวนนกัเรียน 

       ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนัเปน 

       รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียน 

    ∑ 2D แทน ผลรวมยกกําลังของความแตกตางจากการเปรียบเทียบระหวาง 

       คะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกบัหลังการเรียน 

 

 

 

 



   

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัในการอานผลการวิจยั  ผูวจิัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการ

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 n   แทน  จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 Χ   แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 

 SD  แทน      คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D  แทน  คะแนนของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 ∑ 2D แทน  คะแนนของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนยก

      กําลังสอง 

 t   แทน      คาที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี

 **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 

  1.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม 

พหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติกอนเรียนและหลังเรียน 

  ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้งกอนเรียนและ

หลังเรียนมาเปรียบเทียบผลตางโดยใชวิธีทางสถิติแบบ  t-test  Dependent  Sample ไดผลดังแสดง

ในตาราง  2 
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ตาราง  2  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีนที่เรียนโดยใชชุดพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติกอนเรยีน

และหลังเรียน 

 

การทดสอบ 

 
n  Χ  SD  ∑D  ∑ 2D  t  

กอนเรียน 

 

40 15.88 5.35    

    576 8842 24.30** 

หลังเรียน 

 

40 30.28 4.43    

 

       t  ( .01;  df 39 ) =  2.423 

 

 จากตาราง  2  แสดงวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน

โดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญา

ดานความเขาใจในธรรมชาติสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน

ธรรมชาติซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่  1 

 

 2.  ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุด

กิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติกอนเรียนและหลังเรียน 

 ผูวิจัยไดนาํคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนทัง้กอน

เรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบผลตางโดยใชสถิติแบบ  t-test  Dependent  Sample  ไดผลดัง

แสดงในตาราง  3 
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ตาราง  3  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติทาง     

วิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเหน็ของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกจิกรรมพหุปญญาดาน

ความเขาใจในธรรมชาติกอนเรียนและหลังเรียน 

 

การทดสอบ 

 
n  Χ  SD  ∑D  ∑ 2D  t  

กอนเรียน 

 

40 30.83 6.73    

    756 15052 27.00** 

หลังเรียน 

 

40 49.73 4.39    

 

       t  ( .01;  df 39 ) =  2.423 

 

 จากตาราง  3  แสดงวา  คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นกอน

เรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  หลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมนียัคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นั่นคือเจตคตทิางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  

หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติสูงกวากอนเรยีนโดยใชชุดกิจกรรม

พหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่  2 



   

บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนการศึกษาวจิัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเหน็ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  

ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  ซึง่สรุปสาระสําคญัและผลการศึกษา

ได  ดังนี ้  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน

โดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

 2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมีเจตคติทาง

วิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  1  

ปการศึกษา  2551  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  80  คน  ซึ่งจัดแบง

เปน  4  หองเรียน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  1   

ปการศึกษา  2551  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 2 หองเรียน  

จํานวนนักเรียน  40 คน  ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบอยางงาย  (Sample  Random  Sampling)  

โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  (Sampling  Unit)  จากทั้งหมด  4  หองเรียน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน

ธรรมชาติ 

  2.  ตัวแปรตาม ไดแก 

   2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

   2.2  เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1.  ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

  3.  แบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
  ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้ 

   1.  สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการจับฉลากมา  2 หองเรียน  จาก 4  

หองเรียน  เปนกลุมตัวอยางจํานวน  40  คน 

   2.  ทดสอบกอนเรียน  (Pretest)  ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร  และแบบทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น 

   3.  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเองใชเวลาในการสอน  12  คาบ 

   4.  เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนด  จึงทําการสอบหลังเรียน  (Posttest)  ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  และแบบทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตรดาน

ความอยากรูอยากเห็น 

   5.  นําคะแนนจากการตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

และแบบทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  มาวิเคราะหโดยใชวิธีการทาง

สถิติ  เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

  1.  หาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น 
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  2.  ตรวจสอบสมมติฐานขอที่  1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญา

ดานความเขาใจในธรรมชาติ 

  3.  ตรวจสอบสมมติฐานขอที่  2  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความ

อยากรูอยากเห็น  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนโดยใชชุด

กิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู

อยากเหน็ โดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  

สามารถสรุปได  ดังนี้  

  1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสาตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมีเจตคติทาง

วิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความ

อยากรูอยากเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความ

เขาใจในธรรมชาติ    สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  พบวา  นักเรียนที่

ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานขอที ่1  

จากผลการวิจัยดังกลาว  สรุปไดดังนี้  

   นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจาก  ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  

เปนชุดกิจกรรมที่ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดสํารวจ  และสืบเสาะหาความรู   โดยการจดบันทึกจาก

การสังเกต  และการทดลองวิทยาศาสตร  สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการ
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เรียนรูที่  2  กระบวนการในการดํารงชีวิตของพืช  เร่ือง  พืช  จากแหลงเรียนรูตามธรรมชาติในโรงเรียน  

เพื่อพัฒนาความสามารถในการรูจักธรรมชาติของพืช  สามารถจําแนกประเภทได  ซึ่งเปนนวัตกรรม

ทางการศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  โดยจัดกระบวนการ

เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2545: 

148 - 149)   ซึ่งมี  5  ข้ันตอน  ไดแก  ข้ันที่ 1 ข้ันสรางความสนใจ  เปนขั้นนําเขาสูบทเรียนโดยการ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  โดยเริ่มดวยการมีกิจกรรมใหผูเรียนเกิดความสงสัยดวยการซักถาม  

การตั้งคําถาม  การแสดงความคิดเห็นหรือการกําหนดปญหาขึ้นตามแนวคิดของตนเอง  จากปญหา

เหลานั้นก็จะนําไปสูประเด็นในการศึกษา  การสืบคน  การสํารวจและการคนหาตอไป   ข้ันที่  2  ข้ัน

สํารวจและคนหา  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อทํากิจกรรม

สํารวจตรวจสอบและการทดลอง  เพื่อคนหาคําตอบจากขอสงสัยของตนเอง  ข้ันที่  3  ข้ันอธิบายและ

ลงขอสรุป  เปนการใหผูเรียนรวมกันบันทึกผลการสํารวจ  การทดลอง  และสรุปผลการทดลอง  โดย

ครูผูสอนตองสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดวิเคราะห  อธิบาย  และอภิปรายหนาชั้นเรียน  ข้ันที่  4  

ข้ันขยายความรู  เปนการใหผูเรียนแตละกลุมไดนําความรูที่ไดจากการทดลองไปเชื่อมโยงกับความรูที่

ไดจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม  มาเขียนแสดงในรูปของผังมโนทัศน  และนํามาอภิปรายเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูและเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งกันและกัน  ข้ันที่  5  ข้ันประเมิน เปนการใหผูเรียนได

ประเมินความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง  ทั้งดานทักษะกระบวนการและเจตคติทาง

วิทยาศาสตร  โดยการตอบคําถามทายกิจกรรมในชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ

เพื่อสงเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  และเปนการทบทวนความรูที่ไดจาก

การเรียนรูที่ผานมา    ดังที่นุศรา  เอี่ยมนวรัตน.  (2542: 2-3)   กลาวไววาชุดกิจกรรมเปนนวตักรรมทาง

การศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถและความ

สนใจ  ซึ่งชุดกิจกรรมจะชวยใหใชเวลานอยลงในการเสนอขอมูลตางๆ  ชวยใหการเรียนเปนอิสระและมี

สวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้นดวย  โดยผูสอนจะเปนผูสรางโอกาสทางการเรียนการสอน  มี

กิจกรรมสําหรับผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  ซึ่งผูเรียนจะดําเนินการเรียนจากคําแนะนําที่ปรากฏ

อยูในชุดกิจกรรมเปนไปตามลําดับข้ันตอน  ซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูความคลองแคลวใหกับนักเรียน

และสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ที่อยากรูอยากเห็น  อยากคิดคนในสิ่งตางๆ  

การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนไดคิด  ไดทดลองไปทีละขั้นตอนและทราบผล

กระทําของตนเองและตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของบลูม (bloom.  1976:  47) ทีก่ลาววา

การเรียนการสอนที่ชวยปรับในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลในตัวผูเรียน  ทําใหผูเรียนพัฒนาได

อยางเต็มที่  (bloom. 1976: 47)  สอดคลองกับสุนทรี  วัฒนพันธุ  (2535: 92) ไดศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
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การสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองกับที่ไดรับการสอนตามคูมือครู ผล

การศึกษาพบวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางจากกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสุมาลี  โชติชุม  (2544: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรและเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่สอนโดยใชชุดการเรียน

วิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด

การเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

 ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงเปนการสนับสนุนวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญา

ดานความเขาใจในธรรมชาติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

 2.  เจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  พบวา  

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  มีเจตคติทาง

วิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นสูงขึ้นกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานขอที่  2 จากผลการวิจัยดังกลาว  สรุปไดดังนี้  

  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมีเจตคติทาง

วิทยาศาตรดานความอยากรูอยากเห็นสูงขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจาก  ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน

ธรรมชาติ   เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ เนนใหผู เ รียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตาม

ความสามารถและความสนใจ  เพื่อเสริมสรางความรูสึกของผูเรียนตอการคิด  การกระทําและการ

ตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏใหเห็นเปนพฤติกรรมทางดานความอยากรู

อยากรูอยากเห็น  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2545: 148 - 149)   ซึ่งมี  5  ข้ันตอน  ไดแก  ข้ันที่ 1 ข้ันสรางความสนใจ  

เปนขั้นนําเขาสูบทเรียนโดยการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ เพื่อใหนักเรียนมีความใฝใจ  และ

พอใจใครจะสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ข้ันที่  2  ข้ันสํารวจและคนหา  เปน

การสงเสริมใหผูเรียนมีการปรึกษาหารือกันและรวมกันวางแผนเพื่อทําการสืบเสาะหาความรูโดยใช

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยในการสํารวจคนหาและการลงมือทําการทดลองเพื่อพิสูจนหา

คําตอบที่ตองการรู  ข้ันที่  3  ข้ันอธิบายและลงขอสรุป  เปนการสงเสริมความคิดและกระตุนใหผูเรียนมี

ความกระตือรือรนและรวมกันวิเคราะห  บันทึกผลการสํารวจ  การทดลอง  และสรุปผลการทดลอง  

กอนนําความรูที่ไดมาอภิปรายหนาชั้นเรียน  ข้ันที่  4  ข้ันขยายความรู  เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดนํา

ความรูที่ไดจากความอยากรูอยากเห็นโดยทําการสํารวจและคนหา  และการลงมือทําการทดลองไป
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เชื่อมโยงกับความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม  มาเขียนแสดงความรูที่ไดในรูปของผังมโนทัศน  

และนํามาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งกันและกันภายในชั้นเรียน   

ข้ันที่  5  ข้ันประเมิน เปนการใหผูเรียนไดประเมินความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง  ทั้ง

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร  โดยการตอบคําถามทาย

กิจกรรมในชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติเพื่อสงเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตรดาน

ความอยากรูอยากเห็น  ดังที่ประชุมสุข  อาชวบํารุง (2541: 157-158)  กลาววา  การสอนวิทยาศาสตร

ตองใหเกิดความรู  ทักษะและเจตคติ ทั้งสามองคประกอบใหสมบูรณและกนกพร  งามแสง (2541: 25)  

กลาววา  เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหบุคคลเกิดการแสวงหาความรูไม

มีที่ส้ินสุด  การที่จะสอนใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตรไดนั้นจะตองผานกระบวนการสอนที่ถูกตอง  คือ

ครูจะตองเลือกใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเพื่อฝกหัดใหมีเจตคติทางวิทยาศาสตรเกิดขึ้นซึ่งสอดคลอง

กับฮอพสไตน, เบนโว  และเวลซ  (Hofstien,  Ben-Zvi  and  Welch.  1981: 229 -235)  ไดศึกษา

คุณลักษณะของผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนเกรด  10  ที่เรียน

อยูในโรงเรียนชานเมืองในอิสราเอล  พบวา  นักเรียนชายมีความอยากรูอยากเห็นสูงกวานักเรียนหญิง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ อุไรรัตน  ชางทรัพย (2532: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยการสรางชุด

กิจกรรมการประดิษฐอุปกรณจากวัสดุเหลือใชประเภทพลาสติกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเจตคติ

และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสําหรับกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  พบวา  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เจตคติทางวิทยาศาสตร  และ

ความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน 

 ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงเปนการสนับสนุนวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญา

ดานความเขาใจในธรรมชาติ  มีเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นสูงขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ  
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู

การศึกษาวิจยัครั้งนี ้
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  กอนนาํชดุกิจกรรมพหปุญญาดานความเขาใจในธรรมชาติมาใชกับนักเรียน  

ครูผูสอนควรฝกหลักการใชอุปกรณทางวทิยาศาสตรทีถ่กูตองใหกบันกัเรียนกอน   

  1.2  ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูทัง้ดานการคิด  การ

ปฏิบัติ  และการนําเสนอ 
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  1.3  ในการศกึษาคนควาสาํหรับผูวิจยัทีส่นใจ  ควรใหนักเรียนไดกําหนดหนาที่ภายใน

กลุมอยางชัดเจน  และเนนความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุม  รวมทัง้การตรงตอเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรมและการสงงาน 

  1.4  การนําชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติไปใช  ครูผูสอนควรสอน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกอน  เชน  ทักษะการสังเกต  การจําแนกประเภท  การ

จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  การตั้งสมมติฐาน การทดลอง  การตีความหมายขอมูลและลง

ขอสรุป 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษาผลการสอนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติกับ

ตัวแปรอื่นๆ  เชน  ดานความมีเหตุผล  ความอดทนและความพยายาม  ความซื่อสัตย  ความใจกวาง  

และความเปนระเบียบและความรอบคอบ 

  2.2  ควรมกีารวิจัยการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  

สาระที ่1 ส่ิงมชีีวิตกับการดํารงชีวิต  กับตัวแปรอื่นๆ  เชน   ความมีเหตผุล  มีความเพยีรพยายาม 

มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ   

  2.3  ควรมกีารพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเปนบทเรียนออนไลน 
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-  รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

 รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมอืในการวจิัยครั้งนี้  ไดรับความอนุเคราะหในการ

ตรวจสอบเสนอแนะ  ดังนี ้

 1.  อาจารยสมฤทยั  รุจิราวโรดม 

      อาจารยหมวดวทิยาศาสตร  โรงเรียนวชิราวธุวทิยาลัย 

 2.  อาจารยโกวิท  กิติตระกลูญะนันท 

 อาจารยหมวดวิทยาศาสตร  โรงเรียนวชิราวุธวทิยาลัย 

 3.  อาจารยขวญัใจ  เพิม่ศรี 

  อาจารยหมวดทะเบยีนวัดผล  โรงเรียนวชริาวุธวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  ข 

 

-  แบบประเมนิคุณภาพของชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  โดยผูเชี่ยวชาญ 

-  แบบประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร  โดยผูเชี่ยวชาญ 

-  แบบประเมนิแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเหน็  โดยผูเชี่ยวชาญ 
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ชื่อเร่ือง   

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู

อยากเหน็ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน

ธรรมชาติ 

 

ผูวิจัย 

 นางสาวประยงค   ประจงไสย 

 สาขาวิชาการมัธยมศึกษา   (การสอนวทิยาศาสตร) 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารยที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  วัฒนะคีรี 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 

 ชื่อ – นามสกลุ (ผูเชี่ยวชาญ) ........................................................................................... 

 ตําแหนง ....................................................... วุฒิการศึกษา ........................................... 

 สถานทีท่ํางาน ................................................................................................................ 

 

       ลงชื่อ ........................................ 

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

                  ผูเชี่ยวชาญ 

 

 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 
ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
โดยผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 
ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใชประเมินดัชนีความสอดคลอง  

(IOC)  ของชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ   ซึ่งจะใชเปนเครื่องมือในการเก็บ

ตัวอยางจากการสุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  เขตดุสิต  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  หมายถึง  ชุดกิจกรรมที่ไดจัดกิจกรรมให

นักเรียนไดสํารวจ  และสืบเสาะหาความรู   โดยการจดบันทึกจากการสังเกต  และการทดลอง

วิทยาศาสตร  สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่  2  กระบวนการในการ

ดํารงชีวิตของพืช  เรื่อง  พืช  จากแหลงเรียนรูตามธรรมชาติในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การรูจักธรรมชาติของพืช  สามารถจําแนกประเภทได  ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น

เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร   โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู  5 ข้ัน  คือ  ข้ันที่ 1 ข้ันสรางความสนใจ  ข้ันที่ 2 ข้ันสํารวจและคนหา  ข้ันที่ 3 ข้ันอธิบายและลง

ขอสรุป  ข้ันที่ 4 ข้ันขยายความรู  และขั้นที่ 5 ข้ันประเมิน    ซึ่งมีองคประกอบชุดกิจกรรมดังนี้  คือ  ชื่อ

กิจกรรม  คําชี้แจง  จุดประสงคของกิจกรรม  เวลา  สถานการณ   กิจกรรม   อุปกรณ  ความรูเพิ่มเติม  

คําถามทายกิจกรรม  คําเฉลยทายกิจกรรม   

 

คําชี้แจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 

 ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติประกอบดวยชุดกิจกรรมทั้งหมด  4  ชุด  

คือ 

 ชุดที่  1  เซลลพืช 

 ชุดที่  2  การลําเลียงน้ําและอาหาร 

 ชุดที่  3  การสังเคราะหดวยแสง 

 ชุดที่  4  การสืบพันธุของพืช    
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แบบประเมินความสอดคลอง  (IOC) 
ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

  

คําชี้แจง  โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมรวมทั้งขอวิจารณ  สําหรับเปนแนวทางในการแกไข

ปรับปรุงชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย    

ลงในระดับความคิดเหน็ของทานโดยกาํหนดไวดังนี ้

   +1 หมายถงึ  สอดคลอง 

   0 หมายถงึ  ไมแนใจ 

   -1 หมายถงึ  ไมสอดคลอง 

ระดับความ

คิดเห็น 

หมายเหต ุ

รายการประเมนิ 

+1 0 -1  

1.  ดานเนื้อหา     

     1.1  เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถปุระสงค     

     1.2  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาทีก่ําหนด     

     1.3  เนื้อหามีความตอเนือ่งกัน     

     1.4  เนื้อหามีความถกูตองครบถวน     

     1.5  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน     

2.  ดานกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ     

     2.1  มีความยาก - งายเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน     

     2.2  เหมาะสมกับเวลาทีใ่ช     

     2.3  สงเสรมิพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ     

     2.4  สงเสรมิเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเหน็     

     2.5  สงเสรมิใหนกัเรียนทาํงานเปนกลุม     

     2.6  สงเสรมิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

     2.7  คําถามทายกิจกรรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค     

     2.8  เนนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง     

3.  ดานการใชภาษาและตัวอักษร     

     3.1  ภาษาที่ใชมีความถกูตอง  อานเขาใจงาย     
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ระดับความ

คิดเห็น 

หมายเหต ุ

รายการประเมนิ 

+1 0 -1  

     3.2  ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชัน้ของผูเรียน     

     3.3  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร     

4.  ภาพประกอบ     

     4.1  ภาพประกอบสัมพนัธกับเนื้อหา     

     4.2  ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม     

 

 

ขอแนะนําและขอวิจารณ  ............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

        

 

            ลงชื่อ ...............................................ผูประเมนิ 

                            (...............................................) 
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ชื่อเร่ือง   

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู

อยากเหน็ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน

ธรรมชาติ 

 

ผูวิจัย 

 นางสาวประยงค   ประจงไสย 

 สาขาวิชาการมัธยมศึกษา   (การสอนวทิยาศาสตร) 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารยที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  วัฒนะคีรี 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 

 ชื่อ – นามสกลุ (ผูเชี่ยวชาญ) ........................................................................................... 

 ตําแหนง ....................................................... วุฒิการศึกษา ........................................... 

 สถานทีท่ํางาน ................................................................................................................ 

 

       ลงชื่อ ........................................ 

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

                  ผูเชี่ยวชาญ 

 

 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิทยาศาสตร   ที่เรยีนโดยใชชุดกจิกรรมพหุปญญาดานความขาใจในธรรมชาต ิ

สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
โดยผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC)    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใชประเมินดัชนีความสอดคลอง  

(IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   ซึ่งจะใชเปนเครื่องมือในการเก็บ

ตัวอยางจากการสุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  เขตดุสิต  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

คําชี้แจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง  พืช  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  

5  ตัวเลือก  มีขอสอบทั้งหมด  50  ขอ  จําแนกพฤติกรรมที่ตองการวัดดังนี้ 

 ดานความรู – ความจํา    จํานวน   22  ขอ 

 ดานความเขาใจ     จํานวน   11  ขอ 

 ดานการนําไปใช     จํานวน     6  ขอ 

 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จํานวน   11  ขอ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจําแนกพฤติกรรมดานสติปญญาตอการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรโดยมีรายละเอียดของพฤติกรรมแตละดานดังนี้ 

 1  ดานความรู -ความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวที่เคยเรียนมาแลว

ซึ่งเกี่ยวกับขอเท็จจริง  ความคิดรวบยอด  หลักการ  และทฤษฎี 

 2  ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย  การจําแนก  การขยายใจความ  

และแปลความหมายของความรู  โดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร 

 3  ดานการนําความรูไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู  และวิธีการคนควาหา

ความรูไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน 

 4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   หมายถึง   ความสามารถของบุคคลในการ 

สืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ  การฝกฝนอยางมีระบบ  โดยใชกระบวนการทาง 

วิทยาศาตรจนเกิดความคลองแคลวและสามารถเลือกใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ใน

การศึกษาคนควาครั้งนี้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน  คือ  
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ทักษะการสังเกต   การจําแนกประเภท   การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล   การตั้งสมมติฐาน 

การทดลอง  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  (แบบปรนัย) 
 

คําชี้แจง  โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมรวมทั้งขอวิจารณ  สําหรับเปนแนวทางในการแกไข

ปรับปรุงชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย    

ลงในระดับความคิดเหน็ของทานโดยกาํหนดไวดังนี ้

 +1   หมายถึง    เมื่อแนใจวา      ขอสอบนั้นสามารถวดัไดโดยตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 0     หมายถงึ     เมื่อไมแนใจวา  ขอสอบนั้นสามารถวดัไดโดยตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 -1    หมายถงึ     เมื่อแนใจวา      ขอสอบนั้นไมสามารถวัดไดโดยตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 

ความชัดเจนของขอ

คําถาม 

ความเหมาะสมของ

ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ

จุดประสงคของ

กิจกรรม 

ความสอดคลองของ

พฤติกรรมที ่

ตองการวัด 
ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
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ความชัดเจนของขอ

คําถาม 

ความเหมาะสมของ

ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ

จุดประสงคของ

กิจกรรม 

ความสอดคลองของ

พฤติกรรมที ่

ตองการวัด 
ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

34             

35             

36             

37             

38             

39             

40             
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ความชัดเจนของขอ

คําถาม 

ความเหมาะสมของ

ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ

จุดประสงคของ

กิจกรรม 

ความสอดคลองของ

พฤติกรรมที ่

ตองการวัด 
ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

41             

42             

43             

44             

45             

46             

47             

48             

49             

50             

 

ขอแนะนําและขอวิจารณ  ............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

        

 

            ลงชื่อ ...............................................ผูประเมนิ 

                            (...............................................)  
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ชื่อเร่ือง   

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู

อยากเหน็ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน

ธรรมชาติ 

 

ผูวิจัย 

 นางสาวประยงค   ประจงไสย 

 สาขาวิชาการมัธยมศึกษา   (การสอนวทิยาศาสตร) 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารยที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  วัฒนะคีรี 

 

ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ 

 ชื่อ – นามสกลุ (ผูเชี่ยวชาญ) ........................................................................................... 

 ตําแหนง ....................................................... วุฒิการศึกษา ........................................... 

 สถานทีท่ํางาน ................................................................................................................ 

 

       ลงชื่อ ........................................ 

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

                  ผูเชี่ยวชาญ 

 

 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  แบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดาน
ความอยากรูอยากเห็น   ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความขาใจในธรรมชาติ 

สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
โดยผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใชประเมินดัชนีความสอดคลอง  

(IOC)  ของแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น   ซึ่งจะใชเปนเครื่องมือ

ในการเก็บตัวอยางจากการสุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  

เขตดุสิต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

คําชี้แจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 

 แบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น  เปนแบบปรนัย  4  

ตัวเลือก  โดยลักษณะคําถามเปนแบบสถานการณส้ันๆ  เพื่อเสริมสรางความรูสึกของผูเรียนตอการคิด 

การกระทํา  และการตัดสินใจ  โดยแบงเกณฑในการใหคะแนนในแตละขอ  เปน  4,3,2,1   

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจําแนกพฤติกรรมการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรู

อยากเห็น  โดยมีรายละเอียดพฤติกรรมการวัดแตละดาน  ดังนี้ 

 1  มีความใฝใจ  และพอใจใครจะสืบเสาะหาความรูในสถานการณและปญหาใหมๆ อยูเสมอ  

หมายถึง  คุณลักษณะนิสัยที่จะพยายามสืบเสาะหาความรูจากสถานการณที่พบอยูเสมอดวย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 2  มีความกระตือรือรนตอกิจกรรมและเรื่องตางๆ  หมายถึง  คุณลักษณะที่มีความสนใจที่จะ

ทํากิจกรรมการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  คนควาหาความรูเพิ่มเติมจากสื่อ

ตางๆ  และตอบคําถามหลังการทดลอง 

 3  ชอบทดลองคนควา  หมายถึง  คุณลักษณะที่ชอบลงมือทําการทดลองเพื่อพิสูจนหา

คําตอบที่ตนเองอยากรู 

 4  ชอบสนทนา  ซักถาม  ฟง  อาน  เพื่อใหไดความรูเพิ่มเติม  หมายถึง  คุณลักษณะที่ชอบ

คุย – ซักถาม  เสาะแสวงหาความรู  ชอบอานหนังสือเพื่อใหไดซึ่งความรูใหมที่จะนํามาสนับสนุน

ความรูที่มีอยูเดิม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 
แบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรทางดานความอยากรูอยากเห็น 

ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  (แบบปรนัย) 
 

คําชี้แจง  โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมรวมทั้งขอวิจารณ  สําหรับเปนแนวทางในการแกไข

ปรับปรุงชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย    

ลงในระดับความคิดเหน็ของทานโดยกาํหนดไวดังนี ้

 +1   หมายถึง    เมื่อแนใจวา      ขอสอบนั้นสามารถวดัไดโดยตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 0     หมายถงึ     เมื่อไมแนใจวา  ขอสอบนั้นสามารถวดัไดโดยตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 -1    หมายถงึ     เมื่อแนใจวา      ขอสอบนั้นไมสามารถวัดไดโดยตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 

ความชัดเจนของขอ

คําถาม 

ความเหมาะสมของ

ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ

จุดประสงคของ

กิจกรรม 

ความสอดคลองของ

พฤติกรรมที ่

ตองการวัด 
ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             
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ความชัดเจนของขอ

คําถาม 

ความเหมาะสมของ

ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ

จุดประสงคของ

กิจกรรม 

ความสอดคลองของ

พฤติกรรมที ่

ตองการวัด 
ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 

15             

16             

17             

18             

19             

20             

 

ขอแนะนําและขอวิจารณ  ............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

        

 

            ลงชื่อ ...............................................ผูประเมนิ 

                            (...............................................) 
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ภาคผนวก  ค 
 

-  คาการประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของชุดกิจกรรรมพหปุญญาดานความเขาใจใน 

   ธรรมชาต ิ

-  คาการประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   วิทยาศาสตร 

-  คาการประเมินดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของแบบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรู  

   อยากเหน็ 
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ตาราง  4  คาการประเมนิดชันีความสอดคลอง  (IOC)  ของชุดกิจกรรรมพหุปญญาดานความเขาใจใน

ธรรมชาติ 

 

ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC 
รายการประเมนิ 

1 2 3   

1.  ดานเนื้อหา      

     1.1  เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถปุระสงค +1 +1 +1 3 1 

     1.2  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาทีก่ําหนด +1 +1 +1 3 1 

     1.3  เนื้อหามีความตอเนือ่งกัน +1 +1 +1 3 1 

     1.4  เนื้อหามีความถกูตองครบถวน +1 +1 +1 3 1 

     1.5  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 
2.  ดานกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ      

     2.1  มีความยาก - งายเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 

     2.2  เหมาะสมกับเวลาทีใ่ช +1 +1 +1 3 1 

     2.3  สงเสรมิพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ +1 +1 +1 3 1 

     2.4  สงเสรมิเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรู 

            อยากเห็น 

+1 +1 +1 3 1 

     2.5  สงเสรมิใหนกัเรียนทาํงานเปนกลุม +1 +1 +1 3 1 

     2.6  สงเสรมิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร +1 +1 +1 3 1 

     2.7  คําถามทายกิจกรรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค +1 +1 +1 3 1 

     2.8  เนนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง +1 +1 +1 3 1 
3.  ดานการใชภาษาและตวัอักษร      

     3.1  ภาษาที่ใชมีความถกูตอง  อานเขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 

     3.2  ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชัน้ของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 

     3.3  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร +1 +1 +1 3 1 
4.  ภาพประกอบ      

     4.1  ภาพประกอบสมัพนัธกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

     4.2  ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 
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ตาราง  5  คาการประเมนิดชันีความสอดคลอง  (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน       

วิทยาศาสตร 

 

                  ผูเชี่ยวชาญ                    ผูเชี่ยวชาญ 

ขอ 1 2 3 รวม IOC สรุป ขอ 1 2 3 รวม IOC สรุป 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 26 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 27 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

3 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 28 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

4 +1 +1 +1 2 1 ใชได 29 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 30 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 31 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 32 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

8 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 33 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

9 +1 +1 +1 3 1 ใชได 34 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 35 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

11 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 36 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 37 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 38 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 39 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

15 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 40 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 41 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

17 +1 +1 +1 3 1 ใชได 42 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 43 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

19 +1 +1 +1 3 1 ใชได 44 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 45 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

21 +1 +1 +1 3 1 ใชได 46 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

22 +1 +1 +1 3 1 ใชได 47 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

23 +1 +1 +1 3 1 ใชได 48 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

24 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 49 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

25 +1 +1 +1 3 1 ใชได 50 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตาราง  6  คาการประเมนิดชันีความสอดคลอง  (IOC)  ของแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความ

อยากรูอยากเห็น 

 

                                            ผูเชีย่วชาญ 

ขอ 1 2 3 รวม IOC สรุป 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

3 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

5 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

9 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

14 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

15 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

17 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

19 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ภาคผนวก  ง 
 

-  ผลการวิเคราะหประสิทธภิาพชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ

-  เปรียบเทียบรอยละของคะแนนเฉลีย่จากการทํากจิกรรมและตอบคําถามระหวางเรียนและการทาํ 

   กิจกรรมและตอบคําถามหลังเรียน 
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ตาราง  7  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1  จํานวน  30  คน 

 

หนวยที่ 1 หนวยที่  2 หนวยที่  3 หนวยที่  4 

ระหวาง

เรียน 

หลัง

เรียน 

ระหวาง

เรียน 

หลัง

เรียน 

ระหวาง

เรียน 

หลัง

เรียน 

ระหวาง

เรียน 

หลัง

เรียน 
ลําดับที ่ 10 10 10 10 10 10 10 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

9 

8 

8 

7 

10 

8 

9 

7 

8 

8 

9 

8 

7 

6 

10 

7 

8 

7 

10 

6 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

10 

8 

8 

7 

8 

9 

8 

8 

7 

8 

8 

8 

8 

7 

6 

7 

8 

8 

6 

8 

8 

9 

8 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

8 

9 

8 

8 

8 

7 

9 

9 

7 

9 

8 

8 

9 

9 

8 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

8 

10 

8 

8 

7 

8 

8 

7 

8 

9 

8 

8 

7 

8 

8 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

9 

8 

8 

9 

9 

9 

7 

9 

8 

 

7 

9 

10 

9 

9 

8 

7 

8 

8 

7 

9 

8 

7 

8 

7 

8 

8 

10 

9 

10 

9 

8 

9 

9 

10 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

8 

7 

9 

9 

9 

10 

9 

10 

10 

9 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

หนวยที่ 1 หนวยที่  2 หนวยที่  3 หนวยที่  4 

ระหวาง

เรียน 

หลัง

เรียน 

ระหวาง

เรียน 

หลัง

เรียน 

ระหวาง

เรียน 

หลัง

เรียน 

ระหวาง

เรียน 

หลัง

เรียน 
ลําดับที ่ 10 10 10 10 10 10 10 10 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

8 

8 

9 

9 

7 

10 

8 

9 

 

8 

8 

10 

9 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

9 

9 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

9 

8 

 

7 

8 

9 

8 

8 

9 

8 

9 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

7 

9 

 

10 

10 

9 

9 

9 

10 

8 

9 

 

รวม 

คะแนนเฉลีย่ 

ประสิทธิภาพชุด 

246 

8.20 

82.00 

272 

9.07 

90.67 

240 

8.00 

80.00 

257 

8.57 

85.70 

248 

8.27 

82.67 

265 

8.83 

88.33 

250 

8.33 

83.33 

273 

9.10 

91.00 

 

 จากการหาประสิทธิภาพ  ปรากฎวาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมพหปุญญาดานความเขาใจ

ในธรรมชาติ  มีประสิทธิภาพไดตามเกณฑ 80/80  และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพหุปญญาดาน

ความเขาใจในธรรมชาติมีคา  82.00/88.93 
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ตาราง  8  เปรียบเทยีบรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาํกิจกรรมและตอบคําถามระหวางเรียนและ 

การทาํกิจกรรมและตอบคําถามหลังเรยีน 

 

รายการ คะแนนเฉลีย่ รอยละ 

การทาํกิจกรรมและตอบคําถามระหวางเรยีน 

การทาํกิจกรรมและตอบคําถามหลังเรยีน 

328 

355.7 

82.00 

88.93 

 

 จากตาราง  คารอยละของคะแนนเฉลีย่จากการทํากจิกรรมและตอบคําถามระหวางเรียนมีคา

รอยละ   82.00   และคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทํากิจกรรมและตอบคําถามหลังเรียนมีคา

รอยละ 88.93  จากเกณฑประสิทธิภาพ  80  ตัวแรก  และ  80  ตัวหลัง  แสดงวา  ชุดกิจกรรม 

พหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ  มปีระสิทธิภาพตามเกณฑทีก่าํหนด 
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ภาคผนวก  จ 
 

-  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจาํแนก  (r)  และคาความเชื่อมัน่  (rtt)  ของ   

   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

-  ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก  t – distribution  และคาความเชือ่มั่น  ( α )  ของแบบทดสอบวดั 

   เจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเหน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

ตาราง  9  ผลการวิเคราะหความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และคาความเชื่อมั่น  rtt  ของ

แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 

 

ขอ p r ขอ p r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0.61 

0.70 

0.69 

0.48 

0.74 

0.46 

0.70 

0.70 

0.50 

0.65 

0.61 

0.43 

0.52 

0.52 

0.61 

0.56 

0.46 

0.43 

0.50 

0.46 

 

0.33 

0.37 

0.27 

0.37 

0.34 

0.33 

0.37 

0.44 

0.56 

0.33 

0.41 

0.26 

0.37 

0.37 

0.41 

0.30 

0.26 

0.26 

0.33 

0.48 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

0.44 

0.69 

0.72 

0.57 

0.78 

0.43 

0.63 

0.56 

0.54 

0.44 

0.56 

0.48 

0.72 

0.48 

0.65 

0.41 

0.56 

0.48 

0.44 

0.50 

0.37 

0.33 

0.41 

0.23 

0.30 

0.21 

0.37 

0.22 

0.41 

0.24 

0.30 

0.23 

0.85 

0.59 

0.63 

0.22 

0.37 

0.22 

0.22 

0.26 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรมีคาเทากับ  0.78 
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ตาราง  10  ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก t – distribution  และคาความเชื่อมัน่  ( α )  ของ

แบบทดสอบวดัเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเหน็ 

 

ขอ 
HΧ  LΧ  2

HS  2
LS  t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

3.36 

3.40 

3.60 

3.34 

3.44 

3.28 

3.68 

3.48 

3.60 

3.56 

2.88 

2.92 

3.32 

3.84 

3.48 

 

2.40 

2.40 

2.24 

2.40 

2.28 

2.36 

2.44 

2.48 

2.56 

2.20 

1.96 

1.96 

2.36 

2.24 

2.36 

0.99 

0.83 

1.00 

0.67 

1.09 

0.63 

0.48 

0.76 

0.67 

0.67 

1.03 

0.33 

0.31 

0.22 

0.68 

1.50 

1.42 

1.11 

1.50 

1.13 

1.24 

1.42 

1.09 

1.17 

0.83 

1.29 

1.04 

0.82 

1.27 

1.07 

3.04 

3.33 

4.69 

3.53 

3.89 

3.36 

4.49 

3.67 

3.83 

5.55 

3.02 

4.10 

4.52 

6.55 

4.23 

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นมีคาเทากบั  

0.82 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

-  คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  กอนเรียนและหลัง 

   เรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

-  คะแนนผลเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเหน็ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่  1   

   กอนเรียนและหลังเรียนทีเ่รียนโดยใชชดุกิจกรรมพหปุญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 
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ตาราง  11  คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  กอนเรียน

และหลังเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 
 

คนที ่
Pre-test 

(40 คะแนน) 

Post-test 

(40 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

26 

25 

25 

21 

22 

17 

20 

17 

10 

15 

17 

22 

21 

13 

24 

18 

22 

17 

15 

24 

15 

14 

10 

 

34 

35 

35 

39 

21 

29 

31 

33 

27 

30 

31 

36 

35 

30 

31 

32 

40 

33 

35 

33 

25 

27 

30 

 

8 

10 

10 

18 

9 

12 

11 

16 

17 

15 

14 

14 

14 

17 

7 

14 

18 

16 

20 

9 

10 

13 

20 

64 

100 

100 

324 

81 

144 

121 

256 

289 

225 

196 

196 

196 

289 

49 

196 

324 

256 

400 

81 

100 

169 

400 
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ตาราง  11  (ตอ) 

 

คนที ่
Pre-test 

(40 คะแนน) 

Post-test 

(40 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

13 

12 

11 

17 

16 

11 

19 

11 

15 

9 

13 

7 

15 

7 

11 

9 

9 

27 

26 

21 

30 

29 

24 

35 

26 

27 

23 

29 

23 

32 

25 

35 

27 

30 

14 

14 

10 

13 

13 

13 

16 

15 

12 

14 

16 

16 

17 

18 

24 

18 

21 

196 

196 

100 

169 

169 

169 

256 

225 

144 

196 

256 

256 

289 

324 

576 

324 

441 

ΣΧ  635 1211 - - 

Χ  15.88 30.28 - - 

DΣ  - - 576  

2DΣ  - - - 8842 
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     t   =  

1
)( 22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
    ; df  =  n – 1 

      

     t   =  
( )
140

576884240

576
2

−
−x

 

 

   t   =  

39
331776353680

576
−

 

 

   t   =  
70.23

576  

 

   t   =  24.30 

 

   คาวิกฤตของ ( t )  ในตาราง 

   t  ( .01;  df 39 ) =  2.423 
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ตาราง  12  คะแนนผลเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษา 

ปที่ 1 กอนเรยีนและหลงัเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาต ิ

 

คนที ่
Pre-test 

(60 คะแนน) 

Post-test 

(60 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

30 

45 

32 

30 

27 

22 

35 

21 

27 

26 

31 

22 

40 

38 

36 

27 

35 

29 

34 

42 

28 

29 

24 

 

48 

55 

53 

49 

52 

47 

51 

47 

48 

45 

43 

45 

52 

53 

50 

44 

56 

53 

53 

57 

45 

51 

48 

 

18 

10 

21 

19 

25 

25 

16 

20 

27 

19 

12 

23 

12 

15 

14 

17 

21 

24 

19 

15 

17 

22 

24 

324 

100 

441 

361 

625 

625 

256 

400 

729 

361 

144 

529 

144 

225 

196 

289 

441 

576 

361 

225 

289 

484 

576 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

คนที ่
Pre-test 

(60 คะแนน) 

Post-test 

(60 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

25 

32 

29 

34 

32 

25 

21 

27 

27 

41 

37 

30 

21 

40 

46 

22 

34 

 

46 

56 

47 

57 

49 

48 

40 

43 

47 

56 

54 

50 

46 

55 

54 

45 

51 

21 

24 

18 

23 

17 

23 

19 

16 

20 

15 

17 

20 

25 

15 

8 

23 

17 

 

441 

576 

324 

529 

289 

529 

361 

256 

400 

225 

289 

400 

625 

225 

64 

529 

289 

ΣΧ  1233 1989 - - 

Χ  30.83 49.73 - - 

DΣ  - - 756 - 

2DΣ  - -  15052 
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     t   =  

1
)( 22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
    ; df  =  n - 1 

 

   t   =  
( )

140
7561505240

756
2

−
−x

 

 

   t   =  

39
571536602080

756
−

 

 

   t   =  
99.27

756  

 

   t   =  27.00 

 

   คาวิกฤตของ ( t )  ในตาราง 

      t  ( .01;  df 39 ) =  2.423 
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ภาคผนวก  ช 
 

 -  ตัวอยางชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ 

 -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานความเขาใจในธรรมชาต ิ

 -  แบบทดสอบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดที่  1   
เซลลพืช 

ชุดกิจกรรม 

พหุปญญา 
ดานความเขาใจธรรมชาติ 

ชื่อ.............................นามสกุล............................ 

ชั้น............................. เลขที่ ............................... 

โรงเรียน .............................................................. 
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คําช้ีแจง 

 

 ชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจธรรมชาติ  เปนชุดกิจกรรมที่สงเสรมิ

ใหนักเรียนสามารถพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นและมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัธรรมชาติของพืช  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตามลําดับ

ตอไปนี้ 

 1.  นักเรียนแบงกลุมๆละ  5  คน 

 2.  นักเรียนศึกษาจุดประสงคของกิจรรม 

 3.  นักเรียนศึกษาสถานการณ 

 4.  นักเรียนศึกษาขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมและลงมือปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการสืบสาะหาความรู  5  ขั้นดังนี้ 

  4.1  ขั้นสรางความสนใจ 

  4.2  ขั้นสํารวจคนหา 

  4.3  ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

  4.4  ขั้นขยายความรู 

  4.5  ขั้นประเมิน 

 6.  เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจ

ธรรมชาติแลว  ใหนักเรียนตอบคําถามทายกิจกรรมและตรวจคําตอบจากแบบเฉลย 

 7.  ขณะทีน่กัเรียนศึกษาชุดกิจกรรมกิจกรรมพหุปญญาดานความเขาใจ

ธรรมชาติ  ถามีปญหาสามารถปรึกษาครูผูสอนได 
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จุดประสงคของกิจกรรม 

1.  เตรียมสไลดเพื่อศึกษาลักษณะ  รูปรางและสวนประกอบของเซลลพืช 

      ภายใตกลองจุลทรรศน 

2.  ระบุและเขียนแผนภาพแสดงสวนประกอบที่สาํคัญของเซลลพชื 

3.  สืบคนขอมูล  และอธบิายหนาที่ของสวนประกอบที่สําคัญของเซลลพืช 
 

เวลาที่ใชในการทํากิจกรรม  3  คาบ 
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จากคํากลาวที่วา    “ส่ิงมีชวิิตทุกชนิดประกอบดวยเซลล  ส่ิงมีชีวิตบางชนิดประกอบดวยเซลลเพยีง   

1  เซลล  และบางชนิดประกอบดวยเซลลหลายเซลล   สําหรับเซลลพชืมีสวนประกอบ  4 สวน  คือ 

ผนังเซลล  เยือ่หุมเซลล  ไซโทพลาซึม  และนิวเคลียส   นักเรียนเชื่อหรือไม   .............. เพราะเหตใุด

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

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

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

 

             

 

 

 

 

  

 

 

         

     คิด  คิด   คิด ...? 

 

   

 

 

 

 

1. ข้ันสรางความสนใจ 

คิดหาคําตอบไดโดย 
....................................................................................

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

ภาพพืชทีน่ักเรียนพบนี้มีชื่อวาอะไร

และมีสวนประกอบของเซลลเหมือนกับ

คํากลาวหรือไม   นกัเรียนมวีิธีการหา

คําตอบไดอยางไร 
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1.  แตละกลุมรวมกันวางแผนทาํการสืบเสาะหาคําตอบและทําการทดลอง 

2.  ศึกษาขั้นตอนการทดลองกิจกรรม  :  รูปรางและสวนประกอบของเซลลพืช 
 

 

      
 

 
  
 

 

1.  ตัดหวัหอมชิ้นเล็ก ๆ มาชิน้หนึ่ง  ใชปากคีบหรือเล็บมอืลอกผิวชั้นในออก 
 

 
 

2.  วางชิ้นเยื่อหัวหอมลงบนแผนสไลดและหยดสารละลายไอโอดีนลงไป  2  หยด 

  แลวคอย ๆ วางกระจกปดสไลดปดทับเยื่อหัวหอม  
 

 
 

            3.  วางแผนสไลดลงบนแทนวางวตัถุของกลองจลุทรรศน ปรับภาพใหเหน็ชัดเจน 

           4.  สังเกตสวนประกอบของเซลล และวาดรูปเซลลเยื่อหวัหอม 

 
  
 

2. ข้ันสํารวจและคนหา 

ขั้นตอนการทดลอง 

ตอนที่ 1  เซลลเยื่อหัวหอม 
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           1.  เด็ดใบออนของสาหรายหางกระรอกมา 1 ใบ  วางลงบนแผนสไลด  แลวหยดน้ํา 

  ลงไป 2 – 3 หยด 

           2.  คอย ๆ วางกระจกปดสไลดบนหยดน้าํ 

            3.  ปฏิบัติเชนเดียวกบัขอ 3 และ 4  ในตอนที่ 1 

 

 

 
  

 

           1.  ตัดใบวานกาบหอยชิ้นเลก็ ๆ มาชิ้นหนึง่  ใชปากคีบหรือเล็บมือลอกผิวดานหลงัใบ  

  (สีมวง) ออกมา 

           2.  วางชิ้นเยื่อใบวานกาบหอยลงบนแผนสไลด  หยดน้าํลงไป 2 – 3 หยด  แลวคอย ๆ    

  วางกระจกปด สไลดบนหยดน้ํา 

           3.  ปฏิบัติเชนเดียวกบัขอ 3 และ 4 ในตอนที ่1 
 

3.  แตละกลุมชวยกนัเตรียมวัสดุอุปกรณและสารเคมีกอนลงมือทําการทดลองดังตอไปนี ้

ตารางวัสดุอุปกรณและสารเคมี 

รายการ จํานวน / กลุม 

1.  สาหรายหางกระรอก 

2.  หอมหัวแดงหรือหอมหวัใหญ 

3.  ใบวานกาบหอย 

4.  กลองจุลทรรศน 

5.  สไลดและกระจกปดสไลด 

6.  มีดโกนมีดามจับ 

7.  หลอดหยด 

8.  ปากคีบ 

9.  กระดาษทชิชู 

10.  สารละลายไอโอดีน 

11.  น้ํา 

1  ชอ 

1  หัว 

1  ใบ 

1  ตัว 

4  ชุด 

1  ดาม 

1  อัน 

1  อัน 

1  มวน  (ตอหอง) 

1  ขวด  (ตอหอง) 

    100  cm3  (ตอหอง) 

ตอนที่  2  เซลลสาหรายหางกระรอก 

ตอนที่  3  เซลลผิวใบวานกาบหอย 
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        สิง่ที่ควรปฏบัิติขณะทําการทดลอง   
ใหนักเรยีนบนัทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง   

สวนประกอบของเซลลพืชที่พบ 

ช่ือเซลลพืชที่นํามาศึกษา วาดภาพของเซลล 

ผน
ังเซ

ลล
 

เย
ื่อห
ุมเ
ซล
ล 

ไซ
โท
พล

าซ
ึม 

นิว
เค
ลีย
ส 

คล
อโ
รพ
ลา
สต
 

เซ
ลล
คุม

 

เซลลเยื่อหวัหอม 

       

เซลลสาหรายหางกระรอก 

 

 

 

 

      

เซลลผิวใบวานกาบหอย 

 

 

 

 

      

หมายเหต ุ  ชองที่เปนสวนประกอบของเซลลพืชทีพ่บ  ใหนักเรียนใสเครื่อง  /  แทนตัวอักษร 

 

 

 

 

 

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

ผลสรุปการทดลองของกลุม  สรุปไดวา 

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

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

.................................................................................................................
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 ใหนักเรียนแตละกลุมนําความรูที่ไดจากการทดลองไปเชื่อมโยงกับความรูที่ไดจากการศึกษา

คนควาเพิ่มเตมิ  มาเขียนแสดงในรูปของผงัมโนทัศน  และนํามาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ

เจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งกนัและกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ข้ันขยายความรู 

ผังมโนทัศนเรื่อง  เซลลพชื 
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  เซลลพืช ( Plant  cell ) 
 

 พืชทกุชนิดจะประกอบดวยหนวยที่เล็กทีสุ่ดเรียกวา เซลล  ( Cell )  ซึ่งเซลลพชืจะมีอยูทกุ

สวนของพืช  อาจมีขนาดและรูปรางตางๆกันแลวแตหนาที่ของเซลลนั้นๆ     ส่ิงที่แสดงถึงความมชีีวิต

ของเซลล  คือ   ความสามารถในการขยายพันธุและการเจริญเติบโต 

                  

รูปแสดงสวนประกอบตางๆของเซลลพชื 

 
  สวนประกอบและหนาที่สวนประกอบของเซลลพืช 

 
1. ผนังเซลล  ( Cell  Wall ) อยูนอกสุด  มีเฉพาะในเซลลพืชเทานั้น ผนังเซลลชวยเสริมสราง

ความแข็งแรง  ทาํใหเซลลพชืคงรูปอยูได  สวนใหญสรางมาจากเซลลโูลส ( Cellulose )    ซึ่งเซลลูโลส

นี้จะสรางมาจากน้าํตาล มีชองวางใหสารตางๆผานเขาออกได 

2. เยื่อหุมเซลล  ( Cell  Membrane )   เปนเยื่อบางๆเหนยีว    ประกอบดวยสารประเภทไขมัน

และโปรตีน  มเีอนไซมทาํหนาที่ควบคมุปริมาณและชนิดของสารบางอยางที่ผานเขาหรือออกจากเซลล   

เชน     น้ํา   อาหาร  อากาศ  และสารละลายตางๆ 

ความรูเพ่ิมเติม 
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3. ไซโทพลาซึม  ( Cytoplasm )   เปนของเหลวภายในเซลลที่อยูรอบๆนิวเคลียส เปนชื่อเรียกรวม

ของทุกอยางทีอ่ยูภายในเยื่อหุมเซลล  ไดแก   คลอโรพลาสต   แวคิวโอล   ไรโบโซม   ไมโทคอนเดรีย   

และสารอาหารตางๆซึ่งไดแก  โปรตีน  ไขมัน  น้าํตาล  แกส  รวมทัง้ของเสีย  แตไมรวมนวิเคลียส   

การหดตัวของเสนใยโปรตีนจะทาํใหไซโทพลาซึมเกิดการไหลเวียน  จึงเห็นเม็ดคลอโรพลาสตเคลื่อนที่

ไปรอบๆภายในเซลล 

- ไรโบโซม  ( Ribosome )  เปนแหลงสังเคราะหโปรตีน 

- ไมโทคอนเดรีย  ( Mitochondria ) เปนแหลงสรางพลงังานใหเซลล 

- แวคิวโอล  ( Vacuole )  เปนถงุใสสําหรับเก็บอาหารและของเสียกอนถูกขับออกนอกเซลล 

- คลอโรพลาสต  ( Chloroplast ) เปนเม็ดสีเขียวมีเฉพาะในเซลลพืชเทานั้นประกอบดวย 

เยื่อหุมเซลล  2 ชั้น ชั้นนอกทําหนาที่ควบคุมโมเลกุลตางๆ ที่ผานเขาออกชั้นในจะมีโมเลกุลของ

คลอโรฟลล ( Chlorophyll )  และเอนไซมชวยในกระบวนการสงัเคราะหดวยแสง 

4. นิวเคลียส  ( Nucleus ) เปนสวนประกอบที่สําคัญของเซลลมีลักษณะคอนขางกลม    ภายใน

เปนของเหลว   มนีิวคลิโอลสัและเสนใยโครโมโซมทาํหนาที่ควบคุมการทํางานของเซลลและ 

การเจริญเติบโต   เชน  การหายใจ   การแบงเซลล  รวมทั้งการถายทอดลักษณะทางพันธกุรรมดวย 

         นวิเคลียสมีสวนประกอบที่สาํคัญ  2  ชนิด   คือ  

4.1 นิวคลิโอลัส (Nucleolus)   ประกอบดวยสารประเภท  DNA  (Deoxyribonucleic  Acid )   

และRNA ( Riblnucleic  Acid)   เปนสวนใหญ  เปนแหลงสรางไรโบโซม  (Ribosome)  เมื่อสรางเสร็จ 

แลวจะไหลออกไปสูโซโทพลาซึม  เพื่อทําหนาที่สังเคราะหโปรตีนใหแกเซลล 

4.2 โครมาตนิ (Chromatin) คือ  รางแหโครโมโซม  ประกอบดวย  DNA หรือยีน  (GENE) 

และโปรตีนอีกหลายชนิดทําหนาที่ควบคุมการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม ยีนทาํหนาที่ควบคมุ

ลักษณะแตละลักษณะ  เชน  สีของดอก 

 

 

 

 

 

 

โครมาติน 

 นิวคลิโอลัส 

นิวเคลยีส 
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*  เซลลพืชตางชนิดกนั  จะมีรูปรางตางกนัเล็กนอย  แตสวนใหญจะมรูีปรางเปนรูปส่ีเหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

เซลลเยื่อหอม จะมีนวิเคลียส       เซลลสาหรายหางกระรอก เซลลดานทองใบของวานกาบหอย  

ขนาดใหญเหน็ไดชัด  แตไมพบ      มีเม็ดสีเขียวทีเ่รียกวา  มีรูปราง 2 แบบ  คือ แบบเปนชอง

คลอโรพลาสต           คลอโรพลาสตมากมาย และแบบที่มีรูปรางคลายเมล็ดถั่ว

       ซึ่งเรียกวา เซลลคุม  ซึ่งจะมีเม็ดสี

       เขียวเล็ก ๆ ที่เรียกวา   

       คลอโรพลาสตมากมาย 

 
 
เซลลคุม  มีอยูในพชืทุกชนดิ  ยกเวนพืชทีอ่ยูใตน้ําจะไมมีเซลลคุม 

*  สาหรายหางกระรอก  ไมจัดอยูในประเภทสาหราย  แตจัดเปนพชืมีดอก  เพราะมีดอกสีขาวนวล 

*  การนาํสวนของพืชมาศึกษารูปรางและสวนประกอบของเซลล  ตองตัดใหบางที่สุด  เพื่อใหแสงสวาง

สามารถสองทะลุผานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลอโรพลาสต 

ปากใบ 

รูปแสดงเซลลคุมของพชื 
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  แบบทดสอบทายชุดกิจกรรม 
  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงขอเดียว 
 
1.  ขอใดกลาวถึงเซลลพืชไดถูกตอง 

 ก.  หนวยเล็กๆของพืชที่เปนสวนประกอบของลําตนเทานั้น 

 ข.  หนวยเลก็ที่สุดของพืชทีม่ีสวนประกอบสวนใหญคลายกนั 

 ค.  หนวยเลก็ๆของพืชทีม่ีรูปรางและสวนประกอบเหมือนกนัทกุหนวย 

 ง.  หนวยเลก็ๆที่ประกอบดวยเอน็ไซมเพือ่ควบคุมปริมาณน้ําและอาหารของพืช 

2.  เมื่อเรานาํพืชใตน้ํามาศกึษาเซลล  ส่ิงใดที่เราไมสามารถตรวจสอบในใบพืชใตน้ํา 

 ก.  เซลลคุม    ข.  ผนังเซลล 

 ค.  เซลลรูปรางสี่เหลีย่ม   ง.  เม็ดคลอโรพลาสต 

3.  ขอใดไมใชสมบัติของผนงัเซลล 

 ก.  สรางมาจากสารเซลลูโลส  ข.  เปนแหลงสังเคราะหโปรตีน 

 ค.  มชีองใหสารผานเขาออกได  ง.  ชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหแกเซลล

4.  จากการทดลองเซลลชนดิใดที่พบเซลลคุม(Guard Cell) เปนสวนประกอบ 

 ก.  เซลลเยื่อหอม    ข.  เซลลสาหรายหางกระรอก 

 ค.  เซลลเยื่อบุขางแกม   ง.  เซลลวานกาบหอย 

5.  ขอใดอธิบายลักษณะของเซลลคุม (Guard  Cell)  ไดถูกตอง 

 ก.  มีรูปรางคลายเมล็ดถัว่   

 ข.  ภายในเซลลไมมีคลอโรพลาสต  

 ค.  พบในเซลลพืชที่อยูใตน้าํเทานัน้ 

 ง.  มนีิวเคลยีสขนาดใหญมองเหน็ไดชัดเจน 

6.  สวนประกอบใดภายในไซโทพลาซึมทีท่ําหนาทีเ่ปนแหลงสังเคราะหโปรตีน 

 ก.  นวิเคลียส     ข.  แวควิโอล  

 ค.  ไรโบโซม    ง.  ไมโทคอนเดรีย 

5. ข้ันประเมิน 
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7.  สวนประกอบของเซลลพชืในขอใดที่มีลักษณะคอนขางกลม  และทําหนาที่ควบคุมการทาํงานของ

เซลล 

 ก.  นวิเคลียส       ข.  ไซโทพลาซึม ค.  เยื่อหุมเซลล         ง.  ผนังเซลล 

8.  การที่เรามองเหน็พชืสีเขียวแสดงวาในเซลลพืชมีอะไรเปนองคประกอบ 

 ก.  เยื่อหุมเซลลและคลอโรพลาสต  ข.  คลอโรฟลลและคลอโรพลาสต 

 ค.  คลอโรฟลลและไซโทพลาซึม  ง.  ผนงัเซลลและคลอโรพลาสต  

9.  ขอใดเรียงลําดบัสวนประกอบของเซลลพืชจากชั้นนอกสุดเขาไปชั้นในสุดไดถูกตอง 

 ก.  ผนงัเซลล  เยื่อหุมเซลล  ไซโทพลาซึม   

 ข.  เยื่อหุมเซลล  ไซโทพลาซมึ  ผนังเซลล   

 ค.  ผนังเซลล  ไซโทพลาซึม  เยื่อหุมเซลล 

 ง.  เยื่อหุมเซลล  ผนงัเซลล  ไซโทพลาซึม 

10.  ถาเซลลของใบสาหรายหางกระรอกเปรียบเสมือนโรงเรียนประจาํแหงหนึง่  ผูประกอบอาหารใน

โรงเรียนทําหนาที่คลายกับโครงสรางใด 

 ก.  เยื่อหุมเซลล    ข.  ไซโทพลาซมึ 

 ค.  คลอโรพลาสต    ง.  นวิเคลียส 

  

********************************************************************************************************** 
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เฉลยแบบทดสอบทายชุดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
ได ........... คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ข 

2.  ก 

3.  ข 

4.  ง 

5.  ก 

6.  ค 

7.  ก 

8.  ข 

9.  ก 

10  ค 

 
1.  ข 
2.  ก 
3.  ข 
4.  ง 
5.  ก 
6.  ค 
7.  ก 
8.  ข 
9.  ก 
10  ค 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
หนวยการเรยีนรูที่  2  เรือ่ง  พืช                               ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2551 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรฉบับนี้มีขอสอบทั้งหมด  40  ขอ  ใช

เวลา  60  นาท ี

 2.  คําถามในแบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบทั้งสิน้  คือ  คําถามแตละขอจะใหเลือก

คําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียวจาก  ก  ข  ค  ง  หรือ  จ  ที่ใหไวเมือ่เลือกคําตอบใดใหขีดกากบาท

ในกระดาษคาํตอบ  ดังตัวอยางการตอบตวัเลือก  ก  ดังนี ้

  

ชอ ก ข ค ง จ 

1 X     

 

 ถานกัเรียนตองการเปลีย่นคาํตอบใหม  ใหขีดทับคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือกคําตอบใหม  

ดังตัวอยางการเปลี่ยนคําตอบจากตัวเลือก  ก  เปนตัวเลอืก  ง 

 

ชอ ก ข ค ง จ 

1 X   X  

 

 3.  ถาพบขอยากควรเวนไปทําขออ่ืนกอน  เมื่อมีเวลาเหลือจึงยอนกลบัไปทําใหม  นักเรียน

อยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ  ในแบบทดสอบฉบบันี้  ใหขีดตอบลงในกระดาษคําตอบเทานั้น 

 4.  หลังจากทาํแบบทดสอบเรียบรอย  ใหนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบสงคนืกรรมการ

คุมสอบดวย 

 5.  นักเรียนเขยีนชื่อ  ชัน้  เลขที่ลงในกระดาษคําตอบ 
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1.  ขอใดไมใชความหมายของเซลล (Cell)  (ความรู - ความจาํ) 

 ก.  เซลลมีลักษณะเฉพาะ 

  ข.  เซลลเปนหนวยของสิ่งมชีวีิตที่เล็กที่สุด 

 ค.  เซลลเปนโครงสรางพืน้ฐานของสิง่มีชวีติ 

 ง.  สวนใหญมขีนาดเล็กมองไมเห็นดวยตาเปลา 

 จ.  รูปรางและขนาดของเซลลทําหนาทีเ่หมือนกนั 

2.  ถาเซลลของใบสาหรายหางกระรอกเปรียบเสมือนโรงเรียนประจาํแหงหนึ่ง  ผูประกอบอาหารใน

โรงเรียนทําหนาที่คลายกับโครงสรางใด   (ความเขาใจ) 

 ก.  ผนงัเซลล    ข.  นิวเคลียส  

 ค.  ไซโทพลาซึม    ง.  เยื่อหุมเซลล 

 จ.  คลอโรพลาสต 

3.  ขอใดเรียงลําดับสวนประกอบของเซลลพืชจากชั้นนอกสุดเขาไปชั้นในสุดไดถูกตอง 

(ความรู - ความจํา) 

 ก.  ไซโทพลาซึม  เยื่อหุมเซลล  ผนงัเซลล ข.  ผนังเซลล  เยื่อหุมเซลล  ไซโทพลาซึม   

 ค.  เยื่อหุมเซลล  ไซโทพลาซมึ  ผนังเซลล   ง.  ผนงัเซลล  ไซโทพลาซึม  เยื่อหุมเซลล 

 จ.  เยื่อหุมเซลล  ผนงัเซลล  ไซโทพลาซึม 

4.  ใหนกัเรียนพิจารณาขอมลูเกี่ยวกับสวนประกอบของเซลลชนิดหนึ่งวานาจะเปนสวนประกอบของ

เซลลที่เรียกวาอะไร  “ลักษณะคอนขางกลม “  มักพบบรเิวณกลางเซลลภายในพบสารพันธุกรรมเปน

จํานวนมาก  (ความรู - ความจํา) 

 ก.  นวิเคลียส    ข.  ผนังเซลล 

 ค.  เยื่อหุมเซลล    ง.  ไซโทพลาซมึ    

 จ.  คลอโรพลาสต 

5.  การที่เรามองเหน็พชืสีเขียวแสดงวาในเซลลพืชมีอะไรเปนองคประกอบ (ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร)   

 ก.  แวคิวโอลและคลอโรฟลล   ข.  ผนังเซลลและคลอโรพลาสต  

 ค.  คลอโรฟลลและไซโทพลาซึม  ง.  คลอโรฟลลและคลอโรพลาสต  

 จ.  เยื่อหุมเซลลและคลอโรพลาสต  
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6.  เมื่อเรานาํใบของสาหรายหางกระรอกซึ่งเปนพืชใตน้าํมาสองดูดวยกลองจุลทรรศน  ส่ิงใดที่เราไม

สามารถตรวจพบในใบของสาหรายหางกระรอก  (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร) 

 ก.  เซลลคุม    ข.  ผนังเซลล    

 ค.  ไซโทพลาซึม    ง.  เยื่อหุมเซลล 

 จ.  เม็ดคลอโรพลาสต 

7.  สวนประกอบของเซลลพชืในขอใดที่ทาํหนาที่ปองกนัอันตรายและเสริมสรางความเข็งแรงใหกบั

เซลลได  (ความรู - ความจํา) 

 ก.  ผนงัเซลล    ข.  เยื่อหุมเซลล 

 ค.  นิวเคลยีส    ง.  ไซโทพลาซมึ 

 จ.  คลอโรพลาสต 

8.  สวนใดของเซลลพืชทีท่ําหนาทีเ่ลือกชนิดของสารที่ผานเขาหรือออกจากเซลล  (ความรู - ความจํา) 

 ก.  ผนงัเซลล    ข.  นิวเคลียส 

 ค.  เยื่อหุมเซลล    ง.  แวคิวโอล 

 จ.  ไมโทคอนเดรีย 

9.  สาเหตุใดทาํใหเม็ดคลอโรพลาสตสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ ภายในเซลลพชืได  (ความเขาใจ) 

 ก.  การยืดตัวของเสนใยโปรตีนในนิวเคลียส 

 ข.  การหดตัวของเสนใยโปรตีนในนิวเคลียส 

 ค.  การหดตัวของเสนใยโปรตีนในไซโทพลาซึม 

 ง.  การยืดตัวของเสนใยโปรตีนในไซโทพลาซึม 

 จ.  การยืดและหดตัวของเสนใยโปรตีนในนิวเคลียส 

10.  ส่ิงทีพ่บเฉพาะในเซลลของพืชแตจะไมพบในเซลลของสัตวคือขอใด  (ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร) 

 ก.  ผนงัเซลล    ข.  นิวเคลียส 

 ค.  แวควิโอล    ง.  เยื่อหุมเซลล 

 จ.  ไซโทพลาซึม  

11.  ขนรากดดูน้ําเขาสูรากโดยวิธีใด  และจะถูกลาํเลียงจากลําตนไปยงัใบโดยทอลําเลียงใด 

 (ความรู - ความจํา) 

 ก.  ออสโมซิส  ,  ทอลําเลียงอาหาร  ข.  ออสโมซิส  ,  ทอลําเลียงน้ํา 

 ค.  การแพร  ,  ทอลําเลียงอาหาร  ง.  การแพร  ,  ทอลําเลียงน้าํ 

 จ.  การออสโมซิส  ,  ทอลําเลียงน้ําและอาหาร 
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12.  ในการลําเลียงอาหารของพืช  อาหารชนิดใดที่ถกูลาํเลียงทางทอลําเลียงอาหาร  และลําเลยีง

อาหารโดยวิธใีด  (ความรู - ความจาํ) 

 ก.  แปง , การออสโมซิส   ข.  แปง , การแพร 

 ค.  น้ําตาล , การออสโมซิส   ง.  น้าํตาล , การแพร 

 จ.  น้าํตาล , การแพรและออสโมซิส 

13.  เวลาจัดแจกันดอกไมเพือ่ทําใหดอกไมมีความสดอยูไดนาน นยิมนาํสารอะไรเติมลงไปในแจกนั

ดอกไม  (การนําไปใช) 

 ก.  น้าํตาล    ข.  ฟอสฟอรัส 

 ค.  ไนโตรเจน    ง. น้าํสีธรรมชาติ     

 จ.  โพแทสเซียม 

14.  การคายน้ําของพืชมีความสัมพนัธกบักระบวนการใดมากที่สุด  (ความเขาใจ) 

 ก.  การหายใจ    ข.  การลําเลยีงน้าํ 

 ค.  การลําเลยีงอาหาร   ง.  การลําเลียงแรธาต ุ  

 จ.  การสงัเคราะหดวยแสง  

15.  การเก็บดอกไมเพื่อสงขายและตองการใหดอกไมดูสดอยูเสมอ  ควรเก็บเวลาใด  (การนําไปใช) 

 ก.  เมื่อใกลจะสวาง 

 ข.  ตอนเชาเวลา  06.00 – 08.00 น. 

 ค.  ตอนเชาเวลา  09.00 – 11.00 น. 

 ง.  ตอนบายหลังจากเวลาเทีย่งไปแลว 

 จ.  เมื่อหมดแสงสวางและพชืหยุดการสังเคราะหดวยแสง 

16.  การลําเลยีงน้ําของตนกระสังในชุดการทดลอง  ทิศทางการเคลื่อนที่ของน้าํสีแดงทีพ่บในตนกระสัง  

มีลักษณะอยางไร  (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร) 

 ก.       ข. 

 ค.     ง. 

 จ. 

17.  จากชุดการทดลอง  ถานําลาํตนของตนกระสังมาตดัตามขวางแลวสองดูดวยกลองจุลทรรศน   

จะพบสีแดงของหมกึแดงทีก่ลุมเซลลใด  (ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร) 

 ก.  ผิวลาํตน    ข.  ทอลําเลยีง 

 ค.  ถกูทกุขอ    ง.  กลางลาํตน 

 จ.  ทุกเซลลของลําตน   
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18.  นอกจากจะพบทอลําเลยีงน้ําและทอลําเลียงอาหารในลําตนของพืชแลว  นกัเรยีนจะพบทอ

ลําเลียงเหลานี้ไดในโครงสรางใดของพชืไดอีก  (ความเขาใจ) 

 ก.  ราก     ข.  กิง่ 

 ค.  รากและใบ    ง.  กิง่และใบ 

 จ.  ราก  กิง่  และใบ  

19.  สารชนิดใดจะพบในทอลําเลียงน้าํของพืช  (ความรู - ความจาํ) 

 ก.  น้าํ     ข.  น้ําตาล 

 ค.  น้ําและน้ําตาล    ง.  น้าํและแรธาตุ 

 จ.  น้าํตาลและแรธาตุ 

20.  กระบวนการใดเกิดขึ้นตลอดเวลา  (ความเขาใจ) 

 ก.  การลําเลียงน้าํ  และการลําเลียงแรธาตุ 

 ข.  การสังเคราะหดวยแสง  และการหายใจ 

 ค.  การลําเลยีงน้าํ  การลาํเลียงแรธาตุ  และการหายใจ 

 ง.  การลําเลียงอาหาร  การหายใจ  และการลําเลียงแรธาตุ 

 จ.  การสงัเคราะหดวยแสง  การลําเลยีงอาหาร  และการหายใจ 

21.  พชืสรางอาหารไดเองโดยการสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis)  ผลที่ไดจากการสังเคราะห

ดวยแสงของพชืคืออาหารจาํพวกใด  (ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร) 

 ก.  ไขมัน     ข.  โปรตีน 

 ค.  วิตามนิ    ง.   เกลือแร 

 จ.  คารโบไฮเดรต        

22.  คลอโรฟลลมีหนาที่อยางไร  (ความรู - ความจาํ) 

 ก.  ควบคุมกจิกรรมตางๆภายในเซลล   ข.  ควบคุมการสรางโปรตีน  

 ค.  ชวยในการขับถายของเสียออกภายในเซลล  ง.  ชวยในการสังเคราะหดวยแสง 

 จ.  ชวยในการลําเลียงสารผานเขาออกภายในเซลล  

23.  อุณหภูมทิี่พืชทําการสงัเคราะหดวยแสงไดดีคืออุณหภูมิประมาณเทาใด  (ความรู - ความจํา)  

 ก.  15 - 20  องศาเซลเซยีส   ข.  25 – 30  องศาเซลเซยีส   

 ค.  30 - 40  องศาเซลเซยีส   ง.  45  - 47 องศาเซลเซยีส 

 จ.  50 - 60  องศาเซลเซยีส 
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24.  ขอใดแสดงปจจัยที่สําคัญในการสรางอาหารของพชืไดถูกตอง  (ความรู - ความจํา) 

                                                                         แสง 

 ก.  น้าํ  +  แกสคารบอนไดออกไซด                           แปง +  แกสออกซิเจน  +  น้ํา 

                                                                     คลอโรฟลล 

                                              แสง 

 ข.  น้ํา  +  แกสออกซิเจน                             แปง  +  แกสคารบอนไดออกไซด +  น้ํา 

                                                      คลอโรฟลล                    

                                                             แสง 

 ค.  น้ํา  +  แกสคารบอนไดออกไซด                      น้ําตาลกลูโคส  +  แกสออกซิเจน  +  น้ํา 

                                                                     คลอโรฟลล 

                                               แสง 

 ง.  น้าํ  +  แกสออกซิเจน                        น้ําตาลกลูโคส  +  แกสคารบอนไดออกไซด  +  น้ํา 

                                                         คลอโรฟลล 

                 แสง 

 จ.  น้าํ  +  แกสคารบอนไดออกไซด             น้ําตาลกลูโคส  + แปง  +  แกสออกซิเจน  +  น้ํา 

                                                                 คลอโรฟลล 

25.  “ตนไมเปนเพื่อนชีวิต  เจาดูดอากาศเปนพษิแทนขา”  อากาศเปนพิษทีก่ลาวถงึนี้คืออะไร 

(ความเขาใจ) 

 ก.  แกสออกซเิจน    ข.  แกสไนโตรเจนไดออกไซด 

 ค.  แกสซัลเฟอรไดออกไซด   ง.  แกสคารบอนไดออกไซด 

 จ.  แกสคารบอนมอนอกไซด 

26.  สารละลายไอโอดีนเมือ่ทําปฏิกิริยากับแปงแลวจะทําใหเกิดสีใด (ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร)   

 ก.  สีมวง     ข.  สีน้ําตาลเขม 

 ค.  สีน้ําตาลออน    ง.  สีดําแกมน้าํเงนิ    

 จ.  สีมวงแกมน้ําเงิน 

27.  วัตถุดิบในการสรางน้ําตาลกลูโคสทีสํ่าคัญของพืชคือขอใด  (ความรู - ความจาํ) 

 ก.  น้าํและแกสออกซิเจน   ข.  แสงและคลอโรฟลล 

 ค.  คลอโรฟลลและแกสออกซิเจน  ง.  น้าํและแกสคารบอนไดออกไซด  

 จ.  คลอโรฟลลและแกสคารบอนไดออกไซด 
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28.  ในการนําใบชบาดางทีม่ีสีเขียว – ขาว  มาทดสอบหาแปงในใบ  เปนการพิสูจนเกี่ยวกับอะไร  

(ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร) 

 ก.  ผลจากการสังเคราะหดวยแสงของพชืคือ  แปง 

 ข.  แสงเปนปจจัยสําคัญตอการสังเคราะหดวยแสงของพชื 

 ค.  คลอโรฟลลเปนปจจัยสาํคัญตอการสรางอาหารของพืช 

 ง.  ผลจากการสังเคราะหดวยแสงของพชืคือ  น้าํตาลกลูโคส 

 จ.  แกสคารบอนไดออกไซดเปนปจจัยสาํคัญในการสังเคราะหดวยแสงของพืช 

29.  หนาที่สําคัญของคลอโรฟลลในการสังเคราะหดวยแสงก็คือ  (ความรู - ความจาํ) 

 ก.  จับแกสคารบอนไดออกไซด  ข.  ดูดซับพลงังานแสง 

 ค.  ผลิตแกสคารบอนไดออกไซด   ง.  สรางน้าํตาลกลูโคส 

 จ.  กักเก็บแรธาตุและน้ําที่สงขึ้นมาจากการดูดซึมของขนราก 

30.  ถากาํหนดหมายเลขตอไปนี้  (ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร) 

 1  =  แชใบชบาดางในน้าํเยน็ 

 2  =  ตมใบชบาดางในแอลกอฮล 

 3  =  ตมใบชบาดางในน้าํเดือด 

 4  =  หยดสารละลายไอโอดนีลงบนใบชบาดาง 

       ข้ันตอนการตรวจสอบหาแปงในใบชบาดางเปนไปตามขั้นตอนใด   

 ก.  4     3   2 1  ข.  3      2   1 4 

 ค.  2     1   4 3  ง.  1     2   3 4 

 จ.  3     1   2 4 

31.  ดอกครบสวน  และดอกสมบูรณเพศ  เหมือนกันในขอใด  (ความรู – ความจาํ) 

 ก.  มีรังไข  และกลีบดอก   ข.  มกีลีบเลี้ยง  และกลีบดอก 

 ค.  มเีกสรตัวผู  และเกสรตวัเมีย  ง.  มีกลบีดอก  ฐานรองดอก  และรังไข 

 จ.  มีกลีบเลีย้ง  กลีบดอก  และเกสรตัวเมีย 

32.  ลําดับข้ันการผสมพนัธุของพืชดอก  เปนดังนี ้  (ความรู – ความจาํ) 

 ก.  ไซโกต เอ็มบริโอ  การปฏิสนธ ิ

 ข.  การปฏิสนธิ         การงอกของละอองเรณู  ไซโกต 

 ค.  การงอกของละอองเรณ ู          การถายละอองเรณู        การปฏิสนธ ิ

 ง.  การถายละอองเรณู        การงอกของละอองเรณ ู             การปฏสินธ ิ

 จ.  การปฏิสนธิ         การถายละอองเรณู           การงอกของละอองเรณู 
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33.  สวนใดของดอกที่มีความสําคัญที่สุดตอการสืบพนัธุแบบอาศัยเพศ   (ความเขาใจ) 

 ก.  ละอองเรณู  และผนงัรังไข   ข.  กลีบเลี้ยง  และกลีบดอก 

 ค.  เกสรตัวเมยี  และเกสรตัวผู  ง.  เกสรตัวผู  และละอองเรณู  

 จ.  ฐานรองดอก  และยอดเกสรตัวเมีย  

34.  มนุษยนยิมนาํสวนประกอบใดของพืชไปสกัดเปนน้าํหอมในปจจุบัน  (การนาํไปใช) 

 ก.  ราก     ข.  ดอก    

 ค.  ผล     ง.  ใบ    

 จ.  เปลือกไม 

35.  พชืกลุมใดที่มีการใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแลว  (ความรู – ความจํา) 

 ก.  กลวย  ฝร่ัง  ขาว   ข.  กลวยไม  กลวย  เฟรน   

 ค.  กลวยไม  ตนสัก  ขาว   ง.  หนอไมฝร่ัง  หนอไม  ขาว 

 จ.  กลวยไม  บอน  วานหางจระเข  

36.  การถายละอองเรณู  หมายถงึ   (ความเขาใจ) 

 ก.  การที่ละอองเรณูงอกในเกสรตัวเมีย 

 ข.  การที่สเปรมเขาไปผสมกบัไขในรังไข  

 ค.  การที่ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย 

 ง.  การที่ละอองเรณูงอกเปนหลอดแลวสเปรมเขาไปผสมกับไข 

 จ.  การที่ละอองเรณูงอกแลวแตกตัวเปน 2 สเปรมในเกสรตัวเมีย 

37.  กาํหนดให   (ความรู – ความจาํ) 

 A  =  การงอกของละอองเรณู 

 B  =  การเกดิเปนหลอดละอองเรณู 

 C  =  การรวมตัวของไขกับสเปรม 

 D  =  การแทงของหลอดละอองเรณูเขาไปในออวุล 

 E  =  การแบงนิวเคลียสเกิดเปนสเปรมนวิเคลียส  2  นวิเคลียส 

 หลังจากเกิดการถายละอองเรณูเสร็จส้ินแลว  เหตุการณที่เกิดตามมามีดังนี ้  

 ก.  A           B          E          D         C ข.  D          B           A         E          C 

 ค.  D          A          B          C          E ง.   B          A          D         C          E 

 จ.  B          A           D          E         C 
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38.  การขยายพนัธุพชืโดยการตอนกิง่นัน้จะตองลอกเปลือกออกเหลือแตสวนใดไว  (การนาํไปใช) 

 ก.  เนื้อไม     ข.  ทอลําเลยีงน้ํา  

 ค.  ทอลําเลยีงอาหาร   ง.  เยื่อเจริญแคมเบียม 

 จ.  ปุมตาทางดานขางของกิง่ 

39.  การสืบพนัธุของสิง่มีชวีติในขอใดที่ลูกมีโอกาสแตกตางไปจากพอแมมากที่สุด (ความรู – ความจํา) 

 ก.  มะมวงที่เจริญไปจากกิง่ตอน 

 ข.  หนอของไฮดราที่แยกไปจากตัวเดิม 

 ค.  มะมวงที่เจริญไปจากการเพาะเมล็ด 

 ง.  พารามเีซียมที่แบงตวัออกเปน  2  ตัวเทาๆกนั 

 จ.  กลวยไมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื่อเยือ่บริเวณตาออน 

40.  การขยายพนัธุพชืทาํไดหลายวิธี  วธิทีี่งายและเปนธรรมชาติมากที่สุดคือขอใด  (ความเขาใจ) 

 ก.  การติดตา    ข.  การปกชาํ 

 ค.  การตอนกิง่    ง.  การเพาะเมล็ด 

 จ.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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แบบทดสอบวัดผลเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็น 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร          ชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
เรื่อง  พืช            ภาคเรยีนที่  1  ปการศกึษา  2551 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบวัดผลเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความอยากรูอยากเห็นฉบบันี้มีขอสอบ

ทั้งหมด  15  ขอ  ใชเวลา  30  นาท ี

 2.  คําถามในแบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบทั้งสิน้  คือ  คําถามแตละขอจะใหเลือก

คําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียวจาก  ก  ข  ค   หรือ  ง  ที่ใหไวเมื่อเลือกคําตอบใดใหขีดกากบาทใน

กระดาษคําตอบ  ดังตัวอยางการตอบตัวเลือก  ก  ดังนี ้

  

ชอ ก ข ค ง 

1 X    

 

 ถานกัเรียนตองการเปลีย่นคาํตอบใหม  ใหขีดทับคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือกคําตอบใหม  

ดังตัวอยางการเปลี่ยนคําตอบจากตัวเลือก  ก  เปนตัวเลอืก  ง 

 

ชอ ก ข ค ง 

1 X   X 

 

 3.  ถาพบขอยากควรเวนไปทําขออ่ืนกอน  เมื่อมีเวลาเหลือจึงยอนกลบัไปทําใหม  นักเรียน

อยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ  ในแบบทดสอบฉบบันี้  ใหขีดตอบลงในกระดาษคําตอบเทานั้น 

 4.  หลังจากทาํแบบทดสอบเรียบรอย  ใหนําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบสงคนืกรรมการ

คุมสอบ 

 5.  นักเรียนเขยีนชื่อ  ชัน้  เลขที่ลงในกระดาษคําตอบ 
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1.   “พืชแตละชนิดเปนสิง่มชีีวิตเหมือนกบัมนุษยเนื่องจากมีเซลลเปนสวนประกอบเหมือนกับมนุษย”  

นักเรียนคิดอยางไรกับขอความนี ้  

 ก.  เชื่อ  แลวจดบันทึกเก็บไว 

 ข.  ไมเชื่อ  นําบทความไปถามครู 

 ค.  เชื่อ  และสืบเสาะหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมลูตางๆ 

 ง.  ไมเชื่อ  จะตองสืบเสาะหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2.  เชาวนัหนึง่นักเรียนไปเดนิเลนในสวนดอกไมของโรงเรียน  ขณะทีน่กัเรียนเดนิชมสวนอยูนัน้ไดพบ

ตนกุหลาบตนหนึง่มีใบไหมเกรียม  นกัเรียนจะทําอยางไร 

 ก.  วิง่ไปบอกครูเพื่อชวยเหลือตนกุหลาบ 

 ข.  สํารวจรอบๆสวนวามีตนไมชนิดอืน่เปนเหมือนดอกกุหลาบหรือไม 

 ค.  จดบนัทกึลักษณะที่สังเกตพบไวในสมุดเพื่อไปศึกษาหาสาเหตุจากคูมือการดูแลพืชดอก 

 ง.   เดด็ใบไมที่ไหมเกรียมไปเปนตัวอยางในการศึกษาหาสาเหตุโดยใชกระบวนการทาง 

       วิทยาศาสตร 

3.  กจิกรรมการลําเลียงน้าํและแรธาตุของพืช   เมื่อนกัเรียนนาํตนกระสังไปจุมแชไวในน้าํผสมสีแดง

เปนเวลาประมาณ 30  นาที  หลงัจากนกัเรียนสงัเกตสีในลําตนกระสัง   ผลปรากฎวา  “พบน้ําสีอยูใน

ลําตนของตนกระสัง”   ข้ันตอนตอไปนักเรยีนคิดจะทําอะไรตอจากนี ้

 ก.  บอกใหเพือ่นในกลุมจดบันทกึ 

 ข.  จดบนัทกึลงในสมุดของตนเอง 

 ค.  นําผลที่ไดไปหาความรูเพิ่มเติมจากอนิเทอรเน็ต 

 ง.  นาํพืชไปตัดตามขวางของลําตนเพื่อดูลักษณะการลําเลียง 

4.   “น้ํามีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช “   นักเรยีนมีความคิดอยางไรกับขอความนี ้

 ก.  คิดวาอาจจะจริงหรือไมจริงก็ได 

 ข.  คิดที่จะไปอานหนงัสือหาความรูเพิ่มเติม 

 ค.  คิดที่จะทาํการทดลอง  เพื่อพิสูจนคํากลาววาถกูตองหรือไม 

 ง.  คิดวางแผนและลงมือทาํการทดลองกบัตนไม 2 ตน  โดยตนที่ 1 รดน้ําปกต ิ ตนที่ 2  

ไมรดน้ํา  แลวสังเกต  และบนัทกึผลการทดลอง 
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5.  ครูบอกวา  “ขณะทีพ่ืชเกดิกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  พืชจะเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสใหเปนแปง

เก็บสะสมไวทีใ่บ”  นกัเรียนรูสึกอยางไร 

 ก.  เชื่อ  และจดบันทึกเก็บไว 

 ข.  ไมเชื่อ  รอดูผลการทดลองกอน 

 ค.  เชื่อ  แตกพ็ยายามหาขอมูลเพิ่มเติม 

 ง.  ไมเชื่อ  ตองไดทําการทดลองกอนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง 

6.  “พชืเจริญเติบโตไดโดยไมจําเปนตองอาศัยดินชวยในการเจริญเตบิโต”  นักเรียนอานขอความนี้แลว

คิดอยางไร 

 ก.  เชื่อโดยไมมีขอสงสัย 

 ข.  ไมเชื่อ  ตองไดทดลองปลกูกอน 

 ค.  เชื่อ แตตองไดเห็นวิธกีารปลูกดวยตาของตนเอง 

 ง.  ไมเชื่อ  ตองอานหนังสือ  และหาแหลงที่มาของขอความนีก้อน 

7.   “หลังจากพืชมีการสังเคราะหดวยแสง  พชืจะเกบ็แปงสะสมไวที่ใบ”  นักเรียนอานขอความนี้แลว

นักเรียนอยากจะทาํอะไรตอ 

 ก.  จําขอความนี้ไวเปนความรู  

 ข.  ศึกษาขอมลูเกี่ยวกับวธิีการทดสอบหาแปง   

 ค.  ทําการทดลอง  เพื่อทดสอบหาแปงในใบพืชหลงัจากมีการสังเคราะหดวยแสง 

 ง.  นําขอความนี้ไปถามผูเชีย่วชาญเกี่ยวกบัพืช  และอานหนังสือเพื่อเพิ่มพนูความรู 

8.  ถานักเรียนไดรับมอบหมายใหจดัแจกนัดอกไมใหมคีวามสดอยูเสมอในงานสมัมนาวิชาการโดย

ไมใหเหีย่วภายใน 2 วนั  นักเรียนจะทําอยางไร   

 ก.  สอบถามขั้นตอนการจัดแจกันดอกไมจากรานขายดอกไม 

 ข.  เลือกตัดดอกไมในชวงเวลาเชามืดเพื่อนํามาจัดแจกนัในวันงานสมัมนาวิชาการ 

 ค.  ศึกษาระบบการลําเลยีงน้ําและอาหารของพืชและวธิกีารจัดดอกไมอยางถูกวิธีจาก   

      หนงัสือ 

 ง.  คนควาหาวิธีการรักษาความสดของดอกไมจากแหลงความรูตางๆ  และทดลองจดัแจกัน

      กอนนํามาจัดจริงในวนังานสัมมนาวิชาการ 
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9.  ในขณะทีน่กัเรียนกําลงัเดนิเลนในสวนหลังบานเพื่อน นักเรียนสังเกตพบวา “ตนขนุนออกผลเปน

มะมวง”   นักเรียนจะทําอยางไร 

 ก.  เดินเขาไปดูใกลๆ  แลวพยายามสังเกตดูรอบๆตน 

 ข.  คิดวาเปนสิ่งที่แปลก  แตก็เดินผานไปดูตนไมตนอื่นตอ 

 ค.  เดนิออกจากสวนแลวไปถามเพื่อนวา  “ทําไมตนขนุนถึงไดออกผลเปนมะมวง” 

 ง.  จดบันทกึสิง่ทีพ่บแลวนําไปหาความรูเพิม่เติมจากหนังสือ  หรือแหลงความรูอ่ืนๆ 

10.  ครูสอนนกัเรียนวา “พืชที่มีการขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดมีโอกาสเกิดการกลายพนัธุ

มากกวาพืชทีม่ีการขยายพนัธุดวยวิธกีารปกชํา” นักเรียนมีความคิดอยางไร 

 ก.  เร่ืองที่ครูสอนตองเปนเรือ่งจริงเสมอไมตองพิสูจนก็ได  

 ข.  จะทาํการทดลองเพื่อพสูิจนหาคาํตอบที่ถูกตองดวยตนเอง 

 ค.  อยากศึกษาหาขอมูลมากกวานี้เพื่อเสริมความรูของตนเอง 

 ง.  จะทําการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความรูที่เชื่อถือได 

11.  ครูไดสอนนกัเรียนวา  “พืชใบเลี้ยงเดีย่ว  เชน  ตนขาว  ตนขาวโพด  ตนออย  จะมีทอลําเลียงน้ํา

และทอลําเลยีงอาหารกระจายอยูทั่วลาํตน ”  นักเรียนคดิอยางไรกับขอความที่ครูสอน 

 ก.  เชื่อในส่ิงทีค่รูสอนโดยไมตองทําการทดลอง 

 ข.  เชื่อในส่ิงทีค่รูสอนและพยายามอานหนังสือเพิ่มเติม 

 ค.  เชื่อและอยากใหครูนําภาพทอลําเลยีงน้ําและทอลําเลียงอาหารมาใหดูเปนสวนประกอบ

      การสอน 

 ง.  อยากพิสูจนขอความที่ครูสอนโดยการนําตนพืชใบล้ียงเดี่ยวมาตัดตามยาวและตัดตาม

      ขวางเพื่อดูทอลําเลยีงน้ําและทอลําเลยีงอาหาร  กอนจะตัดสินใจเชือ่ครู   

12.  “คลอโรฟลล  แสง  แกสคารบอนไดออกไซด  และ น้าํ  เปนปจจยัสาํคัญในกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสงของพชื”  นักเรียนจะทําอยางไรจึงจะสามารถพสูิจนไดวาขอความนี้เปนความจริง 

 ก.  ถามเพื่อนๆที่เรียนเกง 

 ข.  ซกัถามขอมูลจากผูที่มีความรูเกีย่วกับพืช 

 ค.  คนควาหาคําตอบจากหนังสือและแหลงความรูตางๆ 

 ง.  ศึกษาขอมลูและลงมือทาํการทดลองเพื่อพสูิจนขอเท็จจริง 
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13.  จากขอความที่กลาววา “การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการตอนกิ่ง เปนการขยายพนัธุ

พืชประเภทใบเลี้ยงคูที่มีเปลือกไม และเนื้อไมแยกออกจากกัน โดยควั่นเปลือกไมออก แลวลอกเนื้อเยื่อ

ทอลําเลียงอาหาร   เพื่อตัดเสนทางลําเลียงอาหารของพืช   ทําใหอาหารและสารตางๆมาคั่งอยูเหนือ

บริเวณรอยควั่น  นําดินที่มีอาหารสมบูรณและกาบมะพราวชุมน้ําไปพอกไว  หุมดวยพลาสติกหรือ

ใบตองแหง   ผูกเชือกใหแนน     รดน้ําตนไมใหชุมชื้นทุกวัน    จะมีรากงอกออกมาบริเวณเหนือรอย

ควั่น”  นักเรียนรูสึกอยางไรกับขอความนี้ 

 ก.  อยากรูวาถานาํกิง่ที่ตอนไปปลูกแลวตนไมจะกลายพันธุหรือไม 

 ข.  อยากถามผูรูวายงัมีวธิีอ่ืนอีกไหมที่สามารถขยายพนัธุพชืแบบไมอาศัยเพศได 

 ค.  อยากรูวาพืชทีม่ีการสืบพันธุแบบอาศยัเพศสามารถขยายพันธุดวยวิธกีารตอนกิง่ได   

      หรือไม 

 ง.   อยากลงมอืปฏิบัติทําการตอนกิ่งไมดวยตนเองเพื่อสามารถนําความรูไปใชในการดําเนิน

       ชีวิตได 

14.  ขณะทีน่กัเรียนกําลงัทาํการศึกษาเซลลของสิ่งมีชวีติจากกลองจลุทรรศน  เมื่อนักเรียนพบรูปราง

ของเซลลและองคประกอบของเซลลแลวนักเรียนควรจะปฏิบัติตนอยางไร 

ก.  เปลี่ยนสไลดเซลลแผนใหมเพื่อดูเซลลส่ิงมีชีวิตอืน่ตอไป 

 ข.  บอกใหเพือ่นๆภายในกลุมของตนเองมาดูรูปรางของเซลลและองคประกอบของเซลลทีพ่บ 

ค.  นําสมุดจดบันทกึมาวาดภาพรูปรางของเซลลและองคประกอบของเซลลทีพ่บในกลอง  

     จุลทรรศน 

 ง.  นาํภาพทีพ่บในกลองมาเปรียบเทียบกบัภาพทีม่ีอยูในหนังสือวาภาพที่พบในกลอง   

      จุลทรรศนนั้นเปนภาพทีถู่กตอง 

15.  ในการทดลองแตละครั้งนกัเรียนจะตองมีการจดบันทกึผลการทดลอง  หลังจากทําการทดลอง

เสร็จแลวนักเรยีนจะพบวาจะตองมีการตอบคําถามทายกิจกรรม  นักเรียนจะทําอยางไร 

 ก.  ยงัไมตอบคําถามไวลอกเพื่อนในกลุมตอนทายชั่วโมงก็ได 

 ข.  ตอบคําถามบางขอที่ตนเองตอบได  ขอไหนไมไดก็ไมตอบ 

 ค.  ยงัไมตอบเพราะครูยงัไมใหสงเดี๋ยวชวงเวลาที่จะสงคอยตอบก็ได 

 ง.  รีบปรึกษากับเพื่อนๆในกลุมเพื่อชวยกนัตอบคําถามและสรุปผลการทดลอง   
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  สกุล    นางสาวประยงค  ประจงไสย 

วันเดือนปเกิด   5  กุมภาพนัธ  2515 

สถานที่เกิด   จังหวัดนครราชสีมา 

สถานที่อยูปจจุบัน   11  หมู  2  ต. โปงแดง  อ. ขามทะเลสอ  จ. นครราชสมีา   

    30280 

ตําแหนงหนาที่การงาน  ครูวิทยาศาสตร 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  โรงเรียนวชิราวุธวทิยาลัย  ถ. ราชวิถ ี

    เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

ประวัติการศึกษา    

 พ.ศ. 2534  มัธยมศึกษาตอนปลาย   

    จาก  โรงเรยีนโคราชพทิยาคม  นครราชสีมา 

 พ.ศ. 2538  ค.บ. (วทิยาศาสตรทั่วไป) 

    จาก  ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2551  กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 

    จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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