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ค าช้ีแจง 

 รายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เป็นรายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนฯ ทีเ่ขยีนขึน้หลงัจาก

การด าเนินงานจดัท าสื่อประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีผู่ร้ายงานได้จดัท าขึน้เพื่อใชป้ระกอบการสอนนักเรยีน พรอ้มทัง้พฒันาคุณภาพเอกสาร

ประกอบการเรยีนจนประสบผลส าเรจ็ จงึไดเ้ป็นผลงานส าหรบัเป็นแนวทางใหผู้ท้ีส่นใจต้องการศกึษาไวส้ าหรบั

คน้ควา้ และใชเ้พื่อเสนอขอเลื่อนวทิยฐานะ  

เอกสารประกอบการเรยีนสิ่งมชีีวติกับกระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่จดัท าขึน้นี้มคีุณภาพสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

นอกจากเป็นการเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแลว้ ยงัช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามสุขในการเรยีน สนใจเรยีนมากขึ้น 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระกาเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  และรายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนฯ ฉบบันี้จะช่วยเป็น

แนวทางใหคุ้ณคร ูและผูท้ีส่นใจไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ ในการพฒันานักเรยีน และพฒันาสื่อการเรยีนของท่านใหด้ี

ยิง่ขึน้เป็นล าดบัต่อไป 

 

 

                                                                                จรลั  สวสัด ี
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มนี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี เนื่องจากไดร้บัความอนุเคราะห ์ ช่วยเหลอือยา่งดี

ยิ่ง จาก นายอดิศักดิ ์  สามงามแสน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัวงักุ่ม ดร.วรณุ ีสภันโชคด ีอาจารยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตรบ์างเขน ใหก้ารสนับสนุน

ในการจดัท าผลงานวชิาการ   ให้ค าปรกึษา แนะน า เสนอแนะ ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ก าลงัใจ 

ตลอดจนรายงานเสรจ็สมบรูณ์ ผูร้ายงานขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมาไว ้ณ ทีน่ี้ 

 ผู้รายงานขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืรายงาน และการจดัท า

ผลงานทางวชิาการ ซึ่งได้แก่ นางสาวไพเราะ พุ่มมัน่ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 1 นางประดบั นาคแก้ว ครเูชีย่วชาญ สาขาวชิาเคม ีขา้ราชการบ านาญ  นางพชัร

อมัพร อคัรศุภพงษ์  ครูช านาญการพเิศษ สาขาวชิาชวีวทิยา  โรงเรยีนบรรหารแจ่มใสว ิทยา 1 นางเกสร 

สุนทรเนตร ครชู านาญการพเิศษ สาขาวชิาเคม ีโรงเรยีนบางปลามา้สงูสุมารผดุงวทิย ์นางสาวปราณ ีสุขส าราญ 

ครูช านาญการพเิศษ โรงเรยีนวดัวงักุ่ม และนางสาวดวงรตัน์ บุญวนั ครูช านาญการพเิศษ สาขาวทิยาศาสตร์

ทัว่ไป.โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้างและ

ส่วนประกอบต่างๆ ของเอกสารประกอบการเรยีนฯ และเพื่อนครใูนโรงเรยีน          วดัวงักุ่ม ครใูนวทิยาลยันาฏ

ศลิปสุพรรณบุร ี ทุกคนทีเ่ป็นก าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลอืในการคน้ควา้ขอ้มลูและขอ้แนะน าจนท าใหก้ารศกึษาครัง้

นี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี

  ประโยชน์ทีพ่งึไดจ้ากรายงานฉบบันี้ ผูร้ายงานขอมอบคุณความดนีี้ แด่ บูรพาจารย ์ผูม้พีระคุณทุกท่าน 

คุณบดิามารดา ตลอดจนผูม้สี่วนช่วยเหลอืในการศกึษาครัง้นี้  จนส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดทีุกท่าน 

 

 

          

                                                  จรลั  สวสัด ี
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บทคดัย่อ 

จรลั  สวสัด ี(2556). รายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการ 

                  ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

               โรงเรยีนวดัวงักุ่ม. อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุร ี: ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

               ประถมศกึษาสุพรรณบุรเีขต 1 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

               กระทรวงศกึษาธกิาร 

 รายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ             กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง อย่างง่าย (Simple Random Sampling)  โดย

ใช้วธิกีารจบัฉลาก จากนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ห้องเรยีน 

จ านวนนักเรียน 60 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน การศึกษาครัง้นี้มี

วตัถุประสงค์เพื่อสรา้งและพฒันาเอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์       ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 โดยใชส้ถติใินการ

หาค่าประสทิธภิาพจากเกณฑ ์80/80 (E1/E2) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อนเรยีน

และหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ สถิติ  t-test  Dependent  Sample  or  Correlated  sample  และ

เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชส้ถติกิารหาค่าเฉลีย่ 

สรปุผลการศกึษา 

  1. เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 มปีระสทิธิภาพเฉลี่ยรวมทัง้ 6 เล่ม เท่ากบั 84.56/85.28 และมปีระสิทธิภาพรวมเท่ากับ 

84.63/81.17 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  โดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีนสูง

กว่าก่อนเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคี่าเฉลีย่ 4.50 ซึง่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
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สารบญั 

 

เรือ่ง            หน้า 

ค าน า            ก 

กติตกิรรมประกาศ          ข 

บทคดัยอ่           ค 

สารบญั            ง 

สารบญัตาราง           จ 

สารบญัภาพ           ฉ 

บทที ่1   บทน า           1 

 วตัถุประสงคข์องการศกึษา         3 

 ขอบเขตการศกึษา          4 

 ตวัแปร            4 

 ระยะเวลา          5 

 การด าเนินการ           5 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ          6 

 กรอบแนวคดิในการศกึษา         7 

 สมมตฐิานการศกึษา          8 

 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั          8 

บทที ่2 เอกสารแนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง      9 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 2542      9 

 หลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร ์   

  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์    11 

  ความส าคญัของวทิยาศาสตร ์        11 

  ธรรมชาตแิละลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร ์     12 

  การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นสถานศกึษา    13 

  วสิยัทศัน์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์       14 

ง 
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 สารบญั (ต่อ) 

เรือ่ง            หน้า 

  วสิยัทศัน์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามมาตรฐาน  

  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน         14 

  ท าไมตอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์       15  

  เรยีนรูอ้ะไรในวทิยาศาสตร ์       16 

  คุณภาพผูเ้รยีนวทิยาศาสตร ์เมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3    17 

 สาระและมาตรฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์       18 

 เอกสารประกอบการเรยีน    

  ความหมายของเอกสารประกอบการเรยีนการสอน     20 

  จดุมุง่หมายในการสรา้งเอกสารประกอบการเรยีน    22 

  ขอ้ควรพจิารณาในการผลติเอกสารประกอบการเรยีน    23 

  ลกัษณะทีด่ขีองเอกสารประกอบการเรยีน      26 

  ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรยีนการสอน     27 

  แนวคดิและรปูแบบการสอนทีใ่ชใ้นการสรา้งเอกสารประกอบการเรยีน  28 

 ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้  

  ความหมายของชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้      31 

  แนวคดิหลกัจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดกจิกรรมการเรยีนรู้     33 

  ประโยชน์ของชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้       34 

 การหาประสทิธภิาพของนวตักรรม    

  ความหมายการหาประสทิธภิาพของนวตักรรม       36 

  การหาประสทิธภิาพของสื่อ          36 

  ขัน้ตอนการหาประสทิธภิาพ         39 

 เอกสารเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน    

  ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน       39 

  การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน       40 

  เป้าหมายการวดัผลประเมนิผลการเรยีนทางวทิยาศาสตร ์    43 
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สารบญั (ต่อ) 

เรือ่ง            หน้า 

  แนวปฏบิตัใินการวดัผลประเมนิผลการเรยีนทางวทิยาศาสตร ์   47  

 ความพงึพอใจในการเรยีนรู ้   

  ความหมายของความพงึพอใจ        48 

  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ       49 

  งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง         51 

บทที ่ 3 วธิดี าเนินการ          55 

  การศกึษาวเิคราะห ์เอกสาร ต ารา วารสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   55 

  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       56 

  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษา        56 

  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา        57 

  แบบแผนการทดลอง         57 

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา        57 

  การทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู       67 

  การวเิคราะหข์อ้มลู         68 

  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู         69 

  เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน       73 

บทที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู          75 

  สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู       75 

  ผลการวเิคราะหข์อ้มลู         75 

บทที ่5 สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ        80 

  สรปุ           80 

  อภปิรายผล          81 

  ขอ้เสนอแนะ          83 

  ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป        84 

  บรรณานุกรม         85 

  ภาคผนวก          93 
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สารบญั (ต่อ) 

เรือ่ง            หน้า 

ภาคผนวก ก รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญ และส าเนา   

หนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญ       94 

  ภาคผนวก ข ตวัอยา่งแบบประเมนิเครือ่งมอื      101 

  ภาคผนวก ค การวเิคราะหห์าค่าความสอดคลอ้ง      150  

  ภาคผนวก ง การหาคุณภาพภาพของเครือ่งมอื 

  (E1/E2 ค่า p และค่า r)         167 

  ภาคผนวก จ ผลคะแนนการตรวจสอบสมมตฐิาน     231  

  ภาคผนวก ฉ ส าเนาหนงัสอืเผยแพรผ่ลงาน  

  และตวัอยา่งเอกสารประกอบการเรยีน และแบบทดสอบ    249 

  ภาคผนวก ช ประวตัผิูร้ายงาน       312 
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สารบญัตาราง 

 

ตารางที ่           หน้า 

1   แบบแผนการทดลอง          57 

2    แสดงจ านวนขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เอกสารประกอบ 

 การเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1         62 

3    ผลการวเิคราะหข์องขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของเอกสาร 

 ประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ 

 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1        64 

4  ก าหนดการน าเอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการ 

 ด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1            68 

5    แสดงผลการวเิคราะหค์่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยม 

 ศกึษาปีที ่1 จ านวน 30 คน (การทดลองภาคสนาม)       75 

6    แสดงผลการวเิคราะหค์่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 รวมทัง้ 6 เล่ม กบันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่ 

 กลุ่มตวัอยา่งจรงิจ านวน 30 คน          76 

7  แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชเ้อกสาร 

 ประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน          77 

8  แสดงผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใช้ 

 เอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1        77 

 

 

จ 
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สารบญัตาราง(ต่อ) 

 

ตารางที ่           หน้า 

9   แสดงผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใชเ้อกสาร 

 ประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ าแนกรายขอ้     78 

10  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของเอกสาร 

 ประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระ 

 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน         151 

11  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื  

 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน         152 

12   ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 จ านวน 5 ท่าน           153 

13  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของเอกสารประกอบ 

 การเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีน 

 วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่4 การสรา้งอาหารของพชื  

 และการล าเลยีงในพชืโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน       154 

14  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของเอกสารประกอบ 

 การเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้                   

          วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื 

 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน          155 
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สารบญัตาราง(ต่อ) 

ตารางที ่           หน้า 

15  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของเอกสารประกอบ 

 การเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่6 การตอบสนองของพชื 

 ต่อสิง่เรา้ โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน        156 

16  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของเอกสารประกอบ  

 การเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เฉลีย่ทัง้ 6 เล่ม  

 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน          157 

17  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผล 

 สมัฤทธิท์างการเรยีนสาระที ่1 เรือ่งสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 55 ขอ้ 

 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน          158 

18  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผล 

 สมัฤทธิท์างการเรยีนประจ าเล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ  

 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน จ านวน 15 ขอ้       160 

19  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดั 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนประจ าเล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชืโดย 

 ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน จ านวน 15 ขอ้        161 

20  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบ 

 วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนประจ าเล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื  

 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน จ านวน 15 ขอ้        162 

21  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบ 

 วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนประจ าเล่มที ่4 การสรา้งอาหารของพชื  

 และการล าเลยีงในพชื โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน จ านวน 15 ขอ้    163 
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สารบญัตาราง(ต่อ) 

ตารางที ่           หน้า 

22  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบ 

 วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนประจ าเล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื  

 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน จ านวน 15 ขอ้        164 

23  ผลการวเิคราะห ์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบ 

 วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนประจ าเล่มที ่6 การตอบสนองของพชื  

 ต่อสิง่เรา้ โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน จ านวน 15 ขอ้       165 

24  แสดงค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพงึพอใจ 

 ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอเอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการ 

 ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

 (ใชผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ 5 ท่าน)         166 

25  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ แบบเดีย่ว     168 

26  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื แบบเดีย่ว      168 

27  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื แบบเดีย่ว      169 

28  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่4  การสรา้งอาหารของพชื  

 และการล าเลยีงในพชื แบบเดีย่ว        169 

29  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื แบบเดีย่ว     170 
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สารบญัตาราง(ต่อ) 

ตารางที ่           หน้า 

30  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน  

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่6 การตอบสนองของพชืต่อสิง่เรา้ แบบเดีย่ว     170 

31  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่1  หน่วยของสิง่มชีวีติ แบบกลุ่มเลก็      171 

32  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยม 

 ศกึษาปีที ่1 เล่มที ่2  ส่วนประกอบของพชื แบบกลุ่มเลก็      172 

33  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่3  การเจรญิเตบิโตของพชื แบบกลุ่มเลก็     173 

34  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่4  การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชืแบบกลุ่มเลก็   174 

35   แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่5  การสบืพนัธุข์องพชื  แบบกลุ่มเลก็     175 

36  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่6  การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื แบบกลุ่มเลก็    176 

37  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่1  เซลลข์องสิง่มชีวีติ  แบบกลุ่มใหญ่     177 
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สารบญัตาราง(ต่อ) 

ตารางที ่           หน้า 

38   แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่ม สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา 

 ปีที ่1 เล่มที ่2  ส่วนประกอบของพชื แบบกลุ่มใหญ่       179 

39  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่3  การเจรญิเตบิโตของพชื แบบกลุ่มใหญ่      181 

40  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา 

 ปีที ่1 เล่มที ่4  การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื แบบกลุ่มใหญ่     183 

41  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่5  การสบืพนัธุข์องพชื  แบบกลุ่มใหญ่      185 

42  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่6  การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื   

 แบบกลุ่มใหญ่            187 

43  การวเิคราะหค์่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบ   

 โดยใชต้าราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสงู กลุ่มต ่า 27 % วชิา ว21101   

 วทิยาศาสตร ์  ภาคเรยีนที ่1/2555 เล่มที1่  เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        189 

44   สรปุ ค่า p ค่า r รายขอ้วชิา ว21101  วทิยาศาสตร ์ภาคเรยีนที ่1/2555   

 เล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติอาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี     192 

45  ผลการวเิคราะหร์ายฉบบัวชิา ว21101  วทิยาศาสตร ์ภาคเรยีนที ่1/2555   

 เล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ   อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี     193 
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สารบญัตาราง(ต่อ) 

ตารางที ่           หน้า 

46  การวเิคราะหค์่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบ  

 โดยใชต้าราง  CHUNG TEH FAN กลุ่มสงู กลุ่มต ่า 27 % วชิา ว21101   

 วทิยาศาสตร ์เล่มที ่2  ส่วนประกอบของพชื   ภาคเรยีนที ่1/2555     

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        194 

47  สรปุ ค่า p ค่า r รายขอ้วชิา ว21101 วทิยาศาสตร ์เล่มที ่2  

 ส่วนประกอบของพชื ภาคเรยีนที ่1/2555 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี      197 

48  ผลการวเิคราะหร์ายฉบบัวชิา ว21101  วทิยาศาสตร ์เล่มที ่2  

 ส่วนประกอบของพชื เทอม 1/2555    อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี    198 

49  การวเิคราะหค์่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบ  

 โดยใชต้าราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสงู กลุ่มต ่า 27 % วชิา ว21101   

 วทิยาศาสตร ์เล่มที ่3  การเจรญิเตบิโตของพชื ภาคเรยีนที ่1/2555     

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        199 

50  สรปุ ค่า p ค่า r รายขอ้วชิา ว21101  วทิยาศาสตร ์เล่มที ่3  

 การเจรญิเตบิโตของพชื  ภาคเรยีนที ่1/2555     

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        202 

51  ผลการวเิคราะหร์ายฉบบัวชิา ว21101  วทิยาศาสตร ์เล่มที ่3  

 การเจรญิเตบิโตของพชื เทอม 1/2555 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี   203 

52  การวเิคราะหค์่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบ  

 โดยใชต้าราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสงู กลุ่มต ่า 27 % วชิา ว 21101   

 วทิยาศาสตร ์เล่มที ่4 การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื  

 ภาคเรยีนที1่/2555  อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี      204 

53  สรปุ ค่า p ค่า r รายขอ้วชิา ว 21101  วทิยาศาสตร ์เล่มที ่4  

 การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื  ภาคเรยีนที ่1/2555     

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        207 
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สารบญัตาราง(ต่อ) 

 

ตารางที ่           หน้า 

54  ผลการวเิคราะหร์ายฉบบัวชิา ว 21101  วทิยาศาสตร ์เล่มที ่4  

 การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื  ภาคเรยีนที ่1/2555     

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        208 

55  การวเิคราะหค์่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) ของขอ้สอบ  

 โดยใชต้าราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสงู กลุ่มต ่า 27 % วชิา ว 21101   

 วทิยาศาสตร ์เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื ภาคเรยีนที ่1/2555    

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        209 

56  สรปุ ค่า p ค่า r รายขอ้วชิา ว 21101 วทิยาศาสตร ์เล่มที ่5  

 การสบืพนัธุข์องพชื ภาคเรยีนที ่1/2555 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี  212 

57  ผลการวเิคราะหร์ายฉบบัวชิา ว 21101  วทิยาศาสตร ์ เล่มที ่5  

 การสบืพนัธุข์องพชื  ภาคเรยีนที ่1/2555 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี   213 

58  การวเิคราะหค์่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบ  

 โดยใชต้าราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสงูกลุ่มต ่า 27 %วชิา ว 21101   

 วทิยาศาสตร ์เล่มที ่6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื ภาคเรยีนที ่1/2555     

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        214 

59  สรปุ ค่า p ค่า r รายขอ้วชิา ว 21101  วทิยาศาสตร ์เล่มที ่6  

 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื  ภาคเรยีนที ่1/2555      

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        217 

60  ผลการวเิคราะหร์ายฉบบัวชิา ว 21101  วทิยาศาสตร ์เล่มที ่6  

 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื  ภาคเรยีนที ่1/2555      

 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี        218 

61  การวเิคราะหค์่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

 ของขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายขอ้ โดยใชต้าราง  

 CHUNG TEH FAN กลุ่มสงู กลุ่มต ่า 27 % วชิา ว21101   

 วทิยาศาสตร ์ภาคเรยีนที ่1/2555 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี    219 
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สารบญัตาราง(ต่อ) 

 

ตารางที ่           หน้า 

62  สรปุ ค่า p ค่า r ขอ้สอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายขอ้ วชิา ว21101   

 วทิยาศาสตร ์ภาคเรยีนที ่1/2555 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี   228 

63  ผลการวเิคราะหข์อ้สอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายฉบบัวชิา ว21101   

 วทิยาศาสตร ์ภาคเรยีนที ่1/2555 อาจารยผ์ูส้อน : นายจรลั  สวสัด ี   230 

64  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา 

 ปีที ่1 รวมทัง้ 6 เล่ม ของนักเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจรงิ      232 

65 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบั 

 มธัยมศกึษาปีที ่1 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  ด้วยเอกสารประกอบการเรยีน 

 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1          234 

66  คะแนนความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1  

 หลงัเรยีนดว้ยเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการ ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1   

 เล่มที ่1 หน่วยของสิง่มชีวีติ          236 

67  คะแนนความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนดว้ย 

 เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ 

 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  เล่มที ่2  

 ส่วนประกอบของพชื           238 

68  คะแนนความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนดว้ย 

 เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่3  

 การเจรญิเตบิโตของพชื          240 

69  คะแนนความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนดว้ย 

 เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 
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 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่4  

 การสรา้งอาหารของพชื และการล าเลยีงในพชื        242 

70  คะแนนความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนดว้ย 

 เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ 

 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื    244 

71  คะแนนความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนดว้ย 

 เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ 

 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เล่มที ่6  

 การตอบสนองของพชืต่อสิง่เรา้          246 

72  คะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของนกัเรยีน 

 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนดว้ยเอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติ 

 กบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หน่วยที ่1-6        248 
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สารบญัภาพ 

 

แผนภาพ           หน้า 

1  กรอบแนวคดิในการศกึษา         7 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคญั 

 ในปัจจุบันนี้คนทุกคนต้องยอมรบัว่าวทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัอย่างมากในสงัคม

ปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวทิยาศาสตรเ์กี่ยวขอ้งกบัทุกคน ทัง้ในการด ารงชวีติประจ าวนัและ ใน

งานอาชพีต่างๆ เครื่องมอืเครื่องใช้ ตลอดจนผลผลติต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชวีติ

และการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวทิยาศาสตร์  ผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์และ

ศาสตรอ์ื่นๆ ความรูท้างวทิยาศาสตรช์่วยใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยอียา่งมาก  และในทางกลบักนั

เทคโนโลยกีม็สี่วนส าคญัมากที่จะท าให้มกีารค้นคว้าศกึษาความรูท้างวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้อย่างไม่

หยุดยัง้ วทิยาศาสตร์จงึท าให้คนได้พฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิที่เป็นเหตุเป็นผล คดิสรา้งสรรค์  คดิ

วเิคราะห ์ คดิวจิารณ์  มทีกัษะทีส่ าคญัในการคน้ควา้หาความรู ้                          มคีวามสามารถ

ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลาย จากประจกัษ์พยานที่

สามารถตรวจสอบได้ วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้

( knowledge-based.society)  ทุ ก ค น จึ ง จ า เ ป็ น ไ ด้ ร ั บ ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

(scientific.literacy.for.all) เพื่อที่จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจโลกธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีี่มนุษยส์ร้าง

ขึ้น  และน าความรู้ไปใช้อย่างมเีหตุผล  สร้างสรรค์มคีุณธรรม   ความรู้วทิยาศาสตร์ไม่เพยีงแต่

น ามาใช้ในกระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดี  แต่ยงัช่วยให้คนมคีวามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกบัการใชป้ระโยชน์  การดูแลรกัษา  ตลอดจนการพฒันาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ

อยา่งสมดุลและยัง่ยนื  และทีส่ าคญัอยา่งยิง่ คอื ความรูท้างวทิยาศาสตรย์งัช่วยเพิม่ขดีความสามารถ

ในการพฒันาเศรษฐกจิ สามารถแข่งขนักบันานาประเทศและด าเนินชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคมโลกได้

อยา่งมคีวามสุข 

 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ (scientific process) ในการสบืเสาะหาความรู้ (scientific inquiry) การแก้ปัญหาโดย

ผ่านการสงัเกต  การส ารวจตรวจสอบ( investigation) การศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  และการ
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สบืค้นขอ้มูล  ท าให้เกดิองค์ความรูใ้หม่เพื่อเพิม่พูนตลอดเวลา ความรูแ้ละกระบวนการดงักล่าวมี

การถ่ายทอดต่อเนื่องกนัเป็นเวลายาวนาน นอกจากนัน้ความรูว้ทิยาศาสตรต์้องสามารถอธบิายและ

ตรวจสอบได้   เพื่อน ามาใช้อ้างองิเพื่อสนับสนุนหรือโต้แยง้เมื่อมกีารค้นพบขอ้มูล  หรอืหลกัฐาน

ใหม ่ หรอืแมแ้ต่ขอ้มลูเดมิเดยีวกนั  กอ็าจเกดิความขดัแยง้ขึน้ไดถ้า้นกัวทิยาศาสตรแ์ปลความหมาย

ด้วยวิธีการ หรือแนวความคิดที่แตกต่างกัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

นอกจากนัน้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมสี่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก ซึ่ง

วทิยาศาสตรเ์ป็นผลจากการสรา้งเสรมิความรูข้องบุคคล  การสื่อสารและการเผยแพร่ขอ้มลูเพื่อให้

เกดิขอ้มลูในเชงิวเิคราะหว์จิารณ์  มผีลใหค้วามรูว้ทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้อย่างไม่หยุดยัง้และส่งผลต่อ

คนในสงัคมและสิง่แวดลอ้ม   การศกึษาคน้ควา้และการใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรจ์งึต้องอยู่ภายใน

ขอบเขตคุณธรรม  จรยิธรรม  เป็นที่ยอมรบัของสงัคม  และเป็นการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื  

นอกจากนัน้ความรูท้างวทิยาศาสตรย์งัเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการพฒันาเทคโนโลย ี เทคโนโลยเีป็น

กระบวนการในงานต่างๆ หรอืกระบวนการพฒันา  ปรบัปรุงผลิตภณัฑ์  โดยอาศัยความรู้ทาง

วทิยาศาสตรร์่วมกบัศาสตรอ์ื่นๆ  ทกัษะ ประสบการณ์  จนิตนาการ  และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์

ของมนุษย์  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองและแก้ปัญหาของมวลมนุษย์   

เทคโนโลยีเกี่ยวกับทรพัยากร กระบวนการ และระบบการจดัการจึงต้องใช้เทคโนโลยีในการ

สรา้งสรรคต่์อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี; 2551 : 1-

2) 

 จากความส าคัญของวิทยาศาสตร์ข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้  

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542  มกีารจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์น

โรงเรยีน และก าหนดใหเ้รยีนสาระวทิยาศาสตรท์ัง้หมด 8 สาระ สาระหนึ่งทีม่คีวามส าคญัและมกีาร

ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรวทิยาศาสตรค์อื สาระสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชีวติ ซึง่สิง่มชีวีติเป็นสิง่ที่

อยูร่อบๆ ตวั ซึง่ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามเขา้ใจเป็นอนัดบัแรก รวมถงึโลกของเราทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ

สิง่แวดล้อม ท าให้มผีลต่อการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติอย่างมาก นอกจากนัน้เยาวชนของไทยใน

ปัจจบุนัยงัไมใ่หค้วามส าคญัต่อสิง่แวดลอ้มและสิง่มชีีวติทีอ่ยู่รอบตวั ไมเ่ขา้ใจกระบวนการด ารงชวีติ

ของสิง่มชีวีติ ท าให้ไม่เขา้ใจว่าสิง่แวดลอ้มที่อยู่รอบตวัมผีลต่อการด ารงชวีติอย่างไร การน าทกัษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับนักเรยีนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทัง้
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แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เมื่อนักเรียนไม่ให้ความส าคัญต่อวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตกระบวนการด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้วท าให้ผลการสอบ O-net ในปี

การศกึษา 2554 ในรายวชิาวทิยาสาสตรค์่อนขา้งต ่า และสาระสิง่มชีวีติและกระบวนการด ารงชวีติก็

ยงัมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัต ่าอกีดว้ย ส่วนในรายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่1 ของโรงเรยีนวดัวงักุ่ม  สงักดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 1 ซึง่

เป็นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  พบว่านักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์

ไม่เป็นที่น่าพอใจ  โดยผู้รายงาน ตัง้สาเหตุที่มผีลท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ของ

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา   ป่ีที ่1 ของโรงเรยีนวดัวงักุ่มไมเ่ป็นทีพ่อใจ (ต ่ากว่าเกณฑท์ีค่าดหวงั) 

2 ประการ ดงันี้ ประการแรก ตวัของนักเรยีนเอง  นักเรยีนไม่รู้ว่าสิ่งที่เรยีนสามารถน าไปใช้ใน

ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างไร และประการทีส่องเกดิจากกระบวนการเรยีนการสอนทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ 

เช่น ไม่มสีื่อการเรยีนการสอน  ครูสอนไม่เขา้ใจ เพราะบางเรื่องเป็นนามธรรม หรอืขาดสื่อที่จูงใจ 

หรอืขาดการลงมอืปฏบิตัจิรงิ  

 จากเหตุผลข้างต้น ผู้รายงานมแีนวความคดิในการสร้างเอกสารประกอบการเรยีนวชิา

วทิยาศาสตร ์ในสาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ เพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

วทิยาศาสตร ์ที่มกีจิกรรมการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้มกีารสบืเสาะความรู ้กจิกรรมการทดลอง และ

กจิกรรมการส ารวจ เพื่อให้ผู้เรยีนมกีารศกึษาด้วยตนเอง และน าความรูท้ี่ได้มาจดัระบบ เผยแพร่

ความรูใ้หก้บัเพื่อนๆ และมกีารแลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตรใ์หส้งูขึน้ 

1. วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ  

 จากปัญหาและความจ าเป็นในการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่1 ดงัทีก่ล่าวมา ผูร้ายงานจงึไดว้างแผนในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
 1.  เพื่อพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 = 80/80 
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 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้

เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 

 3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 

2. ขอบเขตกำรศึกษำ 

        2.1 เน้ือหำ 

    เนื้อหาที่ศึกษาครัง้นี้เป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 1 

สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ โดยมกีารแบ่งออกเป็นหน่วยการเรยีนรูท้ ัง้หมด จ านวน 2 หน่วย

การเรยีนคอื หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิง่มชีวีติ และหน่วยที่ 2 การด ารงชวีติของพชื ซึ่งประกอบด้วย

เอกสารประกอบการเรยีนจ านวน 6 เล่มดงัต่อไปนี้ 

 เล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื 

 เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 

 เล่มที ่4 การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื  

 เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื   

 เล่มที ่6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื    

       2.2 ประชำกร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 

2555 โรงเรยีนวดัวงักุ่ม จ านวน 2 หอ้งเรยีน จ านวน 60 คน 

         2.3  กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 

2555 โรงเรยีนวดัวงักุ่ม อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 1 หอ้งเรยีน ทีไ่ดจ้ากการ
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สุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธิกีารจบัฉลากมจี านวนนกัเรยีนทีไ่ดศ้กึษาครัง้นี้

จ านวน 30 คน  

  3.  ตวัแปร 
3.1. ตวัแปรอสิระคอื 

  การใชเ้อกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 2 หน่วยการเรยีนรูท้ีผู่จ้ดัท าสรา้งขึน้จ านวน 6 เล่ม 

 3.2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ดจ้ากการทดสอบความรู ้ ของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัจาก

เรยีนดว้ยเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

4. ระยะเวลำ  
 ใชเ้วลาในการทดลองใชเ้อกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 27 ชัว่โมง ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 

2555 

5. กำรด ำเนินกำร 
 การด าเนินการพฒันานวตักรรมเพื่อแกปั้ญหามขีัน้ตอนดงันี้ 

 1. จดัท าเอกสารประกอบการเรยีนสิ่งมชีวีิตกับกระบวนการด ารงชีวติ กลุ่มสาระ การ

เรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 หน่วยการเรยีนรู้ ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร

ประกอบการเรยีน จ านวน 6 เล่ม 

 2. หาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ   กลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1.กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ปีการศกึษา 

2554 

 3. ทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้

แบบทดสอบทีผู่้รายงานได้ท าการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 

และความเชื่อมัน่เรยีบรอ้ยแลว้ 
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 4..น าเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ.กลุ่มสาระ              การ

เรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรยีน  ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 30 คน 

 5. ทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียน (Post-test) โดยใช้

แบบทดสอบทีผู่ร้ายงานสรา้งขึน้ 

 6. ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน

สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 

6. นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

 เพื่อให้ค าศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ครัง้นี้ เป็นที่เข้าใจตรงกัน 

ผูร้ายงานจงึไดก้ าหนดความหมายของค าทีใ่ชใ้นการศกึษา  ดงันี้ 

 1. เอกสารประกอบการเรยีนสิ่งมชีีวิตกับกระบวนการด ารงชีวติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  หมายถงึ เอกสารทีใ่ชใ้นการประกอบการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีผู่ร้ายงานจดัท าขึน้จ านวน 2 หน่วยการเรยีนคอืหน่วยที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

และหน่วยที ่2 การด ารงชวีติของพชื ซึง่ประกอบดว้ยเอกสารประกอบ     การเรยีน จ านวน 6 เล่ม

ดงัต่อไปนี้  

 เล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื 

 เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 

 เล่มที ่4 การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื  

 เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื   

 เล่มที ่6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื    

 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน             

(Pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) หลงัจากนักเรยีนเรยีนโดยใชเ้อกสารประกอบการ
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เรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์           ชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่1 ทีผู่ร้ายงานสรา้งขึน้โดยผ่านการหาค่าความคอดคลอ้ง (IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญและท าการหาค่า

ความยากงา่ย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมัน่แลว้ มคีะแนนเตม็ทัง้หมด 40 คะแนน 

    3. ประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน หมายถงึ การน าเอกสารประกอบ      การ

เรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวน 6 เล่ม ไปใชก้บันกัเรยีนตามกระบวนการหาประสทิธภิาพ โดยเกณฑม์าตรฐาน : E1/E2 = 80/80 

(ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ 2540 : 101-102) 

  80 ตวัแรก หมายถึง ค่าประสทิธิภาพของกระบวนการเรยีนการสอนจากเอกสาร
ประกอบการเรยีนฯ คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่  จากการท าแบบฝึกระหว่างเรยีน     
 80 ตวัหลงั หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์  คดิเป็นรอ้ยละเฉลี่ยที่นักเรยีนท าได้
จากการทดสอบหลงัเรยีน หลงัจากเรยีนดว้ยเอกสารประกอบการเรยีนฯ ทัง้ 6 เล่ม 
 4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ แบบทดสอบวดัความรูข้องนักเรยีน..
ทีน่ักเรยีนไดร้บัการเรยีนรู้ผ่านมาแล้วในวชิาวทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 2 หน่วย
การเรยีนรูค้อื หน่วยที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ และหน่วยที ่2 การด ารงชวีติของพชื 
 5. ความพงึพอใจ หมายถงึ ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนโดย
ใชเ้อกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดจ้ากการสอบถาม โดยก าหนดระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบัคอื  
  มคีวามพงึพอใจในระดบั มากทีสุ่ด      มคี่าคะแนนเท่ากบั  5 

  มคีวามพงึพอใจในระดบั มาก              มคี่าคะแนนเท่ากบั  4 

  มคีวามพงึพอใจในระดบั ปานกลาง     มคี่าคะแนนเท่ากบั  3 

  มคีวามพงึพอใจในระดบั น้อย              มคี่าคะแนนเท่ากบั  2 

  มคีวามพงึพอใจในระดบั น้อยทีสุ่ด      มคี่าคะแนนเท่ากบั  1 

 โดยมกีารก าหนดเกณฑค์่าเฉลีย่ในการพจิารณาระดบัความพงึพอใจดงันี้คอื 

    4.50 – 5.00   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั    มากทีสุ่ด 

  3.50 – 4.49   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั    มาก 

  2.50 – 3.49   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั    ปานกลาง 

  1.50 – 2.49   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั    น้อย 

  1.00 – 1.49   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั    น้อยทีสุ่ด 
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7. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

                ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

                               

 

8. สมมติฐำนกำรศึกษำ 

 1. เอกสารประกอบการเรยีนสิ่งมชีีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1                   

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนและก่อนเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

9. ประโยชน์ท่ีได้รบั 

 1. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยมคีะแนนผลการสอบ O-net สงูขึน้ 

 2. เป็นแนวทางใหค้รไูด้จดัท าและพฒันาสื่อประกอบการเรยีนการสอน ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และสามารถน าไปใชก้บัหน่วยการเรยีนรูอ้ื่นๆ ทุกระดบัช่วงชัน้ และทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูไ้ด ้

 3. ผูบ้รหิารมแีนวทางในการพฒันาผูเ้รยีน และครใูหม้สีื่อการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบั

ความสนใจของผูเ้รยีน 

  

 

 

 

เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ

กบักระบวนการด ารงชวีติชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หลงัเรยีน 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคดิในการศกึษา 
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บทท่ี 2 

เอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การรายงานการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที.่1.ผู้รายงานได้ศกึษาเอกสาร งานวจิยัแนวคดิและ

ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการรายงาน โดยศกึษารายละเอียดตามล าดบั 

ดงันี้  

 1. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 2542 

 2. หลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร ์

 3. สาระและมาตรฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 4. เอกสารเกีย่วกบัเอกสารประกอบการสอน 

 5. เอกสารเกีย่วกบัชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้   

 6. การหาประสทิธภิาพของนวตักรรม 

 7. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 8. ความพงึพอใจในการเรยีนรู ้

 9. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช 2542 

 1.1.พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 กับกำรปฏิรูป                    

กำรเรียนรู้ 

  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 2542 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542 : 

7-12) บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 20 สงิหาคม 2542 มผีลให้เกดิการปฏริูปการศกึษา อนัเป็นวาระส าคญั

แห่งชาตมิสีาระส าคญัทัง้สิน้ 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4 แนวทางการจดัการศกึษา  เป็นการปฏริปู

การเรยีนรู้ ที่ถือว่าเป็นหวัใจของการปฏริูปการศึกษา  ซึ่งทุกหมวดในพระราชบญัญตัิการศึกษา

แห่งชาติ มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะแนวทางการจดัการศึกษา มาตรา 24 แห่ง

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 2542 ไดก้ล่าวถงึ 
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 หมวด 4 แนวการจดัการศกึษา  

  สาระหมวดนี้ครอบคลุมหลกัสาระ และกระบวนการจดัการศกึษาที่เปิดกว้างให้แนว

ทางการจดัการมสี่วนรว่มสรา้งสรรคว์สิยัทศัน์ใหมท่างการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน 

สาระการเรยีนรูท้ีผู่้เรยีนส าคญัที่สุดตามหมวดนี้เริม่ตัง้แต่มาตรา 22 ถงึมาตรา 30 มสีาระส าคญั 8 

เรือ่งใหญ่ๆ คอื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แผนภาพ 2  แนวการจดัการศกึษา พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 

 มาตรา 24.:.กระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งจดัเนื้อหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ       ความ

ถนัด และความแตกต่างของผู้เรยีน ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ 

และประยกุตใ์ชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตัใิห้

ท าได ้คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่านและการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อย่าง

หมวด 4             

แนวการจดั

การศกึษา 

1. หลกัการจดัการศกึษา (มาตรา 22) 

2.สาระการเรยีนรู ้(มาตรา 23) 

3.กระบวนการเรยีนรู ้(มาตรา 24) 

4.บทบาทของรฐัในการส่งเสรมิแหล่งเรียนรู ้(มาตรา 25) 

5.การประเมินการเรยีนรู(้มาตรา 26) 

6.การพฒันาหลกัสตูรระดบัตา่ง ๆ(มาตรา 27,28) 

7.บทบาทของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง (มาตรา 29) 

8.การวิจยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู(้มาตรา 30) 

ผูเ้
รยี
นส

 าค
ญั
ที่ส
ดุ 
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สมดุล รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา ทัง้นี้ผูส้อนและ

ผู้เรยีนอาจเรยีนรู้ไปพร้อมกนั จากสื่อและแหล่งการเรยีนรู้                       ที่หลากหลายโดย

ประสานความร่วมมอืจากพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนมสี่วนร่วมในการจดั            การเรยีนรูใ้ห้

เกดิขึน้ไดทุ้กเวลา และทุกสถานที ่

 ส าหรบัลกัษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์คือกระบวนการทางปัญญา ที่พฒันา

บุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ สามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่มี

ความสุข บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสม ของระดบัการศึกษา เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามรู้

เกี่ยวกบัตนเอง และความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัความสนใจของ

ผูเ้รยีน ทนัสมยั เน้นกระบวนการคดิ และการปฏบิตัจิรงิ ไดเ้รยีนรูต้ามสภาพจรงิ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างกว้างไกล  เป็นกระบวนการที่มทีางเลือกและมแีหล่งการเรียนรู้หลากหลาย 

น่าสนใจ เป็นกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั โดยมผีูเ้รยีน คร ูและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง          ทุกฝ่ายร่วม

จดับรรยากาศ ให้เอื้อต่อการเรยีนรูแ้ละมุ่งประโยชน์ของผู้เรยีนเป็นส าคญั เพื่อให้ผู้เรยีนเป็นคนด ี

คนเก่ง และคนมคีวามสุข 

 จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2544 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542:3-9) นัน้ไดก้ล่าวถงึหลกัการการจดั

การศกึษา และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการศึกษา สนับสนุนการจดัการศึกษา รวมถึงการ

ประกนัคุณภาพทางการศกึษา โดยเฉพาะในหมวดที ่4 ทีม่คีวามส าคญัต่อการจดัการศกึษา  ทีเ่น้น

ผู้เรยีนเป็นส าคญั และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  โดยให้ผู้เรยีนเป็นคนด ีคนเก่ง และมคีวามสุขในการ

เรยีน 

2. หลกัสตูรวิชำวิทยำศำสตร ์

 2.1 หลกัสตูรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์

  วทิยาศาสตรเ์ป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูห้ลกัในโครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2544 และในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   หลักสูตร

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้มีความส าคญั

อย่างยิง่ ในการวางรากฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนแต่ละระดบัชัน้ใหต่้อเนื่องเชื่อมโยงกนั
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ตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องจดัหลกัสูตรแกนกลางที่มี

การเรยีนล าดบัความยากงา่ยของเนื้อหาในแต่ละระดบัชัน้ การเชื่อมโยงความรูก้บักระบวนการ การ

เรยีนจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่จะท าให้ผู้เรยีนพัฒนาความคิด ทัง้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิด

สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มทีกัษะที่ส าคญั       ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วย

กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจ โดยใช้ขอ้มูล

หลากหลายและประจกัษ์พยานที่ตรวจสอบได้ รวมถึง มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยใีนการสบืค้น

ขอ้มลูและการจดัการ (คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร,์ 

2546: 30) 

 2.2 ควำมส ำคญัของวิทยำศำสตร ์

  วชิาวทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์มี

ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัชวีติของทุกคน ทัง้ในการด ารงชวีติประจ าวนั และในงานอาชพีต่าง ๆ เครื่องมอื

เครือ่งใชต้ลอดจนผลผลติต่าง ๆ ทีใ่ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชวีติและใน การท างาน ลว้นเป็นผล

ของความรูท้างวทิยาศาสตรผ์สมผสานกับความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ ความรูว้ทิยาศาสตร์

ช่วยใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยอีย่างมาก ในทางกลบักนัเทคโนโลยกีม็สี่วนส าคญัมากทีจ่ะช่วยใน

การศกึษาคน้ควา้ความรูท้างวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้อย่างไมห่ยดุยัง้ 

       วทิยาศาสตรท์ าให้คนได้พฒันาชวีติ ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิสรา้งสรรค์ คดิ

วเิคราะห ์วจิารณ์ มลีกัษณะทีส่ าคญัในการคน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูหลากหลายและประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้วทิยาศาสตร์

เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม ่ซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ทุกคนจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาให้

มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ เทคโนโลยีที่มนุษย์

สรา้งสรรคข์ึน้ และน าความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุผล สรา้งสรรค ์มคีุณธรรม ความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ม่

เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยงัช่วยให้คนมคีวามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์ การดูแลรกัษา ตลอดจนการพฒันาสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

อยา่งสมดุลและยัง่ยนื และทีส่ าคญัอยา่งยิง่ คอื ความรูท้างวทิยาศาสตรช์่วยเพิม่ขดีความสามารถใน

การพฒันาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขนักบันานาประเทศและด าเนินชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคมโลกได้

อยา่งมคีวามสุข (กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546 : 1-2) 



13 
 

 2.3. ธรรมชำติและลกัษณะเฉพำะของวิทยำศำสตร ์

  ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการสบืเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา โดยผ่านการสงัเกต การส ารวจตรวจสอบ 

การศกึษาค้นคว้าอย่างมรีะบบ และการสบืค้นขอ้มูล ท าให้เกดิองค์ความรูใ้หม่เพิม่พูนตลอดเวลา 

ความรู ้และกระบวนการดงักล่าวมกีารถ่ายทอดต่อเนื่องกนัเป็นเวลายาวนาน 

  ความรูท้างวทิยาศาสตรต์้องสามารถอธบิายและตรวจสอบได ้เพื่อน ามาใชอ้้างองิทัง้

ในการสนับสนุนหรอืโต้แยง้เมื่อมกีารคน้พบขอ้มลูหรอืหลกัฐานใหม่ หรอืแมแ้ต่ขอ้มลูเดมิเดยีวกนัก็

อาจมคีวามขดัแยง้ขึน้ได้ ถ้านักวทิยาศาสตรแ์ปลความหมายด้วยวธิกีารหรอืแนวคดิทีแ่ตกต่างกนั 

ความรูท้างวทิยาศาสตรจ์งึอาจเปลีย่นแปลงได ้

  วทิยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมสี่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลก 

วทิยาศาสตรจ์งึเป็นผลจากการสรา้งเสรมิความรูข้องบุคคล การสื่อสารและการเผยแพร่ขอ้มลูเพื่อให้

เกดิความคดิในเชงิวเิคราะห์วจิารณ์ มผีลให้ความรูท้างวทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้อย่าง ไม่หยุดยัง้ และ

ส่งผลต่อคนในสงัคมและสิง่แวดลอ้ม การศกึษาคน้ควา้และการใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรจ์งึต้องอยู่

ในขอบเขตคุณธรรม จรยิธรรม เป็นทีย่อมรบัของสงัคมและเป็นการรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

  ความรูท้างวทิยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการพฒันาเทคโนโลย ีเทคโนโลยเีป็น

กระบวนการในงานต่าง ๆ หรอืกระบวนการพัฒนา ปรบัปรุงผลิตภณัฑ์ โดยอาศัยความรู้ทาง

วทิยาศาสตรร์ว่มกบัศาสตรอ์ื่น ๆ ทกัษะ ประสบการณ์ จนิตนาการ และความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์อง

มนุษย์ โดยมจีุดมุ่งหมายที่จะให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของมวล

มนุษย ์เทคโนโลยเีกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากร กระบวนการ และระบบการจดัการ จงึต้องใช้เทคโนโลยี

ในทางสรา้งสรรคต่์อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม(กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546 : 3-4) 

 2.4 กำรจดักำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตรใ์นสถำนศึกษำ 

  วทิยาศาสตร์มคีวามส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์

เกี่ยวข้องกบัทุกคนทัง้ในชวีติประจ าวนัและการงานอาชพีต่างๆ  ตลอดคนเทคโนโลย ีเครื่องมอื

เครือ่งใชแ้ละผลผลติต่างๆ ทีม่นุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวก ในชวีติและการท างาน เหล่านี้ลว้น

เป็นผลของความรูท้างวทิยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ วทิยาศาสตร์
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ช่วยให้มนุษย์ได้พฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิสร้างสรรค์ คดิวเิคราะห์ วิจารณ์ มี

ทกัษะในการคน้ควา้หาความรูม้คีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจโดย

ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมปีระจกัษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลก

สมยัใหม่ ซึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ ( knowledge-based society) ดงันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นต้อง

ไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพื่อทีจ่ะมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีี่มนุษย์

ส ร้ า ง ส ร รค์ขึ้ น ส ามารถน าคว ามรู้ ไ ป ใช้ อ ย่ า ง มี เ ห ตุ ผล  ส ร้ า ง ส ร รค์  แ ล ะมีคุณธ ร รม 

(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 92) 

      เป้าหมายการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ธรรมชาต ิโดยมนุษยใ์ชธ้รรมชาต ิและน าผลมาจดัระบบ หลกัการ แนวคดิและทฤษฎ ีดงันัน้การเรยีน

การสอนจงึมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนได้เป็นผู้เรยีนรู้ และค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด ทัง้กระบวนการ และ

องค์ความรู้ตัง้แต่วยัเริม่แรกก่อนเข้าเรยีนเมื่ออยู่ในสถานศกึษา และเมื่อออกจากสถานศึกษาไป

ประกอบอาชพี (คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพวชิาการ กลุ่มสาระ  การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร,์ 2546 

: 3 - 4) 

  1.  เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎ ีทีเ่ป็นพืน้ฐานในวทิยาศาสตร ์

  2.  เพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขตธรรมชาตแิละขอ้จ ากดัของวทิยาศาสตร ์

  3.  เพื่อให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

  4.  เพื่อพฒันากระบวนการคดิและจนิตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

จดัการทกัษะในการสื่อสารและความสามารถในการตดัสนิใจ 

  5.  เพื่อใหต้ระหนักถงึความสมัพนัธ์ระหว่างวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีมวลมนุษยแ์ละ

สภาพแวดลอ้มในเชงิทีม่อีทิธพิล และผลกระทบซึง่กนัและกนั 

  6.  เพื่อน าความรู้ความเขา้ใจในเรื่องวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใช้ใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อสงัคมและการด ารงชวีติ 

  7.  เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์
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 2.4 วิสยัทศัน์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์

  วสิยัทศัน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตที่มุ่งหวงัว่าจะมกีารพฒันาอะไร อย่างไรถึงจะ

สอดคล้องกับการปรบัเปลี่ยนของสงัคม วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก าหนดไว้ เพื่อเป็น

แนวทางให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรยีนและชุมชนร่วมกนัพฒันา

การศึกษาวิทยาศาสตร์และปฏิบัติร่วมกันสู่ความส าเร็จในการก าหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้

วทิยาศาสตรใ์ชก้รอบความคดิในเรือ่งของการพฒันาการศกึษาเพื่อเตรยีมคนในสงัคม               แห่ง

ความรูแ้ละสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต.ิพุทธศกัราช.2542 (กระทรวงศกึษาธกิาร

, 2542 : 3-9) ดงันี้  

  1. หลกัสูตรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์จะเชื่อมโยงเนื้อหาแนวคดิหลกัและ

กระบวนการที่เป็นสากลแต่มคีวามสอดคล้องกบัชวีติจรงิทัง้ระดบัท้องถิ่นและระดบัประเทศและมี

ความยดืหยุน่หลากหลาย 

  2 .  หล กั ส ูต รแล ะก า ร เ ร ยี นก า รสอนท ุกส ่ว นต ้อ งต อบสนองผู ้เ ร ยี นที ่ม ี             

ความถนัดและความสนใจแตกต่างกัน ในการใช้ว ิทยาศาสตร์ส าหรบัการศึกษาต่อ และการ

ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

  3. ผู้เรยีนทุกคนจะได้รบัการส่งเสรมิใหพ้ฒันากระบวนการคดิ ความสามารถในการ

เรยีนรูก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูก้ระบวนการแก้ปัญหา และการคดิคน้สรา้งสรรคค์วามรู้ 

  4. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยถือว่ามีความส าคัญควบคู่กับการเรียนใน

สถานศกึษา  

  5. ใชยุ้ทธศาสตรก์ารเรยีนการสอนทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการความ

สนใจและวธิเีรยีนที่แตกต่างกนัของผูเ้รยีน  

  6. การเรยีนรู้เป็นกระบวนการส าคญัที่ทุกคนต้องได้รบัการพฒันา เพื่อให้สามารถ

เรยีนรูต้ลอดชวีติจงึจะประสบความส าเรจ็ในการด าเนินชวีติ 

  7. การเรยีนการสอนต้องส่งเสรมิและพฒันาผู้เรยีนได้มเีจตคต ิคุณธรรม จรยิธรรม 

ค่านิยม ทีเ่หมาะสมกบัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 2.5 วิสยัทศัน์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตรต์ำมมำตรฐำนหลกัสูตรกำรศึกษำ                   

ขัน้พ้ืนฐำน 
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  การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์ป็นการพฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัทัง้ความรู ้กระบวนการสบืเสาะ

หาความรู้ และเจตคติ  ผู้เรยีนทุกคนควรได้รบัการกระตุ้นส่งเสรมิให้สนใจและกระตือรอืร้นที่ จะ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์มคีวามสงสยัเกดิค าถามในสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัโลก ธรรมชาตริอบตวั มคีวาม

มุ่งมัน่และมสีุขที่จะค้นคว้าสบืเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ผล น าไปสู่ค าตอบของ

ค าถาม สามารถตดัสนิใจดว้ยการใชข้อ้มลูอย่างมเีหตุผล สามารถสื่อสารค าถาม ค าตอบ ขอ้มลู และ

สิง่ที่ค้นพบจากการเรยีนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 

2546 : 3) 

  การเรยีนวทิยาศาสตร์เป็นการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เนื่องจากความรู้วทิยาศาสตร์เป็น

เรื่องราวเกี่ยวกบัโลกธรรมชาติ (natural world) ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคนจงึต้อง

เรยีนรู้เพื่อน าผลการเรยีนรูไ้ปใช้ในชวีติ และการประกอบอาชพี เมื่อผู้เรยีนได้เรยีนวทิยาศาสตร์ 

โดยไดร้บัการกระตุ้นใหเ้กดิความตื่นเตน้ ทา้ทายกบัการเผชญิสถานการณ์หรอืปัญหา มกีารร่วมกนั

คดิ ลงมอืปฏบิตัจิรงิ กจ็ะเขา้ใจและเหน็ความเชื่อมโยงของวทิยาศาสตรก์บัวชิาอื่น และชวีติ ท าให้

สามารถอธบิายท านาย คาดการณ์สิง่ต่าง ๆ ได้อย่างมเีหตุผล การประสบความส าเรจ็ในการเรยีน

วทิยาศาสตร์จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจ มุ่งมัน่ที่จะสงัเกต ส ารวจตรวจสอบ สบืค้น

ความรูท้ี่มคีุณค่าเพิม่ขึน้อย่างไม่หยุดยัง้ การจดักจิกรรมการเรยีน  การสอนจงึต้องสอดคลอ้งกบั

สภาพจรงิในชวีติ โดยใช้แหล่งเรยีนรูห้ลากหลายในท้องถิ่น และค านึงถงึผู้เรยีนที่มวีธิกีารเรยีนรู้ 

ความสนใจและความถนดัแตกต่างกนั 

  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ ซาบซึ้งและเห็น

ความส าคญัของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ซึง่จะส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูห้ลายๆ 

ด้าน เป็นความรู้แบบองค์รวม อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  และพฒันาคุณภาพชีวิตมี

ความสามารถในการจดัการและรว่มกนัดแูลรกัษาโลกธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 

 2.6 ท ำไมต้องเรียนวิทยำศำสตร ์

  วทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์

เกี่ยวข้องกบัทุกคนทัง้ในชวีิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเครื่องมอื

เครื่องใช้และผลผลติต่างๆ ที่มนุษยใ์ช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชวีติและการท างาน เหล่านี้ล้วน

เป็นผลขององคค์วามรูว้ทิยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ วทิยาศาสตร์
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ช่วยใหม้นุษยพ์ฒันาวธิคีดิทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล   คดิสรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์วจิารณ์ มทีกัษะ

ส าคญัในการคน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถ   ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจ

โดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลายและมปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลก

สมยัใหม่ ซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู(้knowledge-based society) ดงันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นต้องได้รบั

การพฒันาให้รู้วทิยาศาสตร์ เพื่อจะให้มคีวามรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยทีี่มนุษย์

ส ร้ า ง ส ร รค์ขึ้ น  ส ามารถน าคว ามรู้ ไ ป ใช้ อ ย่ า งมี เ ห ตุ ผลสร้ า ง ส ร รค์  แ ล ะมีคุณธ ร รม 

(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 92) 

 2.7 เรียนรู้อะไรในวิทยำศำสตร ์

  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผู้เรยีน ได้เรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ี่เน้นการ

เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้

กระบวนการในการสบืเสาะหาความรู ้และการแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย   ใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการ

เรยีนรูทุ้กขัน้ตอน มกีารท ากจิกรรมดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชัน้ 

โดยไดก้ าหนดสาระส าคญัไวด้งันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 92-93) 

  ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนกำรด ำรงชีวิต สิง่มชีวีติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ โครงสรา้ง

และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิง่มชีวีติ และกระบวนการด ารงชวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมชีีวิต วิวฒันาการและความ

หลากหลายของสิง่มชีวีติ และเทคโนโลยชีวีภาพ 

  ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม สิง่มชีวีติที่หลากหลายรอบตวั ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวีติ

กบัสิง่แวดลอ้ม ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติต่างๆ ในระบบนิเวศ ความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิ

การใชแ้ละจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิในระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก ปัจจยัทีม่ผีลต่อการอยู่รอด

ของสิง่มชีวีติในสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

  สำรและสมบติัของสำร  สมบตัขิองวสัดุและสาร แรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การ

เปลีย่นสถานะ การเกดิสารละลายและการเกดิปฏกิริยิาเคมขีองสาร สมการเคม ีและ              การ

แยกสาร     
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  แรงและกำรเคล่ือนท่ี  ธรรมชาตขิองแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลยีร ์

การออกแรงกระท าต่อวตัถุ การเคลื่อนทีข่องวตัถุ แรงเสยีดทาน โมเมนตก์ารเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ ใน

ชวีติประจ าวนั 

  พลงังำน พลงังานกบัการด ารงชวีติ การเปลีย่นรปูพลงังาน สมบตัแิละปรากฏการณ์

ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมนัตภาพรงัสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ

สิง่แวดลอ้ม 

  กระบวนกำรเปล่ียนแปลงของโลก  โครงสรา้งและองคป์ระกอบของโลก ทรพัยากร

ทางธรณ ีสมบตัทิางกายภาพของดนิ หนิ น ้า อากาศ สมบตัขิองผวิโลก และบรรยากาศ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของ

บรรยากาศ 

  ดำรำศำสตรแ์ละอวกำศ  ววิฒันาการของระบบสุรยิะ กาแลก็ซ ีเอกภพ ปฏสิมัพนัธ์

และผลต่อสิ่งมชีีวิตบนโลก ความสมัพนัธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ และโลก ความส าคญัของ

เทคโนโลยอีวกาศ 

  ธรรมชำติของวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การ

สบืเสาะหาความรู ้การแกปั้ญหา และจติวทิยาศาสตร ์

 2.8 คณุภำพผูเ้รียนวิทยำศำสตร ์เม่ือจบชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3 

  ผู้เรียนที่จบช่วงชัน้ที่ 3 ควรมีความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิต

วทิยาศาสตร ์ดงันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร 2551: 96-97) 

  1) เขา้ใจลกัษณะและองค์ประกอบทีส่ าคญัของเซลลส์ิง่มชีวีติ ความสมัพนัธ์ของการ

ท างานของระบบต่างๆ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม เทคโนโลยชีวีภาพ                   ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของ

สิง่มชีวีติในสิง่แวดลอ้ม 

  2)  เขา้ใจองค์ประกอบและสมบตัขิองสารละลาย สารบรสิุทธิ ์การเปลี่ยนแปลงของ

สารในรปูแบบของการเปลีย่นสถานะ การเกดิสารละลาย และการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
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  3) เขา้ใจแรงเสยีดทาน.โมเมนตข์องแรง การเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ ในชวีติประจ าวนั กฎ

การอนุรกัษ์พลงังาน การถ่ายโอนพลงังาน สมดุลความรอ้น การสะท้อน การหกัเห และความเขม้

ของแสง 

  4) เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณทางไฟฟ้า หลกัการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน 

พลงังานไฟฟ้า และหลกัการเบือ้งตน้ของวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 

  5) เขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แหล่งทรพัยากรธรณี ปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการเปลีย่นแปลงของบรรยากาศ ปฏสิมัพนัธภ์ายในระบบสุรยิะ และผลทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ  บนโลก 

ความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

  6) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผล             

การพฒันาเทคโนโลยต่ีอคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

  7) ตัง้ค าถามที่มกีารก าหนดและควบคุมตวัแปร คดิคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง 

วางแผนและลงมอืส ารวจตรวจสอบ วเิคราะห ์และประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้มูลและสรา้งองค์

ความรู ้

  8) สื่อสารความคดิ ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบ.โดยการพูด.เขยีน.         จดั

แสดงหรอืใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  9) ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต 

การศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ ท าโครงงานหรอืสรา้งชิน้งานตามความสนใจ 

  10).แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่รบัผดิชอบรอบคอบ และซื่อสตัย์ในการสบืเสาะหา

ความรู ้โดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่หไ้ดผ้ลถูกตอ้งเชื่อถอืได้ 

  11) ตระหนักในคุณค่าของความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่ใช้ในชวีติประจ าวนั 

และการประกอบอาชพี แสดงความชื่นชม ยกยอ่ง และเคารพสทิธใินผลงานของผู้คดิคน้ 

  12)  แสดงความซาบซึ้ ง  ห่ ว ง ใย  มีพฤติก รรม เกี่ ย วกับการ ใช้แล ะรักษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างรูคุ้ณค่า มสี่วนร่วมในการพทิกัษ์ ดูแลทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 

  13) ท างานร่วมกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคดิเหน็ของตนเองและยอมรบั

ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
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3.  สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 
       ( ส านั ก วิช าการแล ะมาต รฐานการศึกษา  ส านั ก ง านการการศึกษาขั ้นพื้ น ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 2551: 3-5) 

 สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

 มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหน้าที่

ของระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติ ทีท่ างานสมัพนัธก์นั มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้และน าความรู้

ไปใชใ้นการด ารงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง

พนัธุกรรม ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพที่มผีล

ต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดล้อม มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู้และจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ที่เรยีนรู้ 

และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 สาระที ่2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม   

 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ

สิ่งมีชีวิตท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ                

หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 มาตรฐาน ว.2.2.เขา้ใจความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติ การใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

ระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัด                               การ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

 สาระที ่3 สารกบัสมบตัขิองสาร 

 มาตรฐาน ว 3.1.เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธ์ระหว่างสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้ง

และแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ที่

เรยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 มาตรฐาน ว 3.2.เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การ

เกดิสารละลาย การเกดิปฏกิริยิาเคม ีมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่

ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 สาระที ่4 แรงและการเคลื่อนที ่
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 มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงแมเ่หลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลยีร ์มี

กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

อยา่งถูกตอ้งและมคีุณธรรม 

 มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติ           มี

กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

  สาระที ่5 พลงังาน 

 มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชวีติ การเปลี่ยนรูป

พลงังาน ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน ผลของการใช้พลงังานต่อชวีติและสิ่งแวดล้อม มี

กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 สาระที ่6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 

 มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสมัพนัธข์องกระบวนการต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ ภมูปิระเทศ และสณัฐาน

ของโลก มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ 

  สาระที ่7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

 มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุรยิะและกาแลก็ซ ีปฏสิมัพนัธภ์ายในระบบ

สุรยิะ และผลต่อสิง่มชีวีติบนโลก มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสาร สิง่ที่

เรยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ

และทรพัยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิง่ที่เรยีนรู้ และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์อยา่งมคีุณธรรมต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

   สาระที ่8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ในการสบืเสาะหาความรู ้ 

การแก้ปัญหา รูว้่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มรีปูแบบทีแ่น่นอน สามารถอธบิาย

และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมอืที่มอียู่ในช่วงเวลานัน้ ๆ เข้าใจว่าวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้มเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
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 จากที่กล่ าวมาข้างต้น ผู้ รายงานสรุปความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ได้ว่ า                      

วชิาวทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัในโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตรม์สี่วนเกี่ยวขอ้งกบั

ชวีติของทุกคน การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์ป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เนื่องจากความรูว้ทิยาศาสตรเ์ป็น

เรื่องราวเกี่ยวกบัโลกธรรมชาต ิซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทุกคนจงึต้องเรยีนรูเ้พื่ อน าผลการ

เรยีนรูไ้ปใชใ้นชวีติและการประกอบอาชพี และความรูว้ทิยาศาสตรช์่วยใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยี

อย่างมากวิ ทยาศาสตร์ท าให้คนได้พฒันาชวีติ ทัง้ความคดิเป็นเหตุ  เป็นผล คดิสร้างสรรค์ คดิ

วเิคราะห ์วจิารณ์ มลีกัษณะทีส่ าคญัในการค้นคว้าหาความรู ้                  มคีวามสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูหลากหลายและประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบ

ได ้ในโลกสมยัใหม ่ซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ทุกคนจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรูท้าง

วทิยาศาสตร ์เพื่อทีจ่ะได้มคีวามรูค้วามเขา้ใจโลกธรรมชาต ิเทคโนโลยีที่มนุษยส์รา้งสรรค์ขึน้ และ

น าความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุผล สรา้งสรรค ์มคีุณธรรม และความรูท้างวทิยาศาสตรท์ าใหค้นมคีวามรู้

ความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์ การดูแลรกัษา ตลอดจนการพฒันาสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดุลและยัง่ยนื และทีส่ าคญัอยา่งยิง่ คอื ความรูท้างวทิยาศาสตรช์่วยเพิม่

ขดีความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิ สามารถแขง่ขนักบันานาประเทศและด าเนินชวีติอยู่ร่วมกนั

ในสงัคมโลกไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

4. เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

 4.1. ควำมหมำยของเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน  

 สุนันทา สุนทรประเสรฐิ (2547 : 17) กล่าวว่าเอกสารประกอบการสอนหมายถงึเอกสารที่

จดัท าขึน้เพื่อใชป้ระกอบการสอน ของคร ูหรอืใชป้ระกอบการเรยีนของผูเ้รยีนวชิาใดวชิาหนึ่ง ควรมี

หวัเรื่อง จุดประสงค ์เนื้อหาสาระ และกจิกรรม เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิ               การเรยีนรู้

ตามหลกัสตูรทีก่ าหนด 

 Writing Guide (In Thai) (2551 : กุมภาพนัธ์. 27). อ้างองิใน เพลนิภทัร เพญ็ธนัยาวฒัน์ 

(2555) ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอนว่า หมายถึง  เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้

ประกอบการสอนวชิาใด วชิาหนึ่ง ตามหลกัสูตรของวทิยาลยั มลีกัษณะเป็นเอกสารหรอือุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องในวิชาที่สอน ประกอบด้วย แผนการสอน  หัวข้อค าบรรยายมีรายละเอียดประกอบ
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พอสมควร อาจมสีิง่ต่างๆ ต่อไปนี้เพิม่ขึน้อกีกไ็ด้ เช่น รายชื่อบทความหรอืหนังสอือ่านประกอบบท

เรยีบเรยีง บทคดัย่อ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) หรอืภาพเลื่อน (slide) 

ฯลฯ  

 สุชาต ิศริสิุขไพบูลย ์(2550 : 6) ไดใ้หค้วามหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถงึ 

เอกสารที่ผู้สอนจดัท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรยีนรู้ของผู้เรยีน เป็นลกัษณะเอกสารที่จดัท าเป็น

รปูเล่ม มเีนื้อหาสาระทีค่รบถ้วนตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้มคี าอธบิายถงึรายละเอยีดของเนื้อหาที่

ถูกต้องตามหลกัวชิาการ และมรีูปภาพประกอบตามค าบรรยายอย่างเหมาะสม เนื้อหามกีารแยก

ย่อยและเรยีงตามล าดบัขัน้ตอนอย่างต่อเนื่องกนั สาระถูกต้อง รปูแบบการพมิพท์ี่ด ีมคีวามชดัเจน 

และเป็นสาระทีเ่ขยีนขึน้โดยความรูข้องผูส้อนเอง ไมไ่ดล้อกของผูอ้ื่นมา ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549.:.3) ใหค้วามหมายของเอกสารประกอบการเรยีนหมายถงึ เอกสารทีใ่ช้

ประกอบการเรยีนวชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสูตรที่ใช้ในสถานศกึษา เอกสารประกอบการเรยีนการ

สอนมหีลายประเภท เช่น แผนการสอนชุดการสอน บทเรยีนส าเรจ็รปู 

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (2549.:.4) ได้ให้ความหมายของเอกสาร

ประกอบการเรยีนว่า หมายถงึ สื่อประเภทวสัดุ สิง่พมิพ์ที่ครูใช้เป็นเครื่องมอืของ      การเรยีนรู้ 

เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเกดิกระบวนการเรยีนรู้ และประสบการณ์การเรยีนรู้ และสามารถน าไปใช้

จดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้ตามหลกัสูตรก าหนด  เช่น หนังสือเรยีน คู่มอืครู หนังสือเสริม

ประสบการณ์ ชุดการเรยีนการสอน แบบฝึกหดัแบบฝึกทกัษะ สื่อเทคโนโลย ี             เป็นตน้ 

 ถวลัย ์มาศจรสั และวรรณ ีสมานสารกจิ (2547: 6) กล่าวว่า เอกสารประกอบการเรยีนเป็น

หนังสือที่ให้ประโยชน์ในแง่ความรู้ ความคิด เนื้อหามีทัง้ค าประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง มี

ภาพประกอบสดใสเพื่อโน้มน้าวจติใจเด็กให้อยากอ่าน การเขยีนเอกสารประกอบการเรยีน   ไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นครผููส้อนกลุ่มทกัษะภาษาไทย ครผููจ้ดัท าทีส่อนในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ เช่น กลุ่ม

สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยักส็ามารถจดัท าเอกสารประกอบการเรยีนไดเ้ช่นกนั  

 ศิรเิพ็ญ  มากบุญ (ม.ป.ป. : 3) กล่าวว่าเอกสารประกอบการเรยีนเป็นนวตักรรมทาง

การศกึษา ชนิดหนึ่งทีค่รสูามารถคดิท าขึน้ เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 

 พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน (2546.: 365-366)ไดใ้หค้วามหมายนวตักรรมหมายถงึ สิง่

ทีท่ าขึน้ใหมห่รอืแปลกไปจากเดมิ ซึง่อาจจะเป็นความคดิ วธิกีาร หรอือุปกรณ์ เป็นตน้  
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 พภิพ สุนทรสมยั(2549:3) กล่าวว่าเอกสารประกอบการเรยีนต้องทนัสมยั ถูกต้อง ให้

คุณค่าและประโยชน์กบัผูอ่้าน  

 มฏัฐพร  บ าเพ็ญเชาว์ (2551 :.12) ได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน

หมายถงึเอกสารที่จดัท าขึน้เพื่อใช้ประกอบการสอนของครู หรอืใช้ประกอบการเรยีนของนักเรยีน

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ในเรือ่ง วชิาใดวชิาหนึ่งตามทีก่ าหนดในหลกัสตูรของโรงเรยีน  

 วาโร  เพง็สวสัดิ ์ (2546 : 31) กล่าวว่าเอกสารประกอบการสอนหมายถึง เอกสารหรอื

อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการประกอบการเรยีนการสอนวชิาใดวชิาหนึ่ง ตามหลกัสตูรทีก่ าหนด มลีกัษณะเป็น

เอกสารหรอุืปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ในวชิาทีส่อนซึง่ประกอบไปดว้ยแผนการสอน หวัขอ้ ค าบรรยาย และ

อาจมงีานวจิยัเป็นตน้ เอกสารประกอบการสอนแบ่งได ้2 ประเภท  

 1. หนังสอืเรยีน หรอืแบบเรยีน เป็นเอกสารที่ใช้ส าหรบัการเรยีนของนักเรยีนมเีนื้อหา 

สาระตรงตามหลกัสตูร เป็นหนังสอืเล่มเดยีวตามกลุ่มวชิา หรอืมชีุดมแีบบฝึกหดัประกอบดว้ย  

 2. หนังสือเสริมประสบการณ์เป็นหนังสือที่ผู้เรียนและผู้สอน ใช้ประกอบการเรียน           

การสอนซึ่งมหีลายลกัษณะเช่น หนังสอือ่านเพิม่เตมิ หนังสอือ่านนอกเวลา หนังสอืเสรมิการอ่าน 

หนงัสอือ่านประกอบ หนงัสอือา้งองิ เป็นตน้  

 จากการอธบิายความหมายเอกสารประกอบการเรยีนของนักวชิาการที่กล่าวมาแล้วนัน้

พอจะสรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียน  คือ นวัตกรรมทางการศึกษาที่จ ัดท าขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ ง โดยมีหัวข้อ

เรือ่ง จดุประสงค ์เนื้อหาสาระ และกจิกรรม เพื่อจะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูต้ามทีห่ลกัสูตร

ก าหนด ดังนัน้ การผลิตเอกสารประกอบการสอนจึงสามารถท าได้ในหลายรูปแบบตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละวิชา เช่น หนังสือเรียน คู่มือครู หนังสืออ่านเสริม

ประสบการณ์ ชุดการเรยีนการสอน แบบฝึกหดัแบบฝึกทกัษะ สื่อเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 

 4.2 จดุมุ่งหมำยในกำรสร้ำงเอกสำรประกอบกำรเรียน 

  เอกสารประกอบการเรยีนเป็นสื่อการเรยีนการสอนอยา่งหนึ่งทีก่รมวชิาการส่งเสรมิให้

โรงเรยีน ชุมชน ทอ้งถิน่ ตลอดจนเอกชนจดัท าขึน้เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาสอ่านหนังสอืทีม่สีาระสอดคลอ้ง

กับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นมีความรู้ที่กว้างขวางนอกเหนือจากการอ่าน
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แบบเรยีน มคีวามเหมาะสมกบัวยั ความสนใจความต้องการและพฒันาการของผูเ้รยีนจุดมุ่งหมาย

ในการสรา้งเอกสารประกอบการเรยีนพอสรปุไดด้งันี้ 

  1. เพื่อเสรมิสรา้งจตินาการและความคดิสรา้งสรรค์ 

  2. เพื่อช่วยใหเ้ดก็มหีนงัสอืทีม่เีนื้อหาสาระเหมาะสมกบัวยั 

  3. เพื่อช่วยใหเ้ดก็รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 

  4. เพื่อใหค้วามรู ้ข่าวสารใหม่ๆ ขอ้เทจ็จรงิทีถู่กต้องทีน่อกเหนือไปจากแบบเรยีนใน

รปูแบบทีเ่หมาะสมกบัเดก็ 

  5. เพื่อเสรมิสรา้งนิสยัรกัการอ่าน การคน้ควา้ซึง่เป็นคุณสมบตัทิีด่แีละประโยชน์ต่อไป

ในอนาคต 

  6. เพื่อช่วยพฒันาการเรยีนรูด้า้นภาษาของเดก็ใหเ้จรญิตามวยั มทีกัษะ              ใน

การอ่าน 

  7. เพื่อให้เด็กได้รบัความบนัเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลนิ ได้รบัความจรรโลงใจ มี

ความสุขใจ 

  8..เพื่อช่วยปลูกฝัง่คุณธรรม ค่านิยม เจตคติและแบบอย่างที่ดขีองสงัคม ตลอดจน

เอกลกัษณ์ไทยใหบ้งัเกดิแก่เดก็ 

  เอกสารประกอบการเรยีน จดัเป็นหนงัสอืเสรมิประสบการณ์ชนิดหนึ่ง ทีม่จีดุมุง่หมาย

เพื่อให้ความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเด็ก  ช่วยให้เด็กได้รบั

ความรู ้ประสบการณ์ มทีกัษะ เจตคต ิตลอดจนคุณธรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานเพลดิเพลนิสร้าง

นิสยัทีด่ใีนการอ่านและการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 

 

 4.3 ข้อควรพิจำรณำในกำรผลิตเอกสำรประกอบกำรเรียน 

       มฏัฐพร  บ าเพญ็เชาว์ (2551.:.12) กล่าวว่าเอกสารประกอบการเรยีนไม่มรีูปแบบ

เฉพาะเจาะจง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูผ้ลติ ทีจ่ะค านึงถงึลกัษณะการน าไปใชแ้ละกลุ่มผู้เรยีน

เป็นส าคญั 

  ข้อควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนคือก่อนที่จะเขียนเอกสาร

ประกอบการเรยีน ผูเ้ขยีนควรจะทราบถงึเทคนิคการเขยีน และขอ้พจิารณาบางประการดงันี้  
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  1. กลุ่มเป้าหมาย ควรพจิารณาถงึกลุ่มเป้าหมายในด้านจติวทิยา วุฒภิาวะ และวยั

ของผู้เรยีนเป็นส าคญั เพราะผู้เรยีนแต่ละระดบัย่อมมคีวามต้องการแตกต่างกนั ทัง้ในด้านเนื้อหา  

การใชภ้าษา ภาพประกอบ และขนาดตวัอกัษร ทีใ่ชใ้นเอกสารประกอบการเรยีน  

  2. การก าหนดเนื้ อหา การก าหนดเนื้ อหาต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม               

ความถูกตอ้งไดแ้ก่ การมเีนื้อหาสาระตามทีห่ลกัสตูรก าหนด มคีวามเทีย่งตรงของขอ้มลูทีน่ าเสนอ มี

ความชดัเจนทนัสมยั เป็นปัจจบุนั ไมก่ ากวม สบัสน หรอืเบีย่งเบนขอ้เทจ็จรงิ  

  3. การเรยีบเรยีงถอ้ยค า การเรยีบเรยีงถอ้ยค าเป็นเทคนิคในการน าเสนอเนื้อหาทีค่วร

ค านึงถงึ  

  4. รปูแบบประโยคทีค่วรเขยีนใหส้ัน้กะทดัรดัไดใ้จความ  

  5. การเว้นวรรคตอน ควรฝึกใหเ้ป็นนิสยั เพราะการเขยีนโดยไม่เวน้วรรคตอน หรอื

เวน้วรรคตอนทีผ่ดิ อาจท าใหผ้ดิความหมาย และเกดิความเสยีหายแก่ผูเ้รยีนได ้ 

  6. การย่อหน้า ควรย่อหน้าเมื่อเปลี่ยนประเด็นของเนื้อหา หรอืเพื่อต้องการดงึดูด

ความสนใจของผูเ้รยีน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเป็นส าคญั 

  7. การใช้ภาษาควรเขยีนให้อ่านง่าย และเขา้ใจได้อย่างรวดเรว็ ค านึงถงึเนื้อหาและ

กลุ่มเป้าหมายในการทีจ่ะสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ ควรหลกีเลีย่งการใชค้ าซ ้าซาก และเล่นค าจน

ผูเ้รยีนสบัสน  

  8. เทคนิคการน าเสนอ ควรจะต้องมีความสนใจ เร้าใจ ชวนให้ติดตามใคร่รู้             

ใคร่ศกึษาต่อไป ไม่บรรจุความรูแ้ละขอ้มลูทีอ่ดัแน่นจนเกนิไป ควรมกีารสรา้งบรรยากาศของความ

เป็นกนัเองระหว่างผู้เขยีนกบัผูเ้รยีน การใช้ภาพประกอบการน าเสนอกเ็ป็นเทคนิคหนึ่งที ่ชวนเรา้

ความสนใจ หรอืเขา้ใจในเนื้อหาที่เป็นนามธรรมใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ไปอีกขัน้ ควรใชภ้าษาทีส่อดคล้อง

กบัเนื้อหา มขีนาดพอเหมาะและมคีวามชดัเจน มเีทคนิคการใช้ค าถามน าที่กระตุ้น ความคดิของ

ผู้เรยีนเพื่อน าไปสู่การค้นหาค าตอบในเนื้อหา จะท าให้ผู้เรยีนเขา้ใจสิง่ที่ตนก าลงัศกึษามากขึ้น มี

กจิกรรม แบบฝึกหดั แบบประเมนิผล หรอืแบบทดลองลว้นเป็นสิ่งจ าเป็นทีจ่ะช่วยใหก้ารใชเ้อกสาร

ประกอบการเรยีนการสอนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอย่างด ี

 ไบรอนั ทอมลนิสนั (1998, อ้างองิในจนัทรฉ์าย  ศรขีวญั, 2548 : 10) ไดก้ล่าวถงึขอ้ควร

ค านึงถงึในการสรา้งสื่อ หรอืเอกสารประกอบการเรยีนทีน่่าสนใจไวด้งันี้ 
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  1. ควรเพิม่สิง่ทีท่ าใหผู้เ้รยีนรูส้กึว่าพวกเขาสามารถท าได ้

  2. ช่วยพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความมัน่ใจ 

  3. ควรเอือ้ประโยชน์ใหผู้เ้รยีนในการเรยีนรู ้

  4. สามารถท าใหผู้เ้รยีนไดท้ าแบบฝึกหดัเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้บัการสอนไปแลว้  

  5. ควรจะส่งเสรมิความแตกต่างของผูเ้รยีน  

  6. ไมค่วรอยูใ่นรปูแบบของแบบฝึกหดัแบบควบคุมมากเกนิไป 

  7. เป็นสื่อที่ส่งเสรมิผู้เรยีนด้านสตปัิญญา  อารมณ์ และความถูกต้องเหมาะสมของ

สมองซกีซา้ยและซกีขวา 

  8. สามารถเปิดโอกาสใหม้กีารประเมนิผลยอ้นกลบั 

  สรุปข้อควรพิจารณาในการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ควรค านึงถึง

กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา ถอ้ยค าทีใ่ช ้ภาษาและเทคนิคการน าเสนอตอ้งมคีวามเรา้ใจ และควรค านึงถงึ

ผู้เรยีนว่าสามารถท าได้หรอืไม่ สามารถส่งเสรมิความแตกต่างระหว่างผู้เรยีน พฒันาสมองของ

ผูเ้รยีนทัง้สมองซกีซา้ยและซกีขวา และสามารถเปิดโอกาสใหม้กีารประเมนิผลยอ้นกลบั 

 4.4 ลกัษณะท่ีดีของเอกสำรประกอบกำรเรียน 

      กรมวชิาการ (2545.:.7) ไดเ้สนอว่า เอกสารประกอบการเรยีนทีด่จีะตอ้งประกอบดว้ย

สิง่ทีส่ าคญัดงันี้ 

 1. ความคดิรวบยอดหรอืสาระส าคญัในแต่ละบทเรยีน  

 2. จดุประสงคก์ารเรยีนรูว้่ามุง่หวงัใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ะไรบา้ง 

 3. เนื้อหาสาระทีก่ าหนดไว ้

 4. กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 5. สื่อการเรยีนการสอน 

 6. วธิกีารวดัผลและประเมนิผล 
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 กระทรวงศกึษาธกิาร (2545 : 22-23) ได้กล่าวถงึ สื่อประเภทเอกสารที่ดแีละเหมาะกบั

นกัเรยีนตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

 1. เนื้อหา 

     1.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูร 

     1.2 ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

     1.3 น าเสนอเนื้อหาตามล าดบัขัน้ตอน 

     1.4 ไมข่ดัต่อความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ยของชาต ิและไมข่ดัต่อศลีธรรม 

          1.5 ยากงา่ยเหมาะกบัระดบัชัน้ 

 2. การใชภ้าษา 

     2.1 สื่อความหมาย อ่านเขา้ใจงา่ย ถูกตอ้งชดัเจน 

     2.2 ใชศ้พัทเ์ฉพาะถูกตอ้ง 

     2.3 ใชภ้าษาเหมาะกบัวยัของผูเ้รยีน 

 3. กจิกรรมประกอบ (ถา้ม)ี 

     3.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

     3.2 ส่งเสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจ 

     3.3 ใชค้ าอธบิายทีง่า่ยต่อการปฏบิตั ิ

     3.4 ใชค้ าถามทา้ทายกระตุน้ความคดิ 

     3.5 ล าดบัขัน้ตอนเหมาะสม 

 4. ภาพ 

     4.1 เหมาะสมกบัเนื้อหา 

     4.2 การน าเสนอน่าสนใจ 

     4.3 เขา้ใจงา่ย 

     4.4 สแีละตวัอกัษรชดัเจน สวยงาม อ่านงา่ย เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

 กรมวิชาการ (2545 : 10) ได้กล่าวถึง การพัฒนาสื่อที่ดีประเภทหรือเอกสารที่ดีทุก

ประเภท มขีัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี้ 

 1. วเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
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 2. วเิคราะหเ์นื้อหาวชิา 

 3. วเิคราะหท์กัษะทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

 4. สรา้งเอกสารประกอบการเรยีน 

 5. ประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญ  

 6. น าผลการประเมนิมาปรบัปรงุ 

 7. ทดลองใช ้และน าผลการทดลองใชม้าปรบัปรงุ 

 8. น าไปจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

สรุป ลกัษณะที่ดีของเอกสารประกอบการเรียน ต้องท าให้ผู้เรยีนเกิดความเพลิดเพลิน 

กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิจนิตนาการ อยากอ่านและรกัการอ่าน องค์ประกอบของเอกสารประกอบการ

เรยีนที่ด ีเนื้อหา ภาษา ภาพ และกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับตัวชี้ว ัด และ

จุดประสงค์การเรยีนรู้ การพฒันาสื่อประเภทเอกสารประกอบบทเรยีนจะต้องม ี              การ

วเิคราะหผ์ูเ้รยีน วเิคราะหเ์นื้อหา และทกัษะที่ต้องการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ การสรา้งเอกสารท า

การประเมนิแลว้น าผลการประเมนิมาปรบัปรงุพฒันาก่อนน าไปใชจ้รงิ 

 4.5 ประโยชน์ของเอกสำรประกอบกำรเรียน 

  เดอืนฉาย ศรสีวสัดิ ์(2541 : 17). กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอนมปีระโยชน์ ใน

การ ใช้เป็นคู่มือครู เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ

นกัเรยีน ท าใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ และผูเ้รยีนบรรลุจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  

  รชันีกร ทองสุขดี (2545 : 101). กล่าวว่า การสร้างเอกสารประกอบการสอน มี

ประโยชน์ ดงันี้  

  1..ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสศกึษารายละเอยีดแห่งวชิาตามโครงสรา้ง ทีห่ลกัสตูรแห่งวชิานัน้  

  2. ผูเ้ขยีน ไดฝึ้กก าหนดขอบข่ายของเรื่องทีจ่ะเขยีน ตามค าอธบิายรายวชิานัน้ๆเช่น 

หวัเรือ่ง (Topic) หรอืรายบทเรยีน และหวัขอ้ยอ่ย (Sub-Topic) 

  3. ผู้เขยีนได้ฝึกการค้นคว้าแหล่งวชิาต่างๆ ที่จะประกอบการเขยีนตามรายบท และ 

ขอบขา่ยทีผู่เ้ขยีนไดก้ าหนดขอบขา่ยไว ้ 
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  4. ผู้เขียนได้ฝึกใช้เชิงอรรถ จัดท าบรรณานุกรม อ้ างอิงเพื่อให้การใช้เอกสาร

ประกอบการสอนวิชานั ้นมีความสมบูรณ์ขึ้น  หรือส าหรับนักศึกษาที่สนใจอาจค้นคว้าศึกษา

รายละเอยีดเพิม่เตมิได ้ 

  5..ผูเ้ขยีนไดเ้ตรยีมก าหนดแนวการสอนตามลกัษณะบทเรยีนโดยค านึงถงึกจิกรรมที่

เหมาะสมทีจ่ะช่วยใหน้กัศกึษาสามารถเรยีนบทเรยีน นัน้ๆ ไดด้ ี

  6. ผู้เขยีนได้มโีอกาสศกึษาโครงสรา้งจากค าอธบิายรายวชิา เพื่อช่วยให้เขา้ใจไดว้่า

เนื้อหาตามค าอธบิายรายวชิานัน้ อาจเป็นหวัเรือ่งหรอืหวัขอ้ยอ่ยทีอ่ยู่ในหวัเรือ่งใดหวัเรือ่งหนึ่ง และ

อาจสลบัหวัเรื่อง เพื่อความสะดวกในการศกึษา หรอืเพื่อช่วยให้เนื้อหานัน้เกดิ                ความ

ต่อเนื่องกนัเป็นอยา่งด ี

  7. ช่วยให้ผู้เขยีนได้เลง็เหน็ลกัษณะการจดัเนื้อหาวชิา จากค าอธบิายรายวชิานัน้ว่า

กวา้งแคบ มขีอ้บกพร่อง หรอืจุดเด่นทีค่วรจะดดัแปลง ปรบัปรุง เพิม่เตมิ หรอื เน้นย ้าแลว้แต่กรณี 

การเขยีนเอกสารประกอบการสอนจะต้องยดึโครงสร้างตามค าอธิบายรายวิชา  โดยถือหลกัว่า

เพิม่เตมิบทเรยีนหรอืหวัขอ้ยอ่ยได ้แต่จะตดัทอนหวัขอ้หรอืหวัเรือ่งใดหวัเรือ่งหนึ่งไมไ่ดโ้ดยเดด็ขาด 

ประสบการณ์ในการเขยีนเอกสารประกอบการสอน ผูเ้ขยีนจะไดร้บัประสบการณ์ ทีม่คีุณค่าครบถ้วน 

ที่จะช่วยให้เกิดต าราวชิาการ เพยีงแต่จะหยบิยกหวัเรื่องหรอืส่วนใดส่วนหนึ่ ง มาเขยีนเป็นต ารา

วชิาการไดด้หีรอืไม ่ทัง้นี้กแ็ลว้แต่ผูเ้ขยีนจะเลง็เหน็ประโยชน์และทางเป็นไปไดต้ามแนวคดิแห่งตน 

  สุภาพร สงิห์ทอง. (2550 : 10-11). ได้กล่าวถงึประโยชน์ของเอกสารประกอบ การ

เรยีนการสอนไวว้่า ความส าคญัของเอกสารประกอบการเรยีนมหีลายประการ ดงันี้ คอื  

  1. ช่วยขยายเนื้อหาในแบบเรยีนใหก้วา้งขวางขึน้ เอกสารประกอบการเรยีนจดัท าขึน้

เพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะส่วนย่อยที่ช่วยเน้นขยายเนื้อหา และยงัมภีาพประกอบท าให้เกิดความรู้ 

ความเขา้ใจไดก้วา้งขวางขึน้ ดขีึน้และง่ายขึน้ 

  2. สรา้งเสรมินิสยัรกัการค้นคว้าและพฒันาการอ่าน เอกสารประกอบการเรยีน  เดก็

สามารถอ่านไดอ้ย่างมอีสิระไม่จ ากดัสถานที่ เป็นการเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัใหร้กัการศกึษาคน้ควา้

หาความรูด้ว้ยตนเอง ฝึกทกัษะในการอ่านอยูเ่สมอ รวมทัง้ยงัเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์อกี

ดว้ย  
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  3. ส่งเสรมิให้เด็กมีนิสยัรกัการอ่านหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนมเีรื่องราว

เนื้อหาที่สนุกสนานเพลดิเพลนิ มภีาพประกอบและเหมาะสมกบัวยัจงึสามารถเรา้ความสนใจ ที่จะ

อ่านมากกว่าแบบเรยีน ซึง่จะปลกูฝังใหเ้กดินิสยัรกัการอ่านในทีสุ่ด  

  4. ช่วยชดเชยความบกพร่องทางดา้นจติใจของเดก็ เอกสารประกอบการเรยีน ทีเ่ป็น

เรื่องราวสามารถชดเชยความรู้สกึบกพร่องทางด้านจติใจ เสรมิสร้างคุณธรรมได้ดกีว่าแบบเรยีน

ทัว่ไป  

  5..ช่วยให้เดก็ได้รบัความเพลดิเพลนิบันเทงิใจ ลบัสมอง และส่งเสรมิเชาวน์ปัญญา 

เอกสารประกอบการเรียนมีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานแฝงไว้ด้วยความรู้  มีความ

เหมาะสมกบัวยั จงึเป็นสื่อส าคญัทีส่รา้งความเพลดิเพลนิ ส่งเสรมิเชาว์ปัญญาใหแ้ก่เดก็ สรุปได้ว่า

ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนมปีระโยชน์ทัง้ต่อครผููส้อน และเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน ทัง้นี้

เพราะเอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อในการเรยีนรู้อกีรปูแบบหนึ่งทีส่ามารถท าใหก้ารจดักจิกรรม

การเรยีนรูข้องครแูละนกัเรยีนบรรลุจดุมุง่หมายทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ศรลีกัษณ์  ผลวฒันะ (2548 : 42) กล่าวถงึประโยชน์และผลทีไ่ดจ้ากเอกสารประกอบการ

เรยีนการสอนดงันี้ 

 

  ประโยชน์และผลท่ีได้จำกเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

   1.  นักเรยีนสามารถรายงานผลการท ากิจกรรมในตารางรายงานผลการท า

กจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

   2.  นกัเรยีนไดท้ าแบบฝึกหดัตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

   3.  นกัเรยีนไดท้ าขอ้สอบวดัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

   4. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะเอกสารประกอบการเรียนรู้

สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 นี้ได้

เรยีงล าดบัต่อเนื่องตามจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาเป็นอย่างดี นักเรยีนสามารถทบทวน

บทเรยีนได ้

   5. ใช้เสรมินักเรยีนที่เรยีนด ี เอกสารประกอบการเรยีนการสอนเปิดโอกาสให้

นกัเรยีนคดิหาค าตอบอยา่งต่อเนื่อง เป็นการทา้ทายใหน้กัเรยีนใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ที ่ เอกสาร
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ประกอบการเรยีนการสอนนี้ไดบ้รรจุเนื้อหาไวค้รบถ้วนตามจุดประสงค์การเรยีนรู้         มคีวามรู้

เพิม่เตมิเพื่อน ามาใชใ้นการฝึกท าแบบฝึกหดัและท าขอ้ทดสอบวดัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้  

  จากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น  สามารถสรุปประโยชน์ของเอกสารประกอบ          

การเรยีนว่าเอกสารประกอบการเรยีนเป็นคู่มอืของครู และเป็นเอกสารที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะของ

ผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถใช้ในการเรียนได้อย่างอิสระ ไม่จ ากัดสถานที่ โดยมีเนื้อหา และ

ภาพประกอบทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรกัการอ่านทัง้ยงัช่วยเพิม่เตมิความรูใ้หก้บัผูเ้รยีนดว้ย 

 4.6 แนวคิดและรปูแบบกำรสอนท่ีใช้ในกำรสร้ำงเอกสำรประกอบกำรเรียน 

  4.6.1 องคป์ระกอบพืน้ฐานการเรยีนรู ้ 

     การเรยีนรู้ของมนุษย์เกิดจากเกิดจากแนวคิดการมองธรรมชาติของมนุษย์ในสอง

ลกัษณะคอื ด้านจรยิธรรมและด้านพฤตกิรรม โดยมคีวามเชื่อว่าพฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิจากแรง

กระตุ้นภายในตวัเอง (Active) อทิธพิลของสิง่แวดล้อมที่มใิช่มาจากแรงกระตุ้นภายใน(Reactive) 

อทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม และจากแรงกระต้นภายในตวับุคคล(Interactive)                 และอทิธพิล

ของสิง่แวดลอ้ม และจากแรงกระตุ้นภายในตวับุคคล (Interactive) ท าใหเ้กดิแนวคดิและหลกัการใน

การจดัการเรยีนรูต่้างๆ ทศินา  แขมมณี (2550 , อ้างองิจาก Bigge. 1964 : 10-16) Dollard  and 

Miler(1950) ไดส้รปุองคป์ระกอบของการเรยีนรูด้งันี้  

      1. แรงขบั (Drive) ม ี2 ประเภท คอืแรงขบัปฐมภูม ิ(Primary drive) เป็นสิง่ที่ตดิ

ตวัมนุษยม์าตัง้แต่ก าเนิด เช่น ความหวิ ความกระหาย และแรงขบัทุตยิภูม(ิSecondary drive)เป็น

แรงขบัที่เกดิขึน้ภายหลงัจากการเรยีนรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยของความต้องการทางจติใจ

และสงัคม เช่น ความวติกกงัวล ความต้องการ ความรกัความปลอดภยั ฯลฯ แรงขบัทัง้สองนี้มผีล

อยา่งยิง่ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาทีน่ าไปสู่การเรยีนรูข้องบุคคล  

      2. สิง่เรา้ (Stimulus) เป็นปัจจยัที่เหนี่ยวน าท าให้เกดิปฏกิิรยิาตอบโต้และแสดง

ออกเป็นพฤติกรรมออกมา ทัง้นี้ยงัเป็นสิง่ก าหนดพฤติกรรมว่าแสดงอาการตอบสนองออกมาใน

ลกัษณะใด สิง่เรา้เป็นสภาพเหตุการณ์หรอืวตัถุทีม่ากระทบอวยัวะรบัความรูส้กึของบุคคล ส่งผลให้

บุคคลเกดิการตอบสนองภายในหรอืภายนอกรา่งกาย 

      3. การตอบสนอง (Resoponse) เป็นพฤตกิรรมทีต่อบสนองออกมาเมื่อไดร้บัการ

กระตุน้จากสิง่เรา้ และมกัเกดิตามหลงัสิง่เรา้เสมอ   
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      4. การเสรมิแรง (Response) เป็นสิง่ทีช่่วยทวกี าลงัใหเ้กดิความเชื่อมโยงระหว่าง

สิง่เรา้และการตอบสนอง เช่น การใหร้างวลั การท าโทษ การชมเชย การเสรมิแรงอาจจะเป็นสิ่งของ

หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ทีช่่วยสนับสนุนความเขม้ของการตอบสนองหรอืช่วยใหก้ารตอบสนองคงอยู่ก็

ได ้ 

  4.6.2 รปูแบบการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้

  การเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ คอืกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาดว้ยวธิกีารใหผู้เ้รยีนรูจ้กัศกึษาคน้ควา้หาความรูโ้ดยผูส้อนมบีทบาท

ในการตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้น ใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการทางความคดิหาเหตุผลจนค้นพบความรูห้รอื

แนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปออกมาเป็นหลกัการ หรอืวิธีการในการ

แกปั้ญหาและสามารถน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ (วณีา  ประชากูล และประสาท เนืองเฉลมิ 2553 : 

228-230) 

   การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  

   นักการศึกษากลุ่ มBSCS (Biological Science Curriculum Study)  ได้แบ่ ง

ขัน้ตอนการเรยีนรูอ้อกเป็น 5 ขัน้คอื  

   1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน (Engagement) ขัน้นี้มลีกัษณะเป็นการแนะน าบทเรยีน 

กจิกรรมจะประกอบดว้ยการซกัถามปัญหา การทบทวนความรูเ้ดมิ การก าหนดกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้

ในการเรยีนการสอนและเป้าหมายทีต่อ้งการ  

   2. ขัน้ส ารวจ (Exploration) ขัน้นี้กระตุ้นใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการขยายความคดิ โดย

ทีผู่เ้รยีนไดร้บัค าแนะน าบทเรยีน กจิกรรมจะประกอบดว้ยการซกัถามปัญหา การทบทวนความรูเ้ดมิ 

การก าหนดกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในการเรยีนการสอนและเป้าหมายทีต่อ้งการ  

   3. ขัน้อธบิาย (Explanation) ขัน้นี้มุ่งหาสิง่อ านวยความสะดวกทางจติใจให้แก่

ผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนวางแนวคิดเกี่ยวกับบทเรียนที่จะได้รบัการสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือกัน

ระหว่างทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนในการเลอืกและจดัท าสภาพแวดลอ้มของชัน้เรยีน ช่วยใหเ้กดิการปรบั

ขยายโครงสรา้งความคดิ ผู้สอนแนะแนวผู้เรยีนจนตัง้ค าอธบิายของตนเองเกี่ยวกบัแนวคดิ ซึ่งจะ

แนะน าผูเ้รยีนไปสู่ระยะต่อไปโดยอตัโนมตั ิ
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   4. ขัน้ขยายความรู ้(Expansion) ขัน้นี้มุ่งกระตุ้นความร่วมมอืของกลุ่มผูเ้รยีนได้

จกัระเบยีบประสบการณ์ทางความคดิการค้นพบแลว้ท าการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดมิกบั

ประสบการณ์ใหม่ ในสิง่ทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูม้าแลว้ แนวคดิทีจ่ะสรา้งขึน้ต้องเชื่อมโยงกบัความคดิอื่น

หรอืประสบการณ์อื่นทีส่มัพนัธก์นั เพื่อช่วยผูเ้รยีนไดป้ระยกุตส์ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้โดย  การขยายตวัอย่าง

หรอืโดยการจดัประสบการณ์เชงิการส ารวจ เพิม่เตมิเพื่อพฒันาส่วนบุคคลของผูเ้รยีน 

   5. ขัน้ปะเมนิผล (Evaluation) ขัน้นี้เป็นการทดสอบมาตรฐานการเรยีนรู้  การ

เรยีนรู้มกัจะเกิดขึ้นในสดัส่วนการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่าการยกระดบัทางความคดิที่การหยัง่รู้จริงที่

เป็นไปได้ ดงันัน้การประเมนิผลควรต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่การสิ้นสุดของบทหรอืของวธิกีารของหน่วย

การเรยีน การวดัหลายชนิดมคีวามจ าเป็นต่อการจดัท าการประเมนิโดยรวมในการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

และเพื่อการกระตุน้แนวคดิทางจติใจและทกัษะกระบวนการประเมนิผลรวมถงึใน           แต่ละระยะ

ของวฏัจกัรการเรยีนรูไ้มใ่ช่เพยีงจดัท าเฉพาะตอนสุดทา้ย 

  4.6.3 การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศกึษา 2550 : 1-5) 

  ลกัษณะเด่นการจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกปั้ญหามลีกัษณะเด่นคอื ผูเ้รยีนเป็น

ผู้ปฏบิตักิจิกรรม มชีิ้นงานที่เป็นรูปธรรม ผู้เรยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้สอนและเพื่อน ได้พฒันาทกัษะ

การคดิแก้ปัญหา และตระหนักรูใ้นปัญหาที่จะเกดิขึน้ สามารถใช้ทกัษะการคดิแก้ปัญหาที่พบการ

จดัการเรยีนรู้กับกระบวนการแก้ปัญหามคีวามส าคญัต่อการเรยีนรู้เป็นอย่างมากเพราะเป็นการ

เรยีนรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญหาของชวีติและมคีวามหมายต่อผู้เรยีน ผู้เรยีนได้ฝึกคดิด้วยตนเอง จาก

สถานการณ์หรอืปัญหาที่น่าสนใจท้าทายให้คดิ กระบวนการเรยีนรู้ช่วยพฒันาทกัษะการคดิของ

ผู้เรยีนเป็นล าดบัขัน้ตอน โดยผ่านการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

การจดัการเรียนรู้ ใช้วิธีการที่หลากหลายเช่น บทบาทสมมุติ โครงงาน การสืบสวนสอบสวน 

การศกึษานอกสถานที่ การเรยีนรู้รูปแบบนี้จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรยีนให้ตัง้ใจเรยีนมากขึ้น 

พรอ้มไปกบัการเหน็ประโยชน์ของการเรยีนรู ้สรา้งนิสยัใฝ่รู ้รกัการคน้ควา้หาความรู ้และฝึกนิสยัให้

เป็นคนมเีหตุผล และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 

  การจดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหา มแีนวคดิส าคญัคอืการน าปัญหามาใช้

ในกระบวนการเรยีนรู ้ด้วยกระบวนการนี้จะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดการงุนงงสงสยัต้องการ
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แสวงหาความรู ้เพื่อกระจดัความสงสยั  ผู้เรยีนได้เผชญิกบัปัญหาหรอืสถานการณ์จรงิร่วมกนัคดิ

หาทางแก้ไขปัญหา เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ  อนั

เป็นทกัษะจ าเป็นต่อกระกระบวนการด ารงชวีติและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการ

แก้ปัญหานี้จะช่วยพฒันาผู้เรยีนในด้านต่างๆ ได้แก่  การฝึกทกัษะการสงัเกต การเก็บขอ้มูล การ

วเิคราะห์ขอ้มูล การตคีวามและการสรุปความ  การคดิแก้ปัญหาอย่างมขี ัน้ตอน มเีหตุผล ฝึกการ

ท างานเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ประสบการณ์            ซึ่งกนัและกนัระหว่างผู้เรยีน

โดยผู้เรยีนจะเกิดพฤติกรรมการเรยีนรู้ที่พฒันาการคดิด้านต่างๆ ไปด้วยกนั ได้แก่ ด้านความรู้

ความจ า คามเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห ์และการประเมนิค่า  

  ขัน้ตอนกระบวนการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกปั้ญหา มดีงันี้ 

  1. ขัน้ก าหนดปัญหา ปัญหาที่น ามาใช้ในบทเรียนได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น           

ภาพเหตุการณ์ การสาธิต การเล่าเรื่อง การให้ดูภาพยนตร์ สไลด์ การทายปัญหา เกม ข่าว 

เหตุการณ์ประจ าวนัทีน่่าสนใจ การสรา้งสถานการณ์ /บทบาทสมมต ิของจรงิ หรอืสถานการณ์จรงิ  

  2. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน สมมตฐิานจะเกดิขึน้ได้จากการสงัเกต การรวบรวมขอ้มูล จาก

การอ่านการสงัเกต การสมัภาษณ์ การสบืคน้ขอ้มลูดว้ยวธิกีารต่างๆ 

  3. ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มูล จากการอ่าน การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสบืค้นข้อมูล

ด้วยวธิกีารต่างๆ ที่หลากหลายหรอืท าการทดลอง มกีารจดบนัทกึขอ้มูลอย่างละเอียด เพื่อให้ได้

ค าตอบของปัญหาในทีสุ่ด 

  4. ขัน้วเิคราะหข์อ้มลู เป็นขัน้ตอนน าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้าการสบืคน้หรอืท าการทดลอง

น ามาตแีผ่เปิดโอกาสใหส้มาชกิ (ผูเ้รยีน)ไดม้กีารอภปิราย ซกัถาม ตอบค าถาม แสดงความคดิเหน็ 

โดยมผีูส้อนคอยช่วยเหลอืและแนะน า อนัจะน าไปสู่การสรปุขอ้มลูในขัน้ตอนต่อไป 

  5. ขัน้สรุปและขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้ แบบ

กระบวนการแก้ปัญหา เป็นการสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งต่างๆ แลว้สรุปเป็นผลการเรยีนรู ้หลงัจาก

นัน้ผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกนัประเมนิผลการเรยีนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิกีารต่างๆ อย่างหลากหลาย 

และน าผลการประเมนิไปพฒันาผูเ้รยีนต่อไป 
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5. ชดุกิจกรรมกำรเรียนรู้  

 5.1 ควำมหมำยของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  ค าว่าชุดกจิกรรม มพีื้นฐานมาจากชุดการสอน (instructional package) หรอืชุดการ

เรยีน (learning package) ซึง่เดมิใชค้ าว่า ชุดการสอน ต่อมาแนวคดิในการจดัการเรยีน             การ

สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัไดเ้ขา้มามบีทบาทมากขึน้ นักการศกึษาจงึเปลี่ยนมาใชค้ าว่า “ชุดการ

เรยีน” (learning package) เพราะการเรยีนรูท้ี่เป็นกิจกรรมของผู้เรยีนและการสอนเป็นกิจกรรม

ของครู เป็นกิจกรรมที่น ามาใช้ควบคู่กัน (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545 : 91)  

 บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 95) กล่าวว่าชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม ( instructional 

package) คอืสื่อการเรยีนหลายอย่างประกอบกนัจดัเข้าไว้ด้วยกนัเป็นชุด (package) เรยีกว่าสื่อ

ประสม (multi - media) เพื่อมุ่งให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมชีื่อเรยีกหลายอย่าง 

เช่น learning package, instructional package หรอื instructional kits นอกจากจะใชก้บัผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคลแลว้ยงัใชป้ระกอบการสอนอยา่งอื่น เช่น ประกอบการบรรยาย การเรยีนเป็นกลุ่มย่อย 

  นารรีตัน์ ฟักสมบูรณ์ (2541 : 26) ใหค้วามหมายของชุดการเรยีนหรอืชุดกจิกรรมว่า 

คอืสื่อการเรยีนหลายอย่างประกอบกนัจดัเข้าเป็นชุด (package) เรยีกว่า สื่อประสม (multi - media) 

เพื่อมุ่งให้ผู้เรยีนเกดิการเร ียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะใช้ส าหร ับผู้เร ียนเร ียนเป็น

รายบุคคลแล้วยังใช้ประกอบการเรยีนการสอนแบบอื่นหรอืใช้ส าหรบัการเรยีนเป็นกลุ่มย่อย  

  หนึ่งนุช กาฬภกัด ี(2543 : 14) กล่าวว่า ชุดการเรยีนหรอืชุดกจิกรรมเป็นสื่อ การเรยีน

ส าเรจ็รปูประกอบดว้ยอุปกรณ์หลายชนิด ทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเองตามขัน้ตอนทีร่ะบุไว้

ในชุด เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างอิสระตาม

สะดวกสบาย ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้เรยีนรู้จกัการพึ่งพาตนเอง

ในการศึกษาหาความรู้ 

  ชลสตี์ จนัทาส ี(2543 : 14) กล่าวว่า ชุดการเรยีนหรอืชุดกจิกรรมเป็นการรวบรวมสื่อ

การเรยีนส าเรจ็รูป ซึ่งประกอบด้วย ค าชี้แจง ชื่อเรื่อง จุดมุ่งหมาย กจิกรรมและการประเมนิผลที่

ผู้เรยีนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจที่เ ป็นขัน้ตอนตามที่

ก าหนดไว้ในชุดการเรยีนนัน้ๆ เพื่อพฒันาการเรยีนรู้ของตนให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  
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  เนื้อทอง นายี ่(2544 : 12) ไดใ้หค้วามหมายของชุดกจิกรรมว่า ชุดของการเรยีนหรอืชุด

การฝึกทีป่ระกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลายชนิด และองค์ประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ใน

ตวัเอง โดยผูส้รา้งไดร้วบรวมและจดัอยา่งเป็นระเบยีบไวใ้นกลุ่ม ซึง่ชุดกจิกรรมนี้สรา้งขึน้เพื่อสนอง

ว ัตถุประสงค์หนึ่งว ัตถุประสงค์ใด  โดยมีชื่อเร ียกตามการใช้งานนัน้ๆ เช่น ถ้าสร้างขึ้น พื่

อการศกึษา โดยมวีตัถุประสงคจ์ะใหค้รใูชป้ระกอบการสอน ซึง่เปลีย่นบทบาทของครใูหพู้ดน้อยลง 

ผู ้เรยีนร่วมกิจกรรมมากขึ้น เรยีกว่า “ชุดกิจกรรมส าหรบัครู” (instructional package) แต่ถ้า

ผู้เรยีนเรยีนจากชุดกิจกรรมนี้ โดยที่ผู ้เร ียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ระหว่า งการ

ประกอบกิจกรรมในลักษณะนี้  เรียกว่า “ชุดกิจกรรม” (learning package)  

  สุภสัสรา  สนธิเ์จรญิ (2550 : 24) ได้สรุปความหมายของชุดกิจกรรมหมายถึง  สื่อ

การเรยีนการสอนซึ่งเป็นนวตักรรมทางการศกึษาที่ครูเป็นผู้สรา้ง ประกอบด้วยวสัดุอุปกรณ์หลาย

ชนิดและองคป์ระกอบอื่น เพื่อใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาและปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง ตามขัน้ตอนทีร่ะบุไว้

ในชุดกจิกรรมตามความสามารถและความสนใจ โดยมคีรเูป็นทีป่รกึษาใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืเพื่อ

ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนประสบความส าเรจ็บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 

  จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวกบัชุดกจิกรรมผู ้รายงานสรุปความหมายของชุด

กจิกรรมการเรยีนรู ้ค ือสื่อการเรยีนหลายอย่างประกอบกนัจดัเขา้ไวด้้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย  ค า

ชี้แจง ชื่อเรื่อง จุดมุ่งหมาย กิจกรรมและการประเมนิผล เป็นต้น ซึ่งผู้เรยีนสามารถศึกษา  และ

พฒันาทกัษะการเรยีนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถและความสนใจตามขัน้ตอนที่ก าหนด

ไว้ โดยมคีรูเป็นที่ปรกึษาให้ค าแนะน าช่วยเหลอื เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนประสบความส าเรจ็บรรลุ

ตามจดุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

 5.2 แนวคิดหลกัจิตวิทยำท่ีเก่ียวข้องกบัชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  การสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความต้องการและท า

กจิกรรมตามขัน้ตอนนัน้ มนีกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึแนวคดิ หลกัจติวทิยาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชุดกจิกรรมไว้

ดงันี้ 

  อุดมลกัษณ์ นกพึง่พุ่ม (2545.:.11) สรปุไดด้งันี้ 

  1. กฎของธอร์นได้เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด ซึ่งกล่าวว่า สิ่งใดก็ตามที่มี                

การฝึกหดัหรอืกระท าบ่อย ๆ ย่อมท าใหผู้ไ้ดร้บัการฝึกมคีวามคล่อง สามารถท าได ้ท าใหก้ารเรยีนรู้
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นัน้คงทนถาวร ในทางตรงกนัข้ามสิง่ใดที่ไม่ได้รบัการฝึกหดัหรอืทอดทิ้งไปนาน ย่อมจะท าให้การ

เรยีนรู้นัน้ไม่คงทนถาวรหรอืไม่เกิดการเรยีนรู้เลย 

  2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรค านึงว่าผู้เรยีนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด 

ความสามารถและความสนใจแตกต่างกนั ดงันัน้ในการสร้างชุดกิจกรรมจงึควรพจิารณาถึง

ความเหมาะสม คอื ไมง่า่ยและไมย่ากเกนิไป และควรมหีลายๆ แบบ 

  3. การจงูใจผูเ้รยีน โดยการจดัชุดกจิกรรมจากง่ายไปหายาก เพื่อดงึดดู            ความ

สนใจของผูเ้รยีนจะท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการฝึกและช่วยยัว่ยใุหค้ดิตามต่อไป 

  4. ใชชุ้ดกจิกรรมสัน้ ๆ เพื่อไมใ่หเ้กดิความเบื่อหน่าย 

  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 31) ได้กล่าวถึงการน าชุดกิจกรรมมาใช้นัน้ต้องอาศยั

แนวคดิหลกัการต่างๆ 5 ประการ 

  1. แนวคดิตามหลกัจติวทิยา เกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจดัใหผู้เ้รยีนมี

อสิระในการเรยีนตามความสามารถและอตัราในการเรยีนของแต่ละคน 

  2. แนวคดิทีจ่ะเปลีย่นการสอนแบบครเูป็นศูนยก์ลางมาเป็นแบบใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ย

ตนเอง โดยใชส้ื่อประสมทีต่รงตามเนื้อหา โดยมคีรเูป็นผูแ้นะน า 

  3. แนวคดิที่จะจดัระบบการผลติ การใช้สื่อการสอนในรูปแบบของสื่อประสม โดยมี

จดุมุง่หมายเพื่อเปลีย่นจากการใชส้ื่อช่วยครมูาเป็นใชส้ื่อเพื่อช่วยผูเ้รยีนในการเรยีนรู้ 

  4. แนวคดิทีจ่ะสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครแูละผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบั

สภาพแวดลอ้ม โดยน าสื่อการสอนมารว่มกบักระบวนการกลุ่มในการประกอบกจิกรรมการเรยีนการ

สอน 

  5. แนวคดิทีย่ดึหลกัจติวิทยาในการเรยีนรู้มาจดัสภาพการเรยีนการสอน เพื่อให้

เกิดการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รยีนไดป้ระกอบกจิกรรม ดว้ยตนเองมี

ผลทนัทวี่าตอบถูกหรอืตอบผดิ มกีารเสรมิแรงใหผู้เ้รยีนเกดิความภาคภูมใิจและความต้องการที่จะ

เรยีนต่อไป ไดเ้รยีนรูท้ลีะน้อย ๆ ตามล าดบัขัน้ตามความสามารถและ                 ความสนใจของ

แต่ละคน  
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  สุภัสสรา สนธิเ์จริญ (2550 : 25) ได้สรุปแนวคิดหลักจิตวิทยาของการจดัท าชุด

กจิกรรมว่า ชุดกจิกรรมทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนนัน้ ตอ้งยดึหลกัและด าเนินการตามหลกัจติวทิยา ที่

มุ่งให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูต้ามความสามารถจากง่ายไปซบัซ้อนมากขึน้ตามล าดบัประกอบกบัผู้เรยีน

สามารถรูถ้งึผลการกระท าของตนเอง เน้นผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการปฏบิตัิกจิกรรมเรา้ความสนใจดว้ย

สื่อหลากหลาย ชุดกจิกรรมจงึน่าจะน ามาใช ้เพื่อช่วยใหก้ารเรยีน การสอนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

  ดงันัน้การจดักระบวนการเรยีนรู้โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูจ้งึจ าเป็นตอ้งใชแ้นวคดิ

หลกัจติวทิยาของชุดกิจกรรมเกี่ยวกบักฎแห่งการฝึกหดั ความแตกต่างระหว่างบุคคล การจูงใจ

ผูเ้รยีน โดยการจดักจิกรรมจากง่ายไปหายาก เพื่อดงึดูดความสนใจของผู้เรยีน            การใช้ชุด

กจิกรรมสัน้ ๆ เพื่อไม่ใหเ้กดิความเบื่อหน่าย ผู ้เรยีนมอีิสระในการเรยีนตามความสามารถและ

อตัราในการเรยีนของแต่ละคนศกึษาได้ด้วยตนเอง โดยน าสื่อการสอนมาร่วมกับกระบวนการ

กลุ่ม ซึ่งมีครเูป็นผูแ้นะน า ชุดกจิกรรมจงึน่าจะน ามาใช ้เพื่อช่วยใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ 

  5.3 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  การใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อช่วยในการจดักระบวนการเรยีนรูน้ัน้ ได้มผีู้ศกึษา

และสรุปประโยชน์ของการใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นการพฒันาผู้เรยีน ดงันี้  

 สุมาล ีโชตชิุ่ม (2544 : 29 - 30) ไดส้รปุประโยชน์ของชุดกจิกรรมการเรยีนรูด้งันี้ 

  1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถตามความตอ้งการของตน ช่วยให้   ทุกคน

ประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรูไ้ดท้ัง้สิน้ ตามอตัราการเรยีนรูข้องผูน้ัน้ 

  2. ฝึกการตดัสนิใจแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อ

ตนเองและสงัคม 

  3. ช่วยให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ซบัซ้อนและมลีกัษณะ

เป็นนามธรรมสงู ซึง่ไมส่ามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายไดด้ ี

  4. ท าใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นอสิระจากอารมณ์และบุคลกิภาพของครผููส้อน 

  5. ช่วยสรา้งความพรอ้มและความมัน่ใจใหก้บัผูส้อน 

  6. เรา้ความสนใจของผูเ้รยีนไมท่ าใหเ้กดิความเบื่อหน่ายในการเรยีน 

  7. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อใหเ้กดิการพฒันาในทุก ๆ ดา้น 
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สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551 : 89 - 90) ได้เขียนถึงประโยชน์ของการใช้ชุดกิจกรรม          

การเรยีนรูด้งันี้ 

  1. ช่วยให้ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพแต่เด็กแต่ละคนมคีวามสามารถ

แตกต่างกนั การให้ผู้เรยีนได้จดัท าชุดฝึกเหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคลใช้เวลา

แตกต่างกนัไป ตามการเรียนรู้ของแต่ละคนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าให้ผู้เร ียนเกิดก าล ังใจในการเรยีนรู ้นอกจากนัน้ยงัเป็นการซ่อมเสรมิให้ผูเ้รยีนไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมนิ 

  2. ชุดฝึกช่วยเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะที่คงทน ชุดฝึกสามารถให้ผู้เรยีนได้ฝึกทนัท ี

หลงัจากจบบทเรยีนนัน้ๆ การเรยีนนัน้ๆ หรอืให้มกีารฝึกซ ้าหลายๆ ครัง้ เพื่อ                  ความ

แมน่ย า ในเรือ่งทีต่อ้งการฝึก หรอืเน้นย า้ใหผู้เ้รยีนท าชุดการฝึกเพิม่เตมิในเรือ่งทีท่ าผดิ 

  3. ชุดฝึกสามารถเป็นเครื่องมอืในการวดัผลหลงัจากทีผู่้เรยีนเรยีนจบบทเรยีนในแต่

ละครัง้ ผูเ้รยีนสามารถตรวจสอบความรูข้องตนเองได ้เมื่อไม่เขา้ใจและท าผิดในเรื่องใดๆ ผูเ้รยีนก็

สามารถซ่อมเสรมิตวัเองได ้จดัไดว้่าเป็นเครื่องมอืทีม่คีุณค่าทัง้ของครผููส้อนและผูเ้รียน ผูเ้รยีนไม่มี

ปมดอ้ยทีต่นท าผดิ และสามารถแก้ไขขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

  4. เป็นสื่อที ่ช ่วยเสร ิมบทเร ียนหรอืหนังส ือ เร ียนหรอืค าสอนของคร ูผู ้สอน                

ชุดการฝึกที่ครผููส้อนจดัท าขึน้ เพื่อฝึกทกัษะการเรยีนนอกเหนือจากความรูใ้นหนังสอืหรอืบทเรยีน 

เช่น ชุดฝึกทกัษะการคดิในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะของผูเ้รยีนใหเ้ป็นผู้ที่รู้จ ัก

คดิเป็นน าไปสู่การแกปั้ญหาต่างๆ ในการด าเนินชวีติต่อไป 

  5. ชุดฝึกรายบุคคลที่ผูเ้รยีนสามารถน าไปฝึกเมื่อไรกไ็ด้ไม่จ ากดัเวลาสถานที่ 

นอกจากนี้ยงัช่วยให้ผู้เรยีนท าแบบฝึกได้ตามความต้องการของตน โดยมคีรูผู้สอนคอยกระตุ้น

หรอืเร้าใจให้ผู้เรยีนเกิดความกระตือรือรน้ทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  6. ลดภาระการสอนของครผููส้อน ไม่ต้องฝึกทบทวนความรูใ้ห้แก่ผู้เรยีนตลอดเวลา ไม่

ต้องตรวจงานด้วยตนเองทุกครัง้ นอกจากกรณีทีชุ่ดการฝึกนัน้เป็นการฝึกทกัษะการคดิที่ไม่มเีฉลย

ตายตวัหรอืมแีนวเฉลยทีห่ลากหลาย 



41 
 

  7. เป็นการฝึกความรบัผดิชอบของผู้เรยีน การให้ผู ้เรยีนได้เรยีนรู ้ โดยการท า

ช ุดฝึกตามล าพ งั โดยม ภีาร ะ ให ้ท าตามที ่ได ้ร บัมอบหมาย จัดได้ว่าเป็นการสร้างเสริม                 

การท างานใหผู้เ้รยีนไดน้ าไปประยกุตป์ฏบิตัใินการด าเนินชวีติ 

  8. ผู้เรยีนมเีจตคตทิี่ดตี่อการเรยีนรู ้การที่ผู ้เรยีนไดท้ าชุดฝึกทกัษะการเรยีนรูท้ีม่ ี

รูปแบบหลากหลายท าให้ผู้เรยีนสนุกเพลดิเพลนิ เป็นการท้าทายให้ลงมอืปฏบิตัติาม              ชุด

การฝึก 

 ดงันัน้หลกัการของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เอื้ออ านวย

ประโยชน์ทัง้ผู้เรยีนและผู้สอน ในการจดักระบวนการเรยีนรู้ มคีวามสะดวกในการใช้ทัง้การสอน

เพิม่เติม และสอนซ่อมเสรมิให้กบัผู้เรยีน ตลอดจนเสรมิสร้างคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ให้เกดิกบั

ผูเ้รยีนไดอ้กีทางหนึ่ง 

 

6. กำรหำประสิทธิภำพของนวตักรรม 
 6.1 ควำมหมำยกำรหำประสิทธิภำพของนวตักรรม 

  การหาประสทิธภิาพของนวตักรรม หมายถงึ การน าชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ปทดลอง

ใช้ (try.out) แล้วน าผลมาปรบัปรุงแก้ไขเพื่อน าไปทดลองใช้จรงิ เพื่อให้ได้ประสทิธภิาพตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (อ้างถงึใน อสิรยิา หนูจอ้ย,.2549 : 19) 

  เกณฑป์ระสทิธภิาพ หมายถึง ระดบัประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่จะ

ช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้หากชุดกจิกรรมการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพถงึระดบัแลว้ ชุดกจิกรรมการ

เรยีนรูน้ัน้มคีุณค่าทีจ่ะน าไปใชก้บัผูเ้รยีน 

  บุญชม ศรสีะอาด (2546 : 153-156) ไดก้ล่าวถงึ การพฒันาสื่อการเรยีนการสอน วธิี

สอนหรอืนวตักรรม จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมกีารทดลองใช้และหาประสทิธภิาพที่ต้องพฒันา เพื่อจะ

มัน่ใจในการทีจ่ะน าไปใชต่้อไป การหาประสทิธภิาพนิยมใชเ้กณฑ ์80/80 

  สรุปได้ว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพ คือ ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี          

การทดลองใช ้หาประสทิธภิาพทีต่้องพฒันา เพื่อจะมัน่ใจในการทีจ่ะน าไปใชต่้อไป การหาประสทิธภิาพ

นิยมใชเ้กณฑ ์80/80 
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 6.2 กำรหำประสิทธิภำพของส่ือ 

  นวตักรรมทีน่ าไปใชต้อ้งการหาประสทิธภิาพของสื่อ เพื่อน าไปใชไ้ดอ้ย่างมคีุณภาพ 

โดยผูร้ายงานไดศ้กึษาการหาประสทิธภิาพของของสื่อ ดงันี้ 

  เผชญิ กริะการ (2544 : 44-51) ไดก้ล่าวถงึ วธิกีารหาประสทิธภิาพของสื่อทีส่รา้งขึน้ไว ้ 

2 วธิ ีดงันี้ 

  1. วธิกีารหาประสทิธภิาพเชงิเหตุผล (rational approach)  

      ว ธิ นีี ้เ ป็นการหาประสทิธ ภิ าพโดยใช ้หล กัของความรู  ้แล ะ เหต ุผล ใน                

การตดัสนิคุณค่าของสื่อการเรยีนการสอนโดยอาศยัผูเ้ชีย่วชาญ (panel of expert) เป็นผูพ้จิารณา

ตดัสนิคุณค่า ซึง่เป็นการหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสมในการ

น าไปใช ้(usability)  

  2. วธิกีารหาประสทิธภิาพเชงิประจกัษ์ (empirical approach)  

      วธิกีารนี้จะน าสื่อไปทดลองใช้กบักลุ่มผู้เรยีนเป้าหมาย การหาประสทิธภิาพของ

สื่อ  เช่น บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) บทเรยีนโปรแกรม ชุดการสอน แผนการสอน แบบ

ฝึกทกัษะ เป็นต้น ส่วนมากใช้วธิกีารหาประสิทธิภาพด้วยวธินีี้ ประสทิธภิาพที่วดัส่วนใหญ่จะ

พจิารณาจากเปอร์เซ็นต์การท าแบบฝึกหดัหรอืกระบวนการเรยีนการสอนหรอืแบบทดสอบย่อย โดย

แสดงเป็นตวัเลข 2 ตวั เช่น E1/E2 = 80/80, E1/E2 = 85/85 หรอื E1/E2 = 90/90                เป็นตน้ 

  เกณฑป์ระสทิธภิาพมคีวามหมายแตกต่างกนัในหลายลกัษณะ ในทีน่ี้จะยกตวัอย่าง E1/E 

2 = 80/80 ดงันี้ 

  2.1 เกณฑ ์80/80 ในความหมายที่ 1 ตวัเลข 80 ตวัแรก (E1) คอื ผู้เรยีนทัง้หมดท า

แบบฝึกหดัหรอืแบบทดสอบย่อย ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80 ถอืเป็นประสทิธภิาพของกระบวนการ 

ส่วนตวัเลข 80 ตวัหลงั (E2) คอืผู้เรยีนทัง้หมดที่ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน (post - test) ได้คะแนน

เฉลีย่รอ้ยละ 80 ส่วนการหาค่า E1 และ E2 ใชส้ตูรดงันี้ 

การหาค่า    E1     E1  =       010
A

/NX


  

  เมือ่  E1 แทน ประสทิธภิาพของกระบวนการเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการท า 

       แบบทดสอบยอ่ยหลงัจากการใชส้ื่อ  
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   X  แทน  คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบยอ่ย 

    A แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบยอ่ยทุกชุด 

    N แทน จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด 

การหาค่า  E2   E2 = 100
B

/NF


  

  เมือ่  E2 แทน ประสทิธภิาพของผลลพัธไ์ดจ้ากคะแนนเฉลีย่ของ 

       การท าแบบทดสอบหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทัง้หมด 

   F  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

    B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

    N แทน จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด 

     E1/E2 แทน ประสทิธภิาพของสื่อ 

  2.2  เกณฑ ์80/80 ในความหมายที ่2 ตวัเลข 80 ตวัแรก (E1) คอื จ านวนผูเ้รยีนรอ้ย

ละ 80 ท าแบบทดสอบหลงัเรยีนได้คะแนนรอ้ยละ 80 ทุกคน ส่วนตวัเลข 80 ตวัหลงั (E2) คอื ผูเ้รยีน

ทัง้หมดท าแบบทดสอบหลงัเรยีนครัง้นัน้ได้คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 80 เช่น มผีู้เรยีน 40 คน รอ้ยละ 80 

ของผูเ้รยีนทัง้หมดคอื 32 แต่ละคนไดค้ะแนนจากการทดสอบหลงัเรยีนถงึรอ้ยละ 80 (E1) ส่วน 80 

ตวัหลงั (E2) คอื ผลการทดสอบหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทัง้หมด (40 คน) ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80    

  บุญชม ศรสีะอาด (2546 : 153-156) ได้ก าหนดการหาประสทิธภิาพนิยมใช้เกณฑ์ 

80/80 ซึ่งมวีธิกีาร 2 แนวทาง ดงันี้ 

  แนวทางที่ 1 พจิารณาจากผู้เรยีนมาก (รอ้ยละ 80) สามารถบรรลุผลในระดบัสูง 

(รอ้ยละ 80) ในกรณนีี้เป็นนวตักรรมสัน้ ๆ ใชเ้วลาน้อย เนื้อหาทีส่อนมเีรือ่งเดยีว เช่น การสอน 1 บท 

ใชเ้วลาสอน 1 ชัว่โมง เป็นต้น เกณฑ ์80/80 หมายถงึ มคีะแนนไม่ต ่ากว่า 80%  ของผูเ้รยีนที่ท าได้

ไมต่ ่ากว่า 80% ของคะแนนเต็ม 

  แนวทางที ่2 พจิารณาจากผลระหว่างการด าเนินการและเมือ่สิน้สุด การด าเนินการ โดย

เฉลีย่อยู่ในระดบัสงู (เช่น รอ้ยละ 80) ในกรณใีชส้อนหลายครัง้ มเีนื้อหาสาระมาก เช่นสอน 3 บทขึน้

ไปมกีารวดัผลระหว่างเรยีน (formative) หลายครัง้ เกณฑ ์80/80 มคีวามหมาย ดงันี้ 
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  80 ตวัแรก  เป็นประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 

  80 ตวัหลงั  เป็นประสทิธภิาพของผลคะแนนหลงัเรยีนโดยรวม (E2) 

 

ประสทิธภิาพ =                                      100 

 

  ประสทิธภิาพจงึเป็นรอ้ยละของค่าเฉลีย่ เมื่อเทยีบกบัคะแนนเตม็ ซึง่ต้องมคี่าสูงจงึจะชี้

ถงึประสทิธภิาพได้ กรณีนี้ใช้รอ้ยละ 80 

  80 ตวัแรก เป็นประสทิธภิาพของกระบวนการ เกดิจากการน าคะแนนเต็มที่สอบได้

ระหว่างการด าเนินการ (นัน่คอื ระหว่างเรยีน หรอื ระหว่างการทดลอง) มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทยีบ

เป็นรอ้ยละ ซึ่งต้องได้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80  

  80 ตวัหลงั ซึ่งเป็นประสทิธภิาพโดยรวม เก ิดจากการน าคะแนนจากการวดั 

โดยรวมเมื่อสิน้สุดการสอนหรอืการทดลอง มาหาค่าเฉลีย่แลว้เทยีบกบัเกณฑเ์ป็น รอ้ยละ ซึง่ตอ้งไดไ้ม่

ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 

  อสิรยิา หนูจอ้ย (2549 : 19) ไดส้รุปถงึ การหาประสทิธภิาพของชุดการสอนว่า การ

หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็นการประกันว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมปีระสิทธิภาพ

ในการสอนผูส้รา้งสื่อจ าเป็นต้องก าหนด โดยค านึงถงึหลกัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการ เพื่อช่วยให้

การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล ดังนั ้น การก าหนดเกณฑ์จ าเป็นต้องค านึงถึง

กระบวนการและผลลพัธ ์โดยก าหนดตวัเลขเป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่มคี่าเป็น E1/E2 

  กล่าวโดยสรปุไดว้่า เกณฑใ์นการหาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนการสอนไดก้ าหนด

ตัวเลขเป็นร้อยละ ของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเป็น E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ตัวเลข 80 ตัวแรก เป็น

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คอื จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน ซึง่ต้อง

ได้ไม่ต ่ากว่าร ้อยละ 80 ทุกคนส่วนต ัว เลข 80 ตัวหล ัง  ประส ิทธ ิภาพของล ัพธ์ (E2)  ค ือ 

ผู้เรียนทัง้หมดท าแบบทดสอบหลังเรียนครัง้นัน้ไดค้ะแนนเฉลีย่ไมต่ ่ากว่า              รอ้ยละ 80 

 

 

 

ผลรวมของคะแนนทีส่อบไดข้องทุกคน 

ผลรวมของคะแนนเตม็จากทุกคน 
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 6.3  ขัน้ตอนกำรหำประสิทธิภำพ 

  เมื่อสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรูข้ ึน้เป็นต้นแบบแลว้ ต้องน าชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ป

หาประสทิธภิาพทีก่ าหนดไว ้3 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ (ชยัยงค์ พรหมวงศ์และคณะ, 2540: 85) 

  ขัน้ที ่1 แบบเดีย่วเป็นการทดลองกบัผูเ้รยีน 1 คน โดยใชเ้ดก็อ่อน ปานกลางและเดก็

เก่ง โดยปกตคิะแนนทีไ่ด้จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะได้คะแนนต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานมาก เมื่อ

ปรบัปรุงชุดกจิกรรมการเรยีนรู้แล้วประสทิธภิาพจะสูงขึ้นอีกมาก ในการทดสอบแบบกลุ่มต่อไป 

ในขัน้นี้จะมปีระสทิธภิาพ 60/60 

  ขัน้ที่ 2 แบบกลุ ่ม เป็นการทดลองก ับผู ้เ ร ยีน 6 -  10 คน คละผู ้เ ร ยีนอ ่อน        

ปานกลางและเด็กเก่ง ค านวณประสทิธภิาพแลว้ปรบัปรุงให้ดขีึน้ ในคราวนี้คะแนนของผู้เรยีนจะ

เพิม่ขึน้อกีเกอืบเท่าเกณฑ ์โดยเฉลีย่จะห่างจากเกณฑป์ระมาณรอ้ยละ 10 ประสทิธภิาพจะมคี่าอยู่

ประมาณ 70/70 

  ขัน้ที่ 3 ขัน้ปฏิบตัิจรงิเป็นการทดลองกับผู้เรียนทัง้ชัน้ 40 - 100 คน ค านวณหา

ประสทิธภิาพแลว้ท าการปรบัปรุง ผลลพัธท์ีไ่ดค้วรใกลเ้คยีงกบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว้ หากว่าต ่ากว่าเกณฑ์

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.5 กใ็หย้อมรบั หากแตกต่างกนัมากผูส้อนต้องก าหนดเกณฑป์ระสทิธภิาพของการ

สอนชุดใหม่ โดยยดึสภาพเป็นจรงิตามเกณฑ ์การยอมรบัประสทิธภิาพม ี3 ระดบั คอื สูงกว่า

เกณฑ ์เท่าเกณฑ ์ต ่ากว่าเกณฑ ์แต่ยอมรบัได้ว่ามปีระสทิธภิาพ 

  สรุปได้ว่าขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพโดยทัว่ไปนัน้ มี 3 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้ที่ 1 

ทดลองกบัผู้เรยีนอ่อน ปานกลางและเก่งอย่างละ 1 คน ครัง้ที่ 2 ทดลองกบัผู้เรยีนอ่อน ปานกลาง

และเก่ง 10 คน และครัง้ที่ 3 คอืการทดลองกับผู้เรยีนทัง้ชัน้ โดยผลการทดลองในครัง้ที่ 1 และ 2 

น ามาแกไ้ขปรบัปรงุชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อน าไปทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มทดลองต่อไป 

7. เอกสำรเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 7.1 ควำมหมำยของผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นสมรรถภาพทางสมองที่ผู้เรยีนได้รบัจากการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้โดยมนีักการศึกษาได้ให้ความหมายไว ้ดงันี้ 
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  เฟ่ืองฟ้า ภูมมิาลา (2540 : 31) ไดส้รุป ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

หมายถงึ ผลจากการเรยีนการสอนหรอืความส าเรจ็ของบุคคล ซึง่แสดงถงึความรู้  ความสามารถ 

ทกัษะ สมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ของสมองภายหลงัจากการไดร้บัการสัง่สอน อบรมหรอืฝึกฝน

ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืวชิาใดวชิาหนึ่ง 

  เอกรนิทร์ สี่มหาศาล (2546 : บทน า) ได้อธบิายว่า ผลสมัฤทธิ ์หมายถึง การ

ประเมนิทุกด้านที่เก ิดขึ้นก ับผู ้เรยีนโดยรวม  จงึต้องใช้วธิกีารประเมนิอย่างหลากหลายให้

สมัพนัธไ์ปกบักระบวนการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน 

  ณฐัรด  ีโพธิท์พิย ์(2547 : 31) ไดส้รุป ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่

เกี่ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของสถานศกึษา องคป์ระกอบดา้นตวัผูเ้รยีนเอง ดา้นสตปัิญญา เพศ ระดบัชัน้

เรยีนและการมวีนิัยในตนเอง 

  ปิยะพร อาศยัสุข (2548 : 31) ได้สรุป ความหมายผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว่า เป็น

การพฒันาทางด้านทกัษะ ความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน หลงัจากผ่านกระบวนการเรยีนการ

สอนมาแลว้ 

  กลัยา คงถอด (2550 : 35) ไดส้รปุความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ การ

ประเมนิความสามารถเฉพาะตวับุคคลทุกดา้นของผูเ้รยีนอนัเป็นมวลประสบการณ์จาก            การ

เรยีนการสอน ด้วยการใช้วธิกีารวดัและประเมนิผลที่หลากหลายรูปแบบควบคู่ไปกบัการจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผู้เรยีน 

  สุภสัสรา สนธิเ์จรญิ (2550 : 31) ไดส้รุปว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ 

คุณลกัษณะหรอืความสามารถทางสมองของบุคคลทีพ่ฒันาดขีึน้ ทัง้ดา้นความรูค้วามจ า   ความ

เขา้ใจ ความรูส้กึและค่านิยม รวมถงึกระบวนการแสวงหาความรูอ้ย่างมรีะบบในการคน้หา

ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ จนเกดิการเรยีนรู ้เกดิความสามารถในการประมวลเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บั

จากการเรยีนการสอน 

  สรปุไดว้่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอื ผลจากการเรยีนการสอนหรอืความส าเรจ็ของ

ผูเ้รยีน ที่ผ่านการประเมนิทุกด้าน โดยใช้วธิกีารประเมนิอย่างหลากหลายให้สมัพนัธ์ไปกับ

กระบวนการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนซึง่แสดงถงึความรู ้ความสามารถ ทกัษะ สมรรถภาพ
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ด้านต่างๆ ของสมองภายหลงัจากการได้รบัการสัง่สอน อบรมหรอืฝึกฝนประสบการณ์ในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งหรอืวชิาใดวชิาหนึ่ง  

 7.2 กำรวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2546.:.7) ไดเ้สนอกระบวนการ

วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไว้อย่างมีระบบ ที่ประกอบด้วย การก าหนด

จดุมุง่หมายและวธิกีารวดัผลประเมนิผล การสรา้งเครือ่งมอื และการด าเนินการตามทีว่างแผนไว ้ขัน้ตอน

ทีเ่ป็นไปไดใ้นการวดัผลประเมนิผล แสดงไดด้งัแผนภาพที ่3 

 

 

 

ความรูค้วามคดิ 
กระบวน 

การเรยีนรู ้
เจตคต ิ โอกาสการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    แผนภาพ 3  แสดงขัน้ตอนการวดัผลประเมนิผล 

 ทีม่า: สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2546: 7) 

ก าหนดจดุมุง่หมายของการเรยีนรู ้

ก าหนดวธิกีารวดัผลประเมนิผล 

ประเมนิจากแบบทดสอบ ประเมนิตามสภาพจรงิ 

ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิน ามาตดัสนิระดบัคุณภาพ 

โดยใชเ้กณฑท์ีก่ าหนดเพื่อสรปุความกา้วหน้า 

และผลสมัฤทธิข์องการเรยีนรู ้
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  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอนที่เริ่มจากการก าหนด

จุดมุ่งหมายดา้นต่าง ๆ ซึง่อาจประกอบดว้ย ความรูค้วามคดิ กระบวนการเรยีนรู ้เจตคตแิละโอกาส

ในการเรยีนรู้ ต่อจากนัน้จงึก าหนดวธิกีารวดัผลประเมนิผลที่หลากหลายทัง้การประเมนิจากการ

ทดสอบด้วยขอ้สอบและการประเมนิตามสภาพจรงิจากการปฏบิตังิานและผลงานของผู้เรยีน ทัง้นี้

จะต้องก าหนดเกณฑท์ี่สามารถน าไปใช้ประเมนิได้อย่างเที่ยงตรง การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรใ์นปัจจุบนั เป็นการประเมนิตามสภาพจรงิมากกว่า  การประเมนิจากการทดสอบด้วย

ขอ้สอบ เนื่องจากการประเมนิตามสภาพจรงิช่วยสะทอ้น ถงึสมรรถภาพของผูเ้รยีนไดค้รอบคลุมทุก

ดา้น 

  ดังนั ้นในการวัดประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะต้อง ว ัด ค ว าม รู ้ท า ง

ว ิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู ้ทางว ิทยาศาสตร์เจตคติทาง วทิยาศาสตร์ และ

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคต ิ

 

 7.3  เป้ำหมำยกำรวดัผลประเมินผลกำรเรียนทำงวิทยำศำสตร ์

  การประเมนิสมรรถภาพของผูเ้รยีนมเีป้าหมายและแนวปฏบิตัเิดยีวกบัการเรยีนการ

สอนวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนครอบคลุมทัง้ความรู้

ความคดิ กระบวนการเรยีนรูด้า้นการสบืเสาะหาความรู ้การแกปั้ญหา การสื่อสารและการน าความรู้

ไปใช้ รวมทัง้คุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดของเป้าหมายแนวปฏิบัติ มี

ดงัต่อไปนี้ 

  บลมู (Bloom อา้งถงึใน สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541 : 272-273) แห่งมหาวทิยาลยั ชคิา

โกและผูร้ว่มงานไดจ้ดักลุ่มของวตัถุประสงคข์องการศกึษาออกเป็น 3 ดา้น  

  1. พุทธพิสิยั (cognitive domain) เป็นวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวกบั ความรู ้ความคดิและ

การน าความรูไ้ปใช ้

  2. จติพสิยั (affective domain) เป็นวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวกบัด้านความรูส้กึ อารมณ์และ

ทศันคตซิึง่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 

  3. ทกัษะพสิยั (psychomotor domain) เป็นวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวกบัทกัษะในการใช้

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การประสานงานของการใชอ้วยัวะต่าง ๆ เช่น การเขยีน การอ่าน การพูด 
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การวิง่ เป็นต้น โดยบลูมและคณะได้แบ่งการวดัและประเมนิผลด้านพุทธพิสิยัออกเป็น 6 ด้าน 

ดงัต่อไปนี้ 

  1. ความรู ้(knowledge) บลูม ได้แบ่งความรูอ้อกเป็น 2 ด้าน ดงันี้ 

     1.1 ความรูท้ี่เกี่ยวกบัความจรงิเฉพาะต่าง ๆ โดยมคีวามรู้เกี่ยวกบัค าจ ากดัความ

ของสิง่ต่างๆ เช่น ค าจ ากดัความของค าว่า นาม กรยิา เป็นต้น 

     1.2 ความรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารที่จะใช้เกี่ยวกบัสิง่เฉพาะต่าง ๆ เช่น ความรูเ้กี่ยวกบั

การแบ่งประเภทหรอืการจดักลุ่มตวัอย่าง เช่น การปกครองแบบประชาธปิไตยและการปกครอง

แบบอตัตาธปิไตย เป็นต้น 

  2. ความเขา้ใจ (comprehension) หมายถงึ การมคีวามเขา้ใจในความรูท้ี่เรยีน 

โดยสามารถอธบิายด้วยค าพูดของตนเอง หรอือาจจะสามารถแปลความหมาย ( translation) หรอื

ตคีวามหมาย (interpretation) ได้หรอือาจจะบอกผลตามการกระท าได้ 

  3. การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ (application) หมายถงึ ความสามารถจะน าสิง่ที่

เรยีนรูม้าใช้ในประสบการณ์ชวีติประจ าวนั ตวัอย่างเช่น ถ้าเรยีนเกี่ยวกบัการหาพื้นทีข่อง

สี่เหลี่ยมผนืผ้าในห้องเรยีน สามารถที่จะหาพื้นที่ของสนามที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้าได้ 

  4. การวเิคราะห์ (analysis) หมายถงึ ความสามารถที่จะแบ่งสิง่ที่เรยีน ที่ต ้อง

เรยีนรูอ้อกเป็นส่วนย่อยและแสดงความสมัพนัธ์ของส่วนย่อยเหล่านัน้ ตวัอย่างเช่น สามารถที่จะ

หยบิยกขอ้ความจรงิเหล่านัน้ได้หรอืสามารถจะวิเคราะห์ว่าประโยคใดเป็นความจรงิและประโยค

ใดเป็นความคดิเหน็เฉย ๆ 

  5. การสงัเคราะห์ (synthesis) หมายถงึ ความสามารถที่จะรวบรวมสิง่ที่เรยีนรูห้รอื

ประสบการณ์เขา้เป็นส่วนรวมเป็นสิง่ใหม่ ตวัอย่างเช่น ผูเ้รยีนสามารถจะเขยีนเรยีงความเรยีบเรยีง

ประสบการณ์ที่ได้จากการไปเยี่ยมสถานเลี้ยงดูเด็กก าพร้าหรือประสบการณ์ของตนเอง

ตอนโรงเรียนปิดเทอมหรอืการเขยีน term paper เกีย่วกบัวชิาทีเ่รยีน 

  6. การประเมนิผล หมายถงึ ความสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรยีนมาในการตดัสินใจ

วนิิจฉัยคุณค่าของสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้หรอืประสบการณ์จากการอ่านหรอืการฟังมคีวามสามารถในการใช้

เกณฑก์ารประเมนิตดัสนิใจเลอืก 
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  บลูม (Bloom อ้างถงึใน วรรณทพิา รอดแรงค้า, 2544  :.8) แบ่งการประเม ิน

การศึกษาด้านพุทธพิสิยัของ ที่ใช้เป็นแนวในการประเมนิผลการเรยีนการสอน ออกเป็น  3 

ด้าน คือ ความรู้ การใช้ความรู  ้และการขยายความรู  ้ซึ ่งทัง้  3 ด ้านนี้มคีวามเชื่อมโยงกบั

วตัถุประสงค์ของ บลูม (Bloom) ดงันี้ 

  1. ด ้านความรู  ้ เมื่อ เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์อง บล ูม (Bloom)  ได ้แก่                 

ด้านความรู ้-ความจ า 

  2. ด้านการใช้ความรู ้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค์ของ บลูม (Bloom) ได้แก่ 

ด้านความเขา้ใจและการน าไปใช้ 

  3. ด ้านการขยายความรู ้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์อง บลูม (Bloom) 

ได้แก่ ด้านการวเิคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมนิผล 

  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545 : 110-113) ได้กล่าวถึงผลการประเมินผลการเรียนรู้             

ดา้นความรู ้ซึง่วดัได้จากพฤตกิรรม 4 ด้าน ดงันี้ 

  1. พฤตกิรรมด้านความรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงว่าผู้เรยีนมคีวามจ าด้าน

ต่าง ๆ ที่ได้รบัจากการค้นคว้า ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการอ่านหนังสือ และ

การฟังค าบรรยาย เป็นต้น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 9 ประเภท คือ  

   1.1 ความรูเ้กี่ยวกบัความจรงิเดี่ยว 

   1.2 ความรูเ้กี่ยวกบัมโนทศัน์หรอืมโนคติ 

      1.3 ความรูเ้กี่ยวกบัหลกัการและกฎวทิยาศาสตร์ 

      1.4 ความรูเ้กี่ยวกบัขอ้ตกลง 

      1.5 ความรูเ้กี่ยวกบัล าดบัขัน้ตอนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

      1.6 ความรูเ้กี่ยวกบัเกณฑใ์นการแบ่งสิง่ต่าง ๆ 

      1.7 ความรูเ้กี่ยวกบัเทคนิคและกรรมวธิทีางวทิยาศาสตร์ 

   1.8 ความรูเ้กี่ยวกบัศพัท์วทิยาศาสตร์ 

   1.9 ความรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎี 

  2. พฤตกิรรมด้านความเขา้ใจ หมายถงึพฤตกิรรมที่ผู ้เรยีนใช้ความคดิที่สูงกว่า 

ความรู ้- ความจ า แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 
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      2.1 ความเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิ วธิกีาร ก าหนดเกณฑ ์หลกัการ และทฤษฎตี่าง ๆ 

คอืเป็นการบรรยายในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากที่เคยเรยีน 

      2 .2 ความเขา้ใจเกี ่ยวกบัการแปลความหมายขอ งขอ้ เทจ็จรงิ  ค าศพัท ์             

มโนทศัน์ หลกัการและทฤษฎทีี่อยู่ในรูปของสญัลกัษณ์อื่นได้ 

  3. พฤตกิรรมด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หมายถงึ พฤตกิรรมที่

ผู ้เรยีนแสวงหาความรูแ้ละแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ซึ่งการด าเนินการต้อง

อาศยัวธิกีารทางวทิยาศาสตรท์กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ 

  4. พฤตกิรรมด้านการน าความรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ปใช้ หมายถึง 

พฤตกิรรมที่ผูเ้รยีนน าความรู ้มโนทศัน์ หลกัการ กฎ ทฤษฎตีลอดจนวธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ปใช้

ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ โดยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างน้อย 3 ประเภท คอื 

      1) แก้ปัญหาที่เป็นเรื่องวทิยาศาสตรใ์นสาขาเดี่ยวกนั 

      2) แก้ปัญหาที่เป็นเรื่องของวทิยาศาสตรส์าขาอื่น  

      3) แก้ปัญหาที่นอกเหนือจากเรื่องของวทิยาศาสตร์ 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 :.11-15) จึงก าหนด

เป้าหมายการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์วธิกีารเรยีนรูอ้ย่างหลากหลายทัง้      การ

ทดสอบด้วยขอ้สอบและการประเมนิจากกจิกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถงึสมรรถภาพของผู้เรยีนนัน้ มี

เป้าหมายส าคญัทีต่อ้งการวดัประเมนิผล จ าแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงันี้ 

  1. ความรู้ความคิด หมายถึง ความรอบรู้ในหลกัการ ทฤษฎี ข้อเท็จจรงิ เนื้อหา หรอื

แนวคดิหลกั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของบลูม (Bloom) ถอืว่าสิง่ใดก็ตามที่มปีรมิาณอยู่จรงิสิ่งนัน้

สามารถวดัได้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก็อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดงักล่าว ซึ่งผลการวดัจะเป็น

ประโยชน์ในลกัษณะทราบและประเมนิระดบัความรู ้ทกัษะและเจตคตขิองผูเ้รยีน ซึง่ประกอบด้วย

องค์ความรู้ในเนื้ อหาที่ต ้องการวดั (knowledge) ค ุณลกัษณะของพฤตกิรรม ( traits) และ

องคป์ระกอบ (components) ซึง่จ าแนกตวัองค์ความรูใ้นเนื้อหาที่ต้องการวดัและคุณลกัษณะของ

พฤตกิรรมออกตามความเชื่อ เช่น ระดบัความรู ้ความสามารถ ม ี6 ระดบั ดงันี้ 
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      1.1  ความจ า คอืสามารถจ าเรือ่งต่าง ๆ ได ้เช่น ค าจ ากดัความ สตูรต่าง ๆ วธิกีาร เช่น 

ผูเ้รยีนสามารถบอกชื่อสารอาหาร 5 ชนิดได้ ผู้เรยีนสามารถบอกชื่อธาตุที่เป็นองค์ประกอบของ

โปรตีนได้ครบถ้วน 

      1.2 ความเขา้ใจคอื สามารถแปลความ ขยายความและสรปุใจความส าคญัได้ 

      1.3 การน าไปใช้คือ สามารถน าความรู้ ซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี ฯลฯ ไปใช้ใน

สภาพการณ์ทีต่่างออกไปได ้

      1.4  การวเิคราะหค์อื สามารถแยกแยะขอ้มลูและปัญหาต่าง ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ย 

เช่น วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ความสมัพนัธ ์หลกัการด าเนินการ 

      1.5 การสงัเคราะห์ คอื สามารถน าองค์ประกอบ หรอืส่วนต่าง ๆ เข ้ามา

รวมกนัเป็นหมวดหมู่อย่างมคีวามหมาย 

      1.6 การประเมินค่า คือ สามารถพจิารณาและตดัสนิจากขอ้มูล คุณค่าของ

หลกัการโดยใช้มาตรการที่ผู้อื่นก าหนดไว้หรอืตวัเองก าหนดขึน้ 

  การประเมนิโดยการทดสอบดว้ยขอ้สอบไม่สามารถวดัประเมนิผลความรู ้ความคดิใน

ส่วนของการวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละประเมนิการแสดงออกของผูเ้รยีนจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิให้

มากยิง่ขึน้ 

  2. กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการ กระบวนการคิด การจัด           

การเผชญิสถานการณ์ การประยุกต์ความรู ้การลงมอืปฏบิัตจิรงิ ทีแ่สดงออกถงึทกัษะเชาวน์ปัญญา

และทกัษะปฏบิตั ิใช้วธิกีารสงัเกตจากพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนทีม่พีฒันาการอย่างเป็น

ขัน้ตอน ดงันี้ 

    2.1 การรบัรู ้โดยใชป้ระสาทสมัผสัเพื่อรบัรูเ้ร ือ่งราวต่าง ๆ 

      2.2 เตรียมความพร้อม คือ มีความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติ มีการวางแผน             

การปฏบิตั ิ

      2.3 การตอบสนอง คอื การลงมอืปฏบิตัติามค าแนะน าหรอืตามแผนทีว่างไว้ 

      2.4 การฝึกฝน คอื การฝึกฝนทกัษะเพื่อความช านาญ 

      2.5 ปฏบิตัจินจ าได ้คอื การฝึกฝนจนท าไดเ้องโดยอตัโนมตั ิ



53 
 

      2.6 การเชื่อมโยงทกัษะ คอื การประยุกต์หรอืใชท้กัษะทีฝึ่กฝนไวใ้หส้มัพนัธก์บัทกัษะ

อื่น หรอืใชร้ว่มกบัทกัษะอื่น 

  3. เจตคต ิเป็นจติส านึกของบุคคลที่ก่อให้เกดิลกัษณะนิสยัหรอืความรู้สกึทางจติใจ 

การเรยีนรู้วทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนควรไดร้บัการประเมนิเจตคต ิ2 ส่วน คอืเจตคตทิางวทิยาศาสตร์

และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ดว้ยการสงัเกตคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีใ่ชร้ะยะเวลานานพอสมควรและ

มกีารประเมนิอย่างสม ่าเสมอ โดยทัว่ไปพฤติกรรมการแสดงออกผู้เรยีนด้านเจตคติมกีารพฒันา

อยา่งเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 

      3.1 การรบัรู ้ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออกสนใจและรบัรูข้อ้สนเทศหรอื  สิง่เรา้

ดว้ยความตัง้ใจ 

      3.2 ตอบสนอง ผู้เรยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออกตอบสนองต่อขอ้สนเทศหรอืสิง่

เรา้อยา่งกระตอืรอืรน้ 

      3.3 เหน็คุณค่า ผู้เรยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออกแสดงความรูส้กึชื่นชอบและม ีความ

เชื่อเกีย่วกบัคุณค่าของเรือ่งทีจ่ะเรียนรู้ 

      3.4 จดัระบบ ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออก ในการจดัระบบ จดัล าดบับูรณา

การเจตคตกิบัคุณค่า เพื่อน าไปใชห้รอืปฏบิตัไิด้ 

      3.5 สรา้งคุณลกัษณะ เลอืกปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัใินสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เจตคตทิางว ิท ย า ศ า ส ต ร ์เ ป็ น ค ุณ ล ักษณะห ร ือ น ิส ัย ข อ งผู ้เ ร ีย น  ที ่เ ก ิด จ าก

การศึกษาหาความรู ้หร ือการเร ียนรู ้โด ยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ส่วนเจตคตติ่อ

วทิยาศาสตร์เป็นความรู้สกึของผูเ้รยีนที่มต่ีอการท ากจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรป์ระกอบด้วย 

ความพอใจ ศรทัธาและซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและประโยชน์ รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมทางวทิยาศาสตร ์คุณลกัษณะที่บ่งชี้ทางวทิยาศาสตรท์ัง้ด้านเจตคตทิางวทิยาศาสตร์

และเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ประกอบด้วยคุณลกัษณะต่อไปนี้ 

 1. เจตคต ิทางวทิยาศาสตร  ์เป็นล กัษณะน ิส ยัของผู ้เ ร ยีนที ่คาดหว งัจะได ้รบั                 

การพฒันาในตวัผูเ้รยีน โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์คุณลกัษณะของเจตคติทาง

วทิยาศาสตรป์ระกอบด้วย  

  1.1 ความสนใจใฝ่รู้หรอืความอยากรู้อยากเห็น 
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  1.2 ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ 

  1.3 ความซื่อสตัย์  

  1.4 ความประหยดั 

  1.5 ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคดิเห็นและรบัฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 

                1.6 ความมเีหตุมผีล 

  1.7 การท างานร่วมกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

 2.  เจตคต ิต ่อว ทิยาศาสตร ์ เป็นความรู ้ที ่ผู ้เ ร ยีนมตี ่อก ิจกรรมการเร ยีนรู ้ท าง

วทิยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย คุณลกัษณะของเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย  

     2.1 พอใจในประสบการณ์เรยีนรู้ที่เกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์ 

     2.2 ศรทัธาและซาบซึ้งในผลงานทางวทิยาศาสตร์ 

     2.3 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     2.4 ตระหนักในคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยี 

     2.5 เรยีนหรอืเข้าร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 

     2.6 เลอืกใช้วธิกีารทางวทิยาศาสตร์ในการคดิและปฏบิตัิ 

     2.7 ตัง้ใจเรยีนวทิยาศาสตร์ 

     2.8 ใช้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างมคีุณธรรม 

     2.9 ใช้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยใคร่ครวญ ไตร่ตรองถงึผลดแีละ

ผลเสยี  

  

  คุณลกัษณะต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวนี้เหน็ได้จากพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีน ซึง่

สามารถใช้เป็นต ัวบ่งชี ้เพื่อการประ เม ินผลจ ิตว ิทยาศาสตร ์ของผู ้เ ร ียนจากการ เร ียนรู้

ว ิทยาศาสตร์ ผู้สอนต้องสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนอย่างใกลช้ดิสม ่าเสมอ บนัทกึพฤตกิรรม

การแสดงออกของผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง และน าไปใชป้รบัปรุงเพื่อการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้

ผลการประเมนิของผูส้อนและผูเ้รยีนมาพจิารณาถงึความสอดคล้อง ความสมเหตุสมผลก่อนจะน า

ผลที่ได้ไปใช้ลงขอ้สรุปเป็นขอ้มูลการพฒันาด้านเจตคติ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการ

ตดัสนิผลสมัฤทธิร์ายภาค รายปีหรอืช่วงชัน้ 
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  ดงันัน้ในการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ เป็นการ

วดัความรูค้วามคดิของผูเ้รยีนทีไ่ดเ้รยีนรูเ้นื้อหา ผูร้ายงานไดจ้ าแนกพฤตกิรรมดา้นความรูค้วามคดิ

ในการวดัผลและประเมนิผล ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อใช้ในการ

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยพจิารณาให้ครอบคลุมผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงั 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ  

 

 7.4  แนวปฏิบติัในกำรวดัผลประเมินผลกำรเรียนทำงวิทยำศำสตร ์

  การวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู้ว ิทยาศาสตร์ ใช้แนวการประเมนิผลตามสภาพ

จรงิด้วยการประเม ินอย่างหลากหลายให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน โดย (สถาบนัส่งเสรมิ  การสอน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2546 : 16) ก าหนดวตัถุประสงคส์ าคญัประกอบดว้ย  

  1. วนิิจฉัยผู้เรยีนเกี่ยวกบัความรู้ความคดิ กระบวนการเรยีนรู้ด้านการสบืเสาะหา

ความรู ้การแก้ปัญหา การสื่อสาร การน าความรูไ้ปใช ้การใชเ้ทคโนโลย ีรวมทัง้คุณลกัษณะของ

ผูเ้รยีนดา้นจติวทิยาศาสตรแ์ละโอกาสของผูเ้รยีน เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันา

ผูเ้รยีนอย่างเตม็ศกัยภาพ 

  2. ตรวจสอบผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ของสาระ  การ

เรยีนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ชี้บ่งคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

 3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อมี

ขอ้สนเทศที่สมบูรณ์ทนัต่อการน าไปใช้ในการพฒันาผู้เรยีน  และพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรใ์ชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีห้

ได้มาตรฐานที่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและมคีวามเท่าทนักบันานาชาติ 

    การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็น           

การประเมนิสมรรถภาพของผู้เรยีน ที่จะต้องมเีครื่องมอืการประเมนิผลที่มปีระสทิธภิาพ ทัง้วธิกีาร

ประเมนิกจิกรรม เกณฑก์ารประเมนิ และแบบประเมนิ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมอืที่ผู้สอนต้องให้

ความส าคญัและก าหนดสาระส าคญัของการประเมนิไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อเป็นการเตรยีม

ความพรอ้มไวก่้อนการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์
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8. ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้ 
 จากการจ ดัท าช ุดก ิจก ร รมการ เ ร ยีน รู ้ สิ ง่ ม ชี วี ติ ก ับสิ ่ง แวดล ้อม  กลุ ่ม ส า ร ะ                 

การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ได้มผีู้ศึกษาและให้ความหมายดงันี้  

 8.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 

  การเรยีนรู้จะเกดิขึน้ได้ดกีบัผู ้เรยีนนัน้ ผู ้เรยีนต้องยอมรบัด้วยความเต็มใจ ยนิดี

พรอ้มที่จะเรยีนรูใ้นการใช้สื่อหรอืนวตักรรมนัน้ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพ 

  มณี โพธิเสน (2543 :.12) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกบัความพอใจไว้ว่า ความรู้สึกที่ดี       

เจตคติที่ดีของบุคคล เมื่อได้ร ับการตอบสนองความต้องการของตนท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี                  

ในสิง่นัน้ 

  กรชกร ชวติ (2544 :.11-12) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพอใจไว้ว่า เป็น

ความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงักบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

  ศุภสริ ิโสมาเกตุ (2544 : 49) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจว่า ความรูส้กึหรอื

อารมณ์ของบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธต่์อสิง่เรา้ต่างเป็นผลเนื่องมาจากการทีบุ่คคลประเมนิผลสิง่นัน้แล้ว

ว่าพอใจ ตอ้งการหรอืดอียา่งไร 

  วิลาวรรณ คุณเจริญ (2544 : 13) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็น

ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีที่เกิดขึ้น เมื่อได้ร ับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์                  

ทีมุ่ง่ไว ้

  พรพีงษ์ เทพรงัสฤษฎิ ์(2547 : 43) ไดส้รปุความหมายของความพงึพอใจว่า เป็นความรูส้กึ

ที่ด ีหรอืทศันคตทิี่ดขีองบุคคล ซึ่งมกัเกดิจากการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการกเ็กดิความรูส้กึต่อสิง่

นัน้ ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการทีต่นไมไ่ดร้บัการตอบสนอง ความไมพ่อใจกจ็ะเกดิขึน้ 

  ธมนวรรณ พรหมจนัทร ์(2547 :.30) ได้ศกึษาความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึหรอื

อารมณ์ของบุคคลที่มต่ีอความสมัพนัธข์องสิง่เรา้ต่าง ๆ เป็นผลเนื่องมาจากการที่บุคคลประเมนิสิง่

เรา้นัน้แลว้พอใจตอ้งการหรอืดอียา่งไร 

  ยพุเยาว ์เมธยะกุล (2547 : 26) ไดส้รปุความหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ

นึกคดิ หรอืเจตคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอการท างานหรอืการปฏบิตักิจิกรรมในเชงิบวก ความรูส้กึพอใจในการ

ร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอนและต้องการด าเนินกิจกรรมนัน้ ๆ จนบรรลุผลส าเรจ็ โดยในการด าเนิน
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กจิกรรมการเร ียนการสอนนัน้ ความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งส าค ัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เร ียนท างาน

ตามที่ได้รบัมอบหมายหรอืต้องการปฏบิตัใิห้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ครผููส้อนในปัจจุบนัคอยเป็น

เพยีงอ านวยความสะดวกคอยใหค้ าปรกึษา จงึต้องค านึงถงึความพงึพอใจในการเรยีนรู ้การกระท า

ใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจในการเรยีนรูห้รอืการปฏบิตังิานทีม่แีนวคดิพืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนั ครตู้องจดั

บรรยายและสถานการณ์รวมทัง้สื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอนที่เอื้ออ านวย ต่อการเรยีน เพื่อตอบสนอง

ความพงึพอใจของผูเ้รยีน 

  อิสรยิา หนูจ้อย (2549: 43) ได้สรุปความหมายของความพงึพอใจ คอื ความรู้สกึหรอื

ทศันคตทิี่ด ีที่เกดิจากสมัผสั การรบัรูท้ าให้เกดิการเรยีนรูย้อมรบัเป็นไปตามที่คาดหวงัที่ท าให้เกดิ

ความสามารถในการเรยีนรูไ้ดด้ยี ิง่ขึน้ 

 ดงันัน้ผูร้ายงานจงึสรุปความหมายของความพงึพอใจว่า เป็นความรูส้กึ เจตคตทิีด่ขีองบุคคล 

เมื่อไดร้บัการตอบสนองความต้องการ และเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัหรอืต่อสิง่เร้ากบั

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัเมือ่ไดร้บัผลส าเรจ็ตามความมุง่หมายหรอืวตัถุประสงคท์ีมุ่่งไว้ 

 8.2 .แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ 

  การจดักระบวนการเรยีนรูด้้วยเอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการ

ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ไดศ้กึษา             ความพงึพอใจ

ของผูเ้รยีนตามแนวคดิทฤษฎขีองนักการศกึษา โดยแนวคดินี้มาประยุกต์ใชใ้นการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลอืกเรยีนตามความสนใจและมโีอกาสร่วมก ันตั ง้

จุดประสงค์ หรอืความมุ่งหมายในการท ากิจกรรมได้เลอืกวธิกีารแสวงหาความรูด้ว้ยวธิทีีผู่้เรยีน

ถนดัและสามารถคน้หาค าตอบได ้

  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2544 : 141-144) ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษย์

ตามทฤษฎขีองแมคคลแีลนด ์(David Mccleland) ออกเป็น 3 ประเภท คอื 

  1. ความต้องการสมัฤทธิผ์ล (needs for achievement) เป็นพฤตกิรรมทีก่ระท าการ

ใดๆ  ใหเ้ป็นผลส าเรจ็ดเีลศิตามมาตรฐานทีเ่ป็นแรงขบัทีจ่ะน าไปสู่ความเป็นเลศิ  

  2. ความต้องการสมัพนัธ์ (needs for affiliation) เป็นความปรารถนาที่จะสร้าง

มติรภาพมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้อื่น 
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  3. ความต้องการอ านาจ (needs for power) เป็นความต้องการควบคุมผู้อื่น มอีทิธพิล

ต่อผูอ้ื่นและต้องการควบคุมผู้อื่น 

  ศุภสริ ิโสมาเกตุ (2544 : 51-52) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิของแฮทฟิลดแ์ละฮวิสเ์มนไดท้ าการ

พฒันาแนวคดิของนักวจิยัต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมอืวดัความใจในการปฏบิตังิาน พบว่า องคป์ระกอบ

ที่ส่งผลกระทบต่อความพงึพอใจจงึเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบนั ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 

ประการ ดงันี้  

 

  ตวัแปรที ่1 องคป์ระกอบเกีย่วกบังานทีท่ าในปัจจบุนัแบ่งเป็น 

    1. ความตื่นเตน้/น่าเบื่อ 

    2. ความสนุกสนาน/ความไมส่นุกสนาน 

    3. ความโล่ง/ความสลวั 

    4. ความทา้ทาย/ไมท่า้ทาย 

    5. มคีวามพอใจ/ไมพ่อใจ 

  ตวัแปรที ่2 ดา้นค่าจา้ง ประกอบดว้ย 

    1. ถอืว่าเป็นรางวลั/ไมเ่ป็นรางวลั 

    2. มาก/น้อย 

    3. ยตุธิรรม/ไมย่ตุธิรรม 

    4. เป็นทางบวก/เป็นทางลบ 

  ตวัแปรที ่3 องคป์ระกอบทางดา้นการเลื่อนต าแหน่ง 

    1. ยตุธิรรม/ไมย่ตุธิรรม 

    2. เชื่อถอืได/้เชื่อถอืไมไ่ด้ 

    3. เป็นเชงิบวก/เป็นเชงิลบ 

    4. เป็นเหตุผล/ไมเ่ป็นเหตุผล 

  ตวัแปรที ่4 องคป์ระกอบทางดา้นเพื่อนรว่มงาน 

     1. อยูใ่กล/้อยูไ่กล 

     2. ยตุธิรรมแบบจรงิใจ/แบบยตุธิรรมไมจ่รงิใจ 
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    3. เป็นมติร/ค่อนขา้งไมเ่ป็นมติร 

    4. เหมาะสมทางคุณสมบตั/ิไมเ่หมาะสมทางคุณสมบตั ิ

  ตวัแปรที ่5 องคป์ระกอบทางดา้นสถานทีท่ างาน 

     1. เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย/ไมเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

    2. จงรกัภกัดต่ีอสถานทีท่ างาน/ไมจ่งรกัภกัดต่ีอสถานทีท่ างาน และเพื่อน 

รว่มงาน 

    3. สนุกสนานรา่เรงิ/ดไูมม่ชีวีติชวีา 

    4. ดนู่าสนใจเอาจรงิเอาจงั/ดไูมม่ชีวีติชวีา 

  อสิรยิา หนูจอ้ย (2549 : 45) จากแนวคิดความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึง

พอใจในการศึกษาเล่าเรียนจะเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ค ือ วิธ ีสอนและกิจกรรม

การเร ียนการสอน ครูผู ้สอน การสร้างความสุขในการเร ียนให้ก ับผู้เร ียนจ ึงม ีความส าคญั 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความรกัและความกระตือรือร้นในการเรียน ดังนัน้ความพึง

พอใจจึงเป็นปัจจยัส าคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เร ียนประสบความส าเร็จจนเป็นบุคคลที่

มีคุณภาพในสังคมต่อไป 

  จงึสรุปแนวคดิทฤษฎทีี่เกี่ยวกบัความพงึพอใจไดว้่า ความพงึพอใจจะเกดิขึน้ไดเ้มื่อ

ต้องการสมัฤทธิผ์ล จงึได้มผีู้ศึกษาเครื่องมอืวดัความเขา้ใจในการปฏบิตังิาน พบว่า องคป์ระกอบที่

ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจจงึเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบนั ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 

ประการ คอื องคป์ระกอบเกีย่วกบังานทีท่ าในปัจจบุนั ดา้นค่าจา้ง ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง ดา้นเพื่อน

ร่วมงาน และด้านสถานที่ท างาน ซึ่งความพ ึงพอ ใ จ ในการศ ึกษา เล ่า เ ร ียนจะ เก ิด จ าก

องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ค ือ วิธ ีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน การสร้าง

ความสุขในการเร ียนให้กบัผู้เรยีนจงึมคีวามส าคญั เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจ มคีวามรกั

และความกระตอืรอืร้นในการเร ียน ดังนัน้ความพึงพอใจจึงเป็นปัจจ ัยส าค ัญประการหนึ่ งที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป  
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9. งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การรายงานการพ ัฒนา เอกสารประกอบการ เร ียนสิ ่ง ม ีช ีว ิตก ับกระบวนการ

ด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผูร้ายงานไดศ้กึษางานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง ดงันี้ 

  นิคม คล้ายชม (2550) ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรยีน เรื่อง ไฟฟ้าสถติ

เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา ว 43201 ฟิสกิสเ์พิม่เตมิ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 6 โรงเรยีนอุตรดติถ์ ปีการศกึษา 2550 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ภาค

เรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนอุตรดติถ์ จ านวน 42 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ 

แผนการจดัการเรยีนรู้ เอกสารประกอบการเรยีนการสอน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจ ผลการศกึษาพบว่า ค่าประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของเอกสารประกอบการเรยีนการสอนรายวชิา ว 43201 ฟิสกิสเ์พิม่เตมิชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่6 สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80 : 80 มคี่า 82.57 : 81.95 โดยมดีชันีประสทิธผิล 0.7696 สงูกว่าค่า

มาตรฐานคอื 0.50 ซึง่หมายความว่า เอกสารประกอบการเรยีนการสอนดงักล่าวมสี่วนท าใหผู้เ้รยีน

บรรลุเป้าหมาย คอืผลการเรยีนสงูขึน้ในอตัรารอ้ยละ 76.96 ผลการเรยีนรูข้องนักเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 

พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั  .01 

โดยมีผลการเรียนสูงขึ้นทุกคน เฉลี่ยร้อยละ 43.48 และมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสาร

ประกอบการเรยีนการสอนเฉลีย่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

  สมพร ทรงสุวรรณ (2550) ศกึษาการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เรารกัของเล่นของใช ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่1 กลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนหมู่บา้นเศรษฐกจิส านกังานเขตบาง

แค กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2550 จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวนนักเรยีน 35 คน 

ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาไดแ้ก่ แบบฝึก 

ใบกจิกรรม แผนการจดัการเรยีนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามความ

พงึพอใจ ผลการศกึษาพบว่า 
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  1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เรารกั ของเล่นของใช้ ของนักเรยีนระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรยีนหมูบ่า้นเศรษฐกจิ มคี่าเท่ากบั 87.74/87.22 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าคะแนนวดัผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนก่อน

เรยีน 

  มานพ ทองใบ (2551) ได้พฒันาเอกสารประกอบการสอน วชิาวทิยาศาสตร์ 8 รหสั

3000 – 1427 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและ

สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรเป็นนักศึกษา สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชพีชัน้สงูทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์8 รหสั 3000 – 1427 ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 

2551 จ านวน 2 หอ้งเรยีน รวม 52 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นเอกสารประกอบการเรยีน วชิา

วทิยาศาสตร ์ 8 รหสั 3000 - 1427 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัการเรยีน 

จ านวน 180 ขอ้ แบบประเมนิคุณภาพเอกสารประกอบการสอน และแบบสอบถามความคดิเหน็ของ

นกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูทีม่ต่ีอเอกสารประกอบการสอนผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 

  1. เอกสารประกอบการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ 8 รหสั 3000 – 1427 ผลการประเมนิ

โดยผูเ้ชีย่วชาญ มทีศันะในภาพรวมต่อเอกสารประกอบการเรยีน วชิาวทิยาศาสตร ์8 รหสั 3000 – 

1427 มคีวามถูกตอ้งและเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

  2. ความก้าวหน้าในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ 8 รหสั 3000 – 1427 ของนักศกึษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาวชิาช่างไฟฟ้าทีเ่รยีนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีน วชิา

วทิยาศาสตร ์8 รหสั 3000 – 1427 ไดค้่าดชันีประสทิธผิลต่อการเรยีนของนักศกึษา 0.56 นักศกึษา

มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรอ้ยละ 56.76 

  3..นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู.สาขาวชิาช่างไฟฟ้าม ี               ความ

คดิเห็นต่อเอกสารประกอบการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ 8 รหสั 3000 – 1427 ในภาพรวมมคีวาม

ถูกตอ้งเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด 

  เยาวเรศ ปริวันตา (2551)ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

พื้นฐานชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบในร่างกาย มนุษย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2551 โรงเรยีนชื่นชมพทิยาคาร จงัหวดัมหาสารคาม 
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จ านวน 29 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา คอื แผนการจดัการเรยีนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนชนิดเลอืกตอบแบบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 50 ข้อ และแบบสอบถามความพงึพอใจผล

การศกึษา พบว่า  

  1. เอกสารประกอบการเรยีน วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบในร่างกายมนุษย์ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 87.59/84.90 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีนวชิา

วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน เรื่องระบบในร่างกายมนุษย์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  3. เอกสารประกอบการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์

ชัน้ มธัยมศกึษาปีที ่2 มปีระสทิธผิล เท่ากบั 0.76 

  4..ความพงึพอใจของนักเรยีนหลงัจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน เรือ่ง ระบบในรา่งกายมนุษย ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 อยูใ่นระดบัมาก 

  วิราภรณ์ บรกุิล (2551) ศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรยีน รายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) รหัสวิชา ง31103 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยสี าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนมกักะสนัพทิยา กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา 

คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2551 โรงเรยีนมกักะสนัพิทยา จ านวน 30 คน 

ไดม้าโดยใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 

  1. เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิา การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

รหสัวชิา ง 31103 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกค าตอบ 4 

ตวัเลอืกจ านวน 40 ขอ้ 

  3. แบบสอบถามความพงึพอใจต่อเอกสารประกอบการเรยีนผลการศกึษาพบว่า 

   1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี(งานเกษตร) รหสัวชิา ง31103 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลยใีนภาพรวมทัง้ 19 เล่ม เท่ากบั 83.21/82.05 และเมื่อพจิารณาประสทิธิภาพของ
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เอกสารประกอบการเรยีนแต่ละเล่ม ปรากฏว่ามปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้

ทัง้หมด 

   2. ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

   3. ผลการประเมนิความพงึพอใจที่มต่ีอเอกสารประกอบการเรยีนในภาพรวม 

นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบ               

การเรยีน  

  บ ารุงศกัดิ ์บูระสทิธิ ์(2548) ได้พฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม  เรื่อง 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ระดบัช่วงชัน้ที ่2  ผลการวจิยัพบว่า ชุดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

มสี่วนรว่ม เรือ่ง ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพรวมเท่ากบั 83.18/81.73  ซึง่สงู

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการเรยีนรู้ของผู้เรียนมคีะแนนสอบหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติน้ิอยกว่าระดบั .01 ด้านเจตคตมิคีะแนนเจตคตต่ิอสิง่แวดล้อมหลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติน้ิอยกว่า .01 ผลการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัด ีผลการมสี่วนร่วม

ของผูเ้รยีนขณะใชชุ้ดกจิกรรมอยู่ในระดบัด ีการประเมนิชุดกจิกรรมแต่ละชุดมคีวามเหมาะสมระดบั

มากถงึมากทีสุ่ด 

  อสิรยิา หนูจอ้ย (2549 : 77 - 78) ได้วจิยัชุดกจิกรรมการเรยีนรูส้ ิง่แวดล้อมศกึษา 

เรื่อง ระบบนิเวศนาข้าว พบว่า ประสทิธภิาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง 

ระบบนิเวศนาขา้ว หลงัเรยีนชุดกจิกรรมการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษา ผูเ้รยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

82.70 ความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรยีนรู้สิง่แวดล้อมศึกษา เรื่องระบบนิเวศนาข้าว เมื่อ

เรยีนด้วยชุดกิจกรรมสิง่แวดล้อมศึกษา พจิารณาโดยรวมในการแสดงความคดิเหน็หรอืความรูส้กึ 

4 ด้าน คอื ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านการใช้ภาษาและอ ักษร ด้านอื่น ๆ ผลการว ิจยั 

พบว่า ผู้เรยีนมคีวามพึงพอใจระดบัมากที่สุด  

 เอมอร จรสัพนัธ์ (2548) ได้ศึกษา เรื่องการสร้างชุดการเรยีน วทิยาศาสตร์ หน่วยการ

เรยีนสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการ
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เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 พบว่าผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หลงั

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

  จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้อง พบว่า การใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด

การเรยีน และชุดกิจกรรมการเร ียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ว ิทยาศาสตร์ ที่มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑท์ าใหผู้เ้รยีนพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยมผีลสมัฤทธิท์าง             การเรยีน

หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน และส่งผลให้ผู้เรยีนมคีวามพึงพอใจในการใช้เอกสารประกอบการ

เรยีน ดงันัน้ผู ้รายงานจงึเลอืกใช้เอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

ความพงึพอใจในการเรยีนรูข้องผู้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  
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บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำร 

            ผู้รายงานได้ใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรช์ัน้ มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยมรีายละเอยีดในการด าเนินการดงันี้ 

 1. การศกึษา วเิคราะหเ์อกสาร ต ารา วารสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. เนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 4. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 5. แบบแผนการทดลอง 

 6. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 7. การสรา้งและการหาประสทิธภิาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 8. การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 9. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 10. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1.  กำรศึกษำ วิเครำะห ์เอกสำร ต ำรำ วำรสำร และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ผูร้ายงานไดศ้กึษา  วเิคราะห ์เอกสาร ต ารา วารสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพื่อศกึษา

เป็นแนวคดิ ในการผลติเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานหลกัสูตร                  แนว

ทางการปฏริปูการศกึษา ดงันี้ 

 1.1 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)                

พ.ศ. 2545 และฉบบัที ่3 พ.ศ. 2553  

 1.2 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  

 1.3 เอกสารและต าราทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร ์สาระและมาตรฐานการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
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 1.4 เอกสารและต าราทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคนิคการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

 1.5 เอกสารและต าราทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อการเรยีนการสอน ประเภทเอกสารประกอบการ

เรยีน และชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้

 1.6 ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการหาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนการสอน 

 1.7 เอกสารและต าราทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การประเมนิสภาพ

จรงิ 

 1.8 ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัความพงึพอในการเรยีนรูต่้อสื่อการเรยีนการสอน 

 1.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ 

 

2. กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรยีนวดัวงักุ่ม อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 ห้องเรยีน  รวม

ทัง้สิน้  60 คน 

 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่

1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัวงักุ่ม ต าบลโพธิพ์ระยา อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ี

จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มโดยใชว้ธิกีารจบัฉลาก จากจ านวนนกัเรยีน 2 หอ้งเรยีน เพื่อเป็น

กลุ่มทดลองในการเปรยีบเทยีบตวัแปรทีศ่กึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

3. เน้ือหำท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 เนื้อหาที่ใช้ในการศกึษาเป็นเนื้อหาสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ช่วงชัน้ที่ 3 ระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 2 หน่วยการเรยีน คอื หน่วยที ่1 เซลล์

ของสิง่มชีวีติ และหน่วยที ่2 การด ารงชวีติของพชื ซึง่ประกอบดว้ยเอกสารประกอบการเรยีนจ านวน 

6 เล่มดงัต่อไปนี้  
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 เล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื 

 เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 

 เล่มที ่4 การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื  

 เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื   

 เล่มที ่6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื    

4. ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจะใช้เวลา 27 ชัว่โมง ระยะเวลา 9 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 

ชัว่โมง โดยสอนในชัว่โมงวชิาวทิยาศาสตร ์ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 

5. แบบแผนกำรทดลอง 
 การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  ซึ่งด าเนินการทดลองตามแบบแผนการ

ทดลอง  One  Group  Pretest – Posttest  Design  (พวงรตัน์  ทวีรตัน์. 2543 : 59 - 60)  ซึ่งมี

แบบแผนทดลองดงันี้ 

 ตารางที ่1  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุ่มตวัอยา่ง สอบก่อนเรยีน การทดลอง สอบหลงัเรยีน 

E1 T1 X1 T2 

 

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 

 E  แทน กลุ่มทดลองทีไ่ดจ้ากการสุ่ม 

 T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 

 T2       แทน การทดสอบหลงัการทดลอง    

   X 1      แทน เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
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6.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 6.1  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้มจี านวน 6 ฉบบั ประกอบดว้ยเอกสารประกอบการ

เรยีน 1 ฉบบั และเครือ่งมอืในการเกบ็รวมรวมขอ้มลู 5 ฉบบั ดงันี้ 

  1. เอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  กลุ่มสาระ                  

การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานจดัท าขึ้นจ านวน 6 เล่ม โดยแต่ละเล่ม

ประกอบด้วย  ค าชี้แจง มาตรฐานช่วงชัน้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้ว ัด   จุดประสงค์การเรียนรู้  

แบบทดสอบก่อนเรียน  เนื้อหาประกอบ  รูปภาพ  กิจกรรม  แบบทดสอบหลังเรียน   เฉลย

แบบทดสอบหลงัเรยีน ซึ่งเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่จดัท าขึน้จ านวน 2 หน่วยการเรยีนรู ้คอื 

หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต และหน่วยที่ 2 การด ารงชีวิตของพืช  ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร

ประกอบการเรยีนจ านวน 6 เล่มดงัต่อไปนี้  

 เล่มที ่1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ 

 เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื 

 เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 

 เล่มที ่4 การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื  

 เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื   

 เล่มที ่6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื    

 

   2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 

  2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นขอ้ทดสอบแบบปรนัย         ชนิด

เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ ใช้ทดสอบนักเรยีนก่อนและหลงัการใช้เอกสารประกอบการ

เรยีนฯ โดยแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน เป็นแบบทดสอบฉบบัเดยีวกนัแต่สลบั

ขอ้  

  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็นข้อทดสอบแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ก่อนและหลงัท ากิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนฯ         

แต่ละเล่ม ใชท้ดสอบนักเรยีนก่อนและหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการ
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ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ในแต่ละเล่ม เป็นแบบทดสอบ

ฉบบัเดยีวกนัแต่สลบัขอ้ รวม 6 ฉบบั ขอ้สอบรวม 60 ขอ้  

  2.3 กิจกรรมระหว่างเรยีนในเอกสารประกอบการเรยีนสิ่งมชีีวิตกับกระบวนการ

ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แต่ละเรื่อง แบ่งเนื้อหาเป็นหวัขอ้ 

โดยมกีจิกรรมในลกัษณะแบบฝึกการทดสอบความรูข้องผูเ้รยีน ดงันี้ 

  เล่มที ่1  จ านวน 8 กจิกรรม    59  คะแนน   

  เล่มที ่2 จ านวน 7 กจิกรรม    49  คะแนน 

  เล่มที ่3 จ านวน 7 กจิกรรม      61  คะแนน 

  เล่มที ่4  จ านวน 8 กจิกรรม    53  คะแนน 

  เล่มที ่5  จ านวน 9 กจิกรรม    59  คะแนน 

  เล่มที ่6  จ านวน 5 กจิกรรม    46  คะแนน 

  รวมคะแนนกจิกรรมทัง้หมด      327  คะแนน 

                     2.4 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 และแบบประเมนิคุณภาพของ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการประเมินหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) จาก                 

การตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน   

  2.5 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีน เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1   จ านวน 6 เล่ม 

จ านวน 10 ขอ้  

             6.2 กำรสร้ำงและหำค่ำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ  

 เครือ่งมอืแต่ละฉบบัผูร้ายงานมกีารสรา้งและหาประสทิธภิาพของเครือ่งมอื ดงันี้ 

   1. เอกสำรประกอบกำรเรียน 

  การสรา้งเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีผู่ร้ายงานสรา้งขึน้มขี ัน้ตอนในการสรา้งและพฒันา ดงันี้ 

  1.1) ศ กึษารายละเอ ยีด  สาระ มาตรฐาน ต วัชี ้ว ดั ของวิชาวิทยาศาสตร์                

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จากหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และ



70 
 

หลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนวดัวงักุ่ม  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 

1 เพื่อวเิคราะหเ์นื้อหา จดุประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนรู ้

  1.2)  ศึกษารูปแบบของการสร้างเอกสารประกอบการเรียน  ชุดกิจกรรม                 

จากเอกสารต ารา ตลอดจนขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ และก าหนดส่วนประกอบภายในเอกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1   

  1.3) สรา้งเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยการก าหนดเนื้อหา และหน่วยการเรียนรู้ ให้

เหมาะสมมาตรฐานช่วงชัน้ ตวัชี้วดั สาระการเรยีนรู้ และก าหนดขนาดตวัหนังสอื ออกแบบรปูเล่ม 

จดัพมิพแ์ละออกแบบภาพประกอบใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหา 

  1.4) น าเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ  ซึง่เป็นผู้มปีระสบการณ์ดา้น

หลกัสูตร  ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ การผลติสื่อ  การใชส้ื่อการเรยีนรู ้ การวดั

และประเมินผล จ านวน 5  ท่าน  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการสร้าง  ความ

สอดคล้องระหว่างเนื้อหากบัจุดประสงค์และส านวนภาษาที่ใช้  เพื่อให้เกดิความสมบูรณ์ยิง่ขึน้  ผล

การพจิารณาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 6 หน่วยการเรยีนรู ้ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้ง

กนั  ค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  สงูกว่า  0.5  ทุกหวัขอ้              การประเมนิค่าความสอดคลอ้งใน

ภาพรวมเฉลีย่.0.96..แสดงว่าเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคีุณภาพสามารถน าไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ

พฒันาผูเ้รยีนได ้(รายละเอยีดดงัภาคผนวกหน้า 156) 

  1.5) ปรบัปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีิต 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

  1.6) น าเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  โรงเรยีน

วัดวังกุ่ม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 ในปีการศึกษา 2554 พร้อมด้วย
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แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เพื่อปรบัปรุงและหาค่าประสิทธภิาพของเอกสารประกอบการ

เรยีน และหาค่าประสทิธภิาพ  โดยใชส้ตูร  E1/E2  มรีายละเอยีดดงันี้ 

   ขัน้ที ่1  แบบเดีย่ว  (1 : 1) ทดลองกบันักเรยีน แบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยทดลองใชก้บั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน  3  คน  ที่มรีะดบัผล            การเรยีน
แตกต่างกนั  คอื  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน อย่างละ 1 คน โดยให้ทดลองอ่านและท ากจิกรรมใน
เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 แล้วน าคะแนนของนักเรียนไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของนวตักรรม มี
ประสทิธภิาพด้านกระบวนการ(E1)/ ประสทิธภิาพด้านผลลพัธ์ (E2)  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
80/80  ดงันี้  เล่มที ่1 หน่วยของสิง่มชีวีติ 46.89/66.67 เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื 73.47/73.33  
เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 60.66/73.33  เล่มที ่4 การสรา้งอาหารของพชื และการล าเลยีงใน
พชื 70.44/76.67 เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื 67.23/70.00  เล่มที ่6 การตอบสนองของพชืต่อสิง่
เรา้ 68.12/70.00  และมปีระสทิธภิาพในภาพรวมเป็น 78.33/70.00  ซึง่ยงัไม่ถงึเกณฑก์ารยอมรบัที่
ก าหนดไว้ คอื 80/80 จงึต้องพฒันาโดยน าไปปรบัปรุงในประเด็นด้านเนื้อหา รูปภาพ และความ
เหมาะสมของการประเมนิผล 

  ขัน้ที ่2  แบบกลุ่มเลก็ โดยทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 
2555 จ านวน 9  คน ทีม่รีะดบัผลการเรยีนแตกต่างกนั  คอื  เก่ง 3  คน  ปานกลาง 3  คน  และอ่อน 
3.คน.รวมทัง้หมด 9 คน โดยใหท้ดลองอ่านและท าใบกจิกรรมเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั
กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แลว้น าคะแนนของ
นักเรียนไปค านวณหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) / 
ประสทิธภิาพด้านผลลพัธ์ (E2)  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ดงันี้  เล่มที่ 1 หน่วยของ
สิง่มชีวีติ 71.56/80.00 เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื 73.70/83.33  เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 
81.97/80.00 เล่มที่ 4 การสรา้งอาหารของพชื และการล าเลยีงในพชื 81.34/81.11 เล่มที่ 5 การ
สบืพนัธุข์องพชื 78.53/81.11 เล่มที ่6             การตอบสนองของพชืต่อสิง่เรา้ 80.68/78.89 และมี
ประสทิธภิาพในภาพรวมเป็น  77.50/80.74  ซึง่เกณฑก์ารยอมรบัทีก่ าหนดไว ้คอื 80/80 จงึต้องน า
ขอ้เสนอแนะและปัญหาทีพ่บมาแก้ไข เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างเนื้อหากบักจิกรรม การใชภ้าษาที่
เหมาะสม การจดัเนื้อหาใหม้คีวามต่อเนื่องและสอดคลอ้งกนั รวมทัง้การปรบัปรุงตวัอย่างประกอบ
ใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหา โดยไดป้รบัปรงุและพฒันาใหส้มบรูณ์อกีครัง้หนึ่ง        

   ขัน้ที่ 3  แบบกลุ่มใหญ่ผู้รายงานได้น าเอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  ไปทดลองใช้กบั
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นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ในปีการศกึษา 2555 จ านวน 30  คน  ทีม่คีวามสามารถคละกนั  ทัง้ 
เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  โดยใหน้ักเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน  ศกึษาเนื้อหา  เสรจ็แลว้ตรวจ
ค าตอบดว้ยตนเอง  จากแบบตรวจค าตอบกจิกรรม  เมือ่เสรจ็แลว้ใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน  
ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนในแต่ละเล่ม  เช่นเดยีวกนัทัง้ 6 เล่ม  เมื่อไดผ้ลการ
ใช้เอกสารประกอบการเรยีนทุกวชิา  น าคะแนนของนักเรยีนไปค านวณหาค่าประสิทธภิาพของ
นวตักรรมมปีระสทิธภิาพดา้นกระบวนการ  (E1)/ ประสทิธภิาพดา้นผลลพัธ ์(E2)  เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80  ดงันี้ เล่มที่ 1 หน่วยของสิง่มชีวีติ 80.79/83.67 เล่มที่ 2 ส่วนประกอบของพชื 
80.82/86.67 เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 84.37/85.00 เล่มที ่4 การสรา้งอาหารของพชื และ
การล าเลยีงในพชื 82.26/87.33           เล่มที่ 5 การสบืพนัธุ์ของพชื 89.44/84.67 เล่มที่ 6 การ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 89.71/84.33ซึ่งสรุปว่า  เอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์80/80  
  1.7 น าผลการทดลองมาใช้ปรบัปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง  โดยการศกึษาเนื้อหา

มาเพิม่เติมให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น  ปรบัปรุงแก้ไขและพฒันาแล้ว จนเป็นเอกสารประกอบการเรยีนที่

สมบรูณ์  ทัง้ 6 เล่ม 

 

   2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
  2.1 ศกึษาทฤษฎหีลกัการเขยีนและกระบวนการสรา้งแบบทดสอบประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 
แบบปรนยั แบบเตมิค า และแบบอตันยั 
  2.2 วเิคราะหเ์นื้อหาจากมาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้ สาระการเรยีนรู ้และผลการ

เรยีนรูท้ีค่าดหวงั วชิาวทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

  2.3 สรา้งขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 

มจี านวนขอ้สอบในแต่ละฉบบั ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่2   แสดงจ านวนขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เอกสารประกอบการเรยีน       

                สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยม 

                ศกึษาปีที ่1 

แบบทดสอบ เอกสำรประกอบกำรเรียน 
จ ำนวนข้อสอบ 

ท่ีจดัท ำ 

จ ำนวนข้อสอบ 

ท่ีต้องกำร 

ฉบบัที ่1 หน่วยของสิง่มชีวีติ 15 10 ขอ้ 

ฉบบัที ่2 ส่วนประกอบของพชื 15 10 ขอ้ 

ฉบบัที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 15 10 ขอ้ 

ฉบบัที ่4 การสรา้งอาหารของพชืและ 

การล าเลยีงในพชื 

15 10 ขอ้ 

ฉบบัที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื 15 10 ขอ้ 

ฉบบัที ่6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื 15 10 ขอ้  

ฉบบัที ่7 ขอ้สอบประเมนิผลก่อนเรยีน

และหลงัเรยีน 

55 40 ขอ้ 

 รวมจ านวนขอ้สอบ 145  ขอ้ 100 ขอ้ 

 

  2.4 น าแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญชุดเดมิ ตรวจสอบความสมบูรณ์เชงิ

โครงสรา้ง แลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้ตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ระหว่างค าถาม ค าตอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้โดยใช้ค่าความสอดคลอ้ง (Index of Item Object 

Congurence : IOC) จากสตูรของ กาญจนา  วฒันาย ุ(2544 : 166) ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

 

           +1   หมายถงึ  แน่ใจว่าตรงหรอืสอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนื้อหา 

             0   หมายถงึ  ไมแ่น่ใจว่าตรงหรอืสอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนื้อหา 

            -1   หมายถงึ  แน่ใจว่าไมต่รงหรอืสอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนื้อหา 

  ปรากฏผลการวเิคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ของข้อทดสอบโดย

ผูเ้ชีย่วชาญ  ขอ้ทดสอบมคี่าความสอดคลอ้ง (IOC)  แต่ละขอ้ระหว่าง 0.80 ถงึ 1.00 ผูร้ายงานน า
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ผลการวิเคราะห์ไปตรวจสอบ ปรบัปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (อ้างอิง

ภาคผนวกหน้า 157-164 ) 

  2.5 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาไปทดสอบกับ

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โรงเรยีนวดัวงักุ่ม จ านวน 30 

คน และนักเรยีนโรงเรยีนวงัหว้าราษฏร์สามคัค ีจ านวน 20 คน เพื่อวเิคราะห์หาคุณภาพของขอ้

ทดสอบ 

  2 .6 .น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ  เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของ                

ขอ้สอบ ดงันี้ 

   1) ตรวจสอบค่าความยากงา่ย (Easiness = p) คอื สดัส่วนระหว่างจ านวนผูต้อบ

ขอ้สอบถูกในแต่ละขอ้ต่อจ านวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้สอบ วเิคราะห ์27 % 

ของภคันันต์ ทองค า (2544)  ซึ่งใช้เกณฑค์วามยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และได้คดัเลอืกข้อ

ทดสอบทีม่คี่าความยากง่ายตามเกณฑท์ี่ก าหนด น ามาจดัท าเป็นข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน จ านวน 40 ขอ้ และแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน จ านวน 6 ฉบบัละ 10 ขอ้ 

   2) ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination = r) คือ การตรวจสอบว่า

ขอ้สอบสามารถจ าแนกนักเรยีนเก่งและนักเรยีนอ่อนไดด้เีพยีงใด โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้สอบ  

27.% ของภคันันต์ ทองค า (2544) ซึง่ใชเ้กณฑค์่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป            ถอืว่า

เป็นขอ้สอบสามารถจ าแนกนักเรยีนเก่งและนักเรยีนอ่อนได้ด ีได้คดัเลอืกขอ้ทดสอบที่มคี่าอ านาจ

จ าแนกตามเกณฑท์ีก่ าหนด น ามาจดัท าเป็นขอ้ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จ านวน 40 ขอ้ 

และแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน จ านวน 6 ฉบบัๆ ละ 10 ขอ้ 

   3) ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) คอื ตรวจสอบผลการวดัที่สม ่าเสมอ

และคงที ่มคีวามเทีย่งตรง โดยผูร้ายงานเลอืกขอ้สอบทีผ่่านเกณฑ ์จ านวน 40 ขอ้ น ามาหาค่าความ

เชื่อมัน่ของแบบทดสอบ ใช้วธิกีารของคูเดอร ์ รชิารด์สนั จากสูตร KR-20 โดยใช้เกณฑค์่าความ

เชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.80 ขึน้ไป   

   สรุปผลการหาคุณภาพของข้อสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของเอกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 ทัง้ 6 เล่ม ดงันี้ 
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ตารางที ่3  ผลการวเิคราะหข์องขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของเอกสารประกอบ 

               การเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

ฉบบัที ่ แบบทดสอบ ค่าความยาก

งา่ย(p) 

ค่าอ านาจ

จ าแนก(r) 

ค่าความ

เชื่อมัน่ 

ฉบบัที ่1 วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

จ านวน 40 ขอ้ 

0.33-0.54 0.50-0.92 0.95 

ฉบบัที ่2 วดัผลสมัฤทธิแ์ต่ละฉบบัใน

แต่ละเล่มรวม 60 ขอ้ 

0.25-0.59 0.42-0.89 0.80-0.84 

  

 จากตารางที่ 3  พบว่าค่าความเชื่อมัน่ ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิข์องเอกสารประกอบการเรยีนทัง้ 2 ฉบบั มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ใน

เกณฑ์ที่ก าหนด คอื ค่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.80 ขึ้นไป ค่าความยากง่าย (p) มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่

ก าหนด คอื ค่า (p) = 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีก่ าหนด คอื     ค่า ( 

r) = 0.20 – 1.00  จงึเป็นขอ้สอบทีใ่ชไ้ด ้

 6.3. กิจกรรมระหว่ำงเรียน 

  ในแต่ละวชิากจิกรรมระหว่างเรยีนเป็นองคป์ระกอบของเอกสารประกอบ           การ

เรยีนทีผู่ร้ายงานจดัท าขึ้น ใชต้รวจสอบความรูค้วามเขา้ใจหลงัจากผูเ้รยีนไดศ้กึษาเนื้อหาในเอกสาร

ประกอบการเรยีนแต่ละวชิาแล้วตรวจค าตอบบนัทกึคะแนนลงในกระดาษค าตอบเป็นตวัชี้วดัที่ใช้

บอกประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนดา้นกระบวนการ (E1) 

 6.4. แบบประเมินคณุภำพนวตักรรมโดยผู้เช่ียวชำญ 

   เมื่อสรา้งเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ทัง้ 6 เล่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รายงานน าไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพของเอกสารประกอบการเรยีน โดยผูร้ายงานสรา้งแบบประเมนิคุณภาพ

วตักรรม มลี าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
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  6.4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม ก าหนดกรอบ              

การประเมนิ และออกแบบเครือ่งมอืประเมนิ เป็นรายการประเมนิ จ านวน 15 ขอ้ ดงันี้  

   1) ขนาดรปูเล่มเหมาะสม 

   2) ตวัอกัษร อ่านงา่ย ชดัเจน 

   3) รปูภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหา 

   4) การจดัล าดบัเนื้อหามคีวามต่อเนื่องสอดคลอ้งกนั 

   5) ภาษาทีใ่ชเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 

   6) เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 

   7) เนื้อหาเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผูเ้รยีน 

   8) เนื้อหาชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

   9) ราบละเอยีดของเนื้อหาตรงกบัเรือ่งทีศ่กึษา 

   10) เนื้อหากบักจิกรรมสมัพนัธก์นั 

   11) ขัน้ตอนการศกึษาเอกสารประกอบการเรยีนชดัเจน 

   12) มตีวัอยา่งประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหา 

   13) การประเมนิผลเหมาะสมกบัเนื้อหา 

   14) กจิกรรมการเรยีนรูน่้าสนใจ 

   15) ความสะดวกในการใชเ้อกสารประกอบการเรยีน 

  6.4.2 ก าหนดเกณฑพ์จิารณารายการประเมนิ จากเกณฑก์ารพจิารณา 

      +1   หมายถงึ แน่ใจว่าตรงหรอืสอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนื้อหา 

       0   หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าตรงหรอืสอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนื้อหา 

      -1   หมายถงึ แน่ใจว่าไมต่รงหรอืสอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนื้อหา 

  6.4.3 น าแบบประเมนิพร้อมเอกสารประกอบการเรยีน สิง่มชีวีติกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ทุกเรื่อง  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมิน  หลังจากการประเมิน  ผู้รายงานน าข้อมูลมาหาค่าคุณภาพของ เอกสารประกอบ            

การเรยีนฯ  มคี่าความสอดคลอ้ง (IOC) ทีร่ะดบั 0.5 ขึน้ไป จดัเป็นเอกสารประกอบการเรยีนฯ ทีม่ ี

คุณภาพน าไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรไ์ด ้
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 6.5. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียน   

  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน

สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ดงัที ่ศุภ

สริ ิ โสมาเกตุ  (2544 : 53)  ไดก้ล่าวว่าในการด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน  ความพงึพอใจเป็นสิง่

ส าคญัทีจ่ะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืทีต่้องปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ผูส้อนจงึ

ตอ้งค านึงถงึความพอใจของนกัเรยีน ผูร้ายงานจงึจดัท าแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนที่มี

ต่อการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนฯ ดงักล่าวขึน้  โดยมลี าดบัขัน้ตอน  ดงันี้ 

  6.5.1 ศกึษาเอกสารและแนวคดิเกีย่วกบัวธิสีรา้งแบบสอบถาม  เพื่อประเมนิความพงึ

พอใจ  ก าหนดกรอบการประเมนิ  และออกแบบเครือ่งมอืการประเมนิ  เป็นรายการประเมนิ  จ านวน 

10 ขอ้  ดงันี้   

     1) ขนาดและรปูเล่มเหมาะสม 

     2) ภาษาทีใ่ชเ้หมาะสม 

     3) ตวัอกัษรเหมาะสม อ่านงา่ย ชดัเจน 

     4) รปูภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหา 

     5) เนื้อหาชดัเจน เขา้ใจงา่ย 

     6) เนื้อหาเรยีงล าดบัก่อนหลงัสมัพนัธก์นั 

     7) เนื้อหาเหมาะสมกบัวยั 

     8) เมือ่ศกึษาแลว้มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 

     9) เอกสารประกอบการเรยีนช่วยใหเ้รยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ 

    10) การวดัและประเมนิผลตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  6.5.2 สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของ

ลเิคอรท์ (Likert’s rating scale) โดยก าหนดระดบัความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั คอื 

     มคีวามพงึพอใจในระดบั มากทีสุ่ด      มคี่าคะแนนเท่ากบั 5 

     มคีวามพงึพอใจในระดบั มาก              มคี่าคะแนนเท่ากบั 4 

     มคีวามพงึพอใจในระดบั ปานกลาง     มคี่าคะแนนเท่ากบั 3 

     มคีวามพงึพอใจในระดบั น้อย              มคี่าคะแนนเท่ากบั 2 
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     มคีวามพงึพอใจในระดบั น้อยทีสุ่ด      มคี่าคะแนนเท่ากบั 1 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการพิจารณาระดับความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ตาม

แนวคดิของ บุญชม  ศรสีะอาด (2541 : 99-100) ดงันี้ 

     4.50 – 5.00   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั   มากทีสุ่ด 

     3.50 – 4.49   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั   มาก 

     2.50 – 3.49   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั   ปานกลาง 

     1.50 – 2.49   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั   น้อย 

     1.00 – 1.49   แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบั   น้อยทีสุ่ด 

 

  6.5.3 น าแบบประเมนิไปขอค าปรกึษาและค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญชุดเดมิ  และ

ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

  6.5.4 น าแบบประเมนิทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้ไปเกบ็ขอ้มลู โดยใหน้ักเรยีนทีเ่รยีนโดย

ใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ตอบแบบสอบถาม หลงัจากไดเ้รยีนเอกสารประกอบ               การเรยีนครบ

ทุกเล่มแลว้ ผูร้ายงานน าขอ้มลูไปหาค่าเฉลีย่ ( ) ของระดบัความคดิเหน็เทยีบเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

7.  กำรทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 หลงัจากผูร้ายงานไดส้รา้งและพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการ

ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรช์ัน้ มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 6 เล่ม   จนมปีระสทิธภิาพ

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน  จงึน าเอกสารไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  คอื  นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาค

เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนวดัวงักุ่ม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ี

เขต 1 โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 

 7.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษา           

ปีที ่1 จ านวน 40 ขอ้ มาทดสอบผูเ้รยีนโดยใชเ้วลา 50 นาท ีเป็นการทดสอบก่อนเรยีน ผูส้อนเป็น

ผูต้รวจแลว้บนัทกึคะแนนทีไ่ด ้
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 7.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน แล้วตรวจค าตอบบนัทกึคะแนนไว้เปรยีบเทยีบผลการ

พัฒนาความรู้ของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 7.3 ผู้สอนแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรยีนฯ ให้นักเรยีนเขา้ใจขัน้ตอน วธิกีาร

และให้นักเรยีนอ่านค าชี้แจง มาตรฐานช่วงชัน้ สาระการเรยีนรู ้ตวัชี้วดั จุดประสงค์การเรยีนรู้และ

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เพื่อเป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างผูส้อนกบันกัเรยีน 

 7.4  ในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน  ซึ่งมลีกัษณะเป็นแบบ

ปรนัยเลอืกตอบ  4   ตวัเลอืก จ านวน 10 ขอ้  ลงในกระดาษค าตอบทีก่ าหนดให ้  

 7.5 ศึกษาเนื้ อหาแต่ละหัวข้อตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกณฑ์                  

การประเมนิผลกจิกรรม  เมือ่เขา้ใจดแีลว้ท ากจิกรรมทีก่ าหนด  เสรจ็แลว้ตรวจค าตอบจากผูส้อนโดย

ใชก้ารพจิารณาค าตอบของตนเองเทยีบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนทีก่ าหนดให้ แลว้รวมคะแนน  และ

บนัทกึคะแนน กจิกรรมทีน่ักเรยีนท าไม่ถูกต้องให้นักเรยีนกลบัไปอ่านเนื้อหาท าความเขา้ใจใหม่อกี

ครัง้ 

 7.6  ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน  หลงัจากนักเรยีนศกึษาเนื้อหา  ตรวจค าตอบ  บนัทกึ

คะแนนและทบทวนเสร็จแล้วจึงท าแบบทดสอบหลังเรียน  ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน

แบบทดสอบก่อนเรยีน  เสรจ็แล้วน าเฉลยค าตอบมาตรวจค าตอบ  เปรยีบเทยีบความก้าวหน้ากบั

คะแนนสอบก่อนเรยีนและบนัทกึคะแนนทีพ่ฒันา 

 7.7  เมื่อนักเรยีนปฏบิตักิจิกรรมในเอกสารประกอบการเรยีนฯ ครบทัง้ 6 เล่มแลว้  น า

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนมาทดสอบนักเรยีนจ านวน 40  ขอ้  ใช้เวลา 50  

นาท ี เป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกบัก่อนเรยีน  โดยใชก้ารสลบัขอ้สอบ  น าขอ้มลูไปวเิคราะหผ์ลตาม

วธิทีางสถติต่ิอไป 

 7.8 หลงัจากจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชเ้อกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีผู่ร้ายงานสรา้งขึน้ ครบทัง้ 6 เล่มแลว้ น าแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ

ของนักเรยีนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ



80 
 

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ดงักล่าวใหน้ักเรยีนตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็

ตามระดบัความคดิเหน็ของตนเอง 

 7.9 น าผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  มาคิดค่าเฉลี่ย  

เปรยีบเทยีบตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ถ้ามคี่าเฉลีย่  ( )  ของระดบัความพงึพอใจ  อยู่ในระดบัมาก  

แสดงว่าเอกสารประกอบการเรยีนฯ ทีจ่ดัท าขึน้มคีวามเหมาะสมกบันกัเรยีน 

 ในการน าเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ไปใชไ้ดก้ าหนดวนัด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรูไ้ว้ดงั

ตารางที ่4 

 

ตารางที ่ 4 ก าหนดการน าเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

              กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1                   

เอกสำร

ประกอบ 

กำรเรียน 

ช่ือเอกสำรประกอบกำรเรียน วนัท่ีด ำเนินกำร 
จ ำนวน

ชัว่โมง 

เล่มที ่1 หน่วยของสิง่มชีวีติ 25 ก.ค.-2 ส.ค.55 6 

เล่มที ่2 ส่วนประกอบของพชื 8 ส.ค.-15 ส.ค. 55 4 

เล่มที ่3 การเจรญิเตบิโตของพชื 15 ส.ค.- 22 ส.ค. 55 4 

เล่มที ่4 การสรา้งอาหารของพชื และ 

การล าเลยีงในพชื 

23 ส.ค. -30 ส.ค. 55 4 

เล่มที ่5 การสบืพนัธุข์องพชื 30 ส.ค. -12 ก.ย. 55 5 

เล่มที ่6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื 12 ก.ย.-19 ก.ย. 55 4 

รวม 27 
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8. กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 ผูร้ายงานไดน้ าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมทัง้หมด  มาวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

 1..หาค่าสถิติพื้นฐานของการใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิ่งมชีีวิตกับกระบวนการ

ด ารงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่1ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  )                       

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉลีย่รอ้ยละ  ( %) 

 2. .เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยเอกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ดว้ยค่าสถติ ิ t-test  Dependent  Sample  or  Correlated  sample       (พวง

รตัน์ ทวรีตัน์. 2543 : 165-167) 

 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอเอกสารประกอบการเรยีนสิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใช ้ค่าเฉลีย่ ( )  

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

9.  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 9.1 วเิคราะหค์่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา และหาค่าความสอดคลอ้งของเอกสาร

ประกอบการเรยีนฯ โดยใชสู้ตรหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ดงันี้ (กาญจนา วฒัาย,ุ 2544 :166) 

    

   IOC = 
N

R  

   เมือ่ IOC แทน ค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม 

        กบัตวัชีว้ดั และเนื้อหา 

    R  แทน คะแนนของผูเ้ชีย่วชาญ 

    R แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

    N  แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 

 9.2 วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการ

ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
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  80  ตวัแรก  หมายถงึ  ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการเรยีนการสอนจากเอกสาร

ประกอบการเรยีนฯ คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่  จากการท าแบบฝึกระหว่างเรยีนของแต่ละเล่ม

ค านวณจากสตูร ดงันี้  (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และคณะ. 2540 : 101-102)  

  

    E1 = 100












A

N

X

 

  เมือ่  E1   แทน ประสทิธภิาพของกระบวนการ 

      แทน คะแนนรวมของงานหรอืกจิกรรม 

    A   แทน คะแนนเตม็ของงานหรอืกจิกรรมทุกชิน้รวมกนั 

    N   แทน จ านวนนกัเรยีน  

  80  ตวัหลงั  หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ คดิเป็นรอ้ยละเฉลี่ยที่นักเรยีน

ท าไดจ้ากการทดสอบหลงัเรยีน  ค านวณจากสตูร 

    E2 = 100












B

N

F

 

  80  ตวัหลงั  หมายถงึ ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ คดิเป็นรอ้ยละเฉลีย่ทีน่ักเรยีน

ท าได ้ จากการทดสอบหลงัเรยีน  ค านวณจากสตูร 

  เมือ่  E2  แทน ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์

    F  แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

    B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

    N  แทน จ านวนนกัเรยีน 

 9.3 วเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์และแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน 

ของเอกสารประกอบการเรยีนฯ โดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์ข้อสอบวเิคราะห์ 27 % ซึ่งพฒันาโดย

ภคันนัต ์ทองค า (2544) ดงันี้  
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     9.3.1  ค่าความยากงา่ยของแบบทดสอบ  ใชส้ตูรดงันี้   

    P =  








−

+

LH

LH

NN

RR  

   เมือ่  P แทน  ค่าความยากงา่ยของแบบทดสอบ 

    HR  แทน  จ านวนคนในกลุ่มสงูทีเ่ลอืกตอบตวัเลอืกนัน้ 

    LR   แทน  จ านวนคนในกลุ่มต ่าทีเ่ลอืกตอบตวัเลอืกนัน้ 

    HN  แทน  จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มสงู 

    LN  แทน  จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มต ่า 

     9.3.2  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบใชส้ตูรดงันี้ 

     ตวัเลอืกถูกใชส้ตูร r  =  
L

L

H

H

N

R

N

R
−  

 

     ตวัลวงถูกใชส้ตูร  r  =  
H

H

L

L

N

R

N

R
−  

   เมือ่  r แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

    HR  แทน  จ านวนคนในกลุ่มสงูทีเ่ลอืกตอบตวัเลอืกนัน้ 

    LR  แทน  จ านวนคนในกลุ่มต ่าทีเ่ลอืกตอบตวัเลอืกนัน้ 

    HN  แทน  จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มสงู 

    LN  แทน  จ านวนคนทัง้หมดในกลุ่มต ่า 

     9.3.3  การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ คูเดอร์                  

รชิารด์สนั (KR-20) โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้สอบวเิคราะห ์27 % ซึง่พฒันาโดย ภคันนัต ์ทองค า 

(2544)  

   rtt =   











−

−


2

1
1

tS

pq

n

n  

    

  เมือ่  rtt  แทน   ค่าความเชื่อมัน่ 

    n  แทน   จ านวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 
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    P  แทน   สดัส่วนของคนท าถูกในแต่ละขอ้ 

    q  แทน   สดัส่วนคนท าผดิในแต่ละขอ้  = 1- p 

    2

tS  แทน   ความแปรปรวนของเครือ่งมอืทัง้ฉบบั 

 

 9.4 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิข์องคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยวเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้คะแนน

เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  Dependent  Sample  or  Correlated  sample จาก

สตูร ดงันี้ 

  9.4.1 คะแนนเฉลีย่ (กาญจนา วฒัาย ุ 2549 : 9)   

      =  


  

   เมือ่     แทน  คะแนนเฉลีย่ 

        แทน  คะแนนดบิ 

       แทน  ผลรวมของคะแนนดบิ 

        แทน  จ านวนนกัเรยีน 

  9.4.2  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (กาญจนา วฒัาย ุ 2549 : 9) 

    S.D.  =  
( )

)1(

22

−

− 
NN

xXN
 

   เมือ่  S.D. แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

       แทน ผลรวมของคะแนนดบิของนกัเรยีน 

     2

  แทน  ผลรวมของคะแนนดบิของนกัเรยีนแต่ละคน  

                        ยกก าลงัสองทลีะตวั 

        แทน  จ านวนนกัเรยีน 

  9.4.3  t-test  Dependent  Sample  or  Correlated  sample  ส าหรบักลุ่มตวัอย่าง

ทีไ่มเ่ป็นอสิระต่อกนั (ไพเราะ  พุ่มมัน่,  2551 : 103) 
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คะแนนเตม็ 

    t =  
( )
1

22

−

− 



n

DDn

D
   ,  df  =  n-1 

   เมือ่  t  แทน  ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 

     n  แทน  จ านวนนกัเรยีน 

     D  แทน  ความแตกต่างของคะแนนก่อน-หลงัเรยีน 

     D  แทน  ผลรวมของคะแนนความแตกต่างของคะแนน 

         ก่อน-หลงัเรยีนของนกัเรยีนทุกคน 

     2D  แทน  ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อน-หลงัเรยีน 

                  ยกก าลงัสอง 

     df  แทน   ค่า t ทีด่จูากตาราง 

 9.5  หารอ้ยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของผูเ้รยีน  ก่อนเรยีน - หลงัเรยีน  ใช้

สูตรดังน้ี  (พิชิต  ฤทธิจ์รูญ  2544 : 78)  เกณฑ์ที่น่าพึงพอใจคือ  มีความก้าวหน้าตัง้แต่              

รอ้ยละ 25  ขึน้ไป 

     รอ้ยละความกา้วหน้า  =           10012 
−    

     เมือ่  1   แทน  คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 

      2   แทน  คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 

 9.6 ประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการเรยีนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ

เรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทัง้ 

6 เล่ม  โดยใชค้่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัความ

พงึพอใจ ดงันี้ 

    ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49  หมายความว่า  น้อยทีสุ่ด 

    ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49  หมายความว่า  น้อย 

    ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49  หมายความว่า  ปานกลาง 

    ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49  หมายความว่า  มาก 

    ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00  หมายความว่า  มากทีสุ่ด 
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10.  เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยคะแนน 

 10.1 ประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนฯ โดยใชส้ตูร  E1/E2  คอื  80/80 

 10.2 ค่า IOC ของแบบประเมนิทีม่ปีระเดน็การพจิารณา  แบบแน่ใจว่าสอดคลอ้ง  (+1)  

ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง  (0)  และแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง  (-1)  เกณฑท์ี่น่าพอใจแต่ละรายการคอื 0.50 

ขึน้ไป 

 10.3 สมัประสิทธิข์องความเชื่อมัน่  มคี่าอยู่ระหว่าง  -1  ถึง  +1  แบบทดสอบที่มี

คุณภาพคอืมคี่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่สงูกว่า  0.50  ขึน้ไป 

 10.4 รอ้ยละความกา้วหน้าทีน่่าพอใจ  คอือยา่งน้อยรอ้ยละ 25  ของคะแนนเตม็ 

 10.5 อ านาจจ าแนก (r)  ของขอ้ทดสอบ  แปลความหมายของค่าอ านาจจ าแนก (r)  ได้

ดงันี้ 

  r  ต ่ากว่า 0.00 / r  เป็นลบ   หมายถึง  กลุ่มสูงได้คะแนนน้อยกว่ากลุ่มต ่าควร

ปรบัปรงุ 

  r  =   0.00  หมายถงึ  กลุ่มสงูและกลุ่มต ่าไดค้ะแนนเท่ากนั  ควรปรบัปรงุ 

   0.01 - 0.19 หมายถงึ  ต ่ามาก  ควรปรบัปรงุ 

   0.20 – 0.39 หมายถงึ  พอใชไ้ด ้

   0.40 – 0.59 หมายถงึ  ด ี

   0.60 – 1.00 หมายถงึ  ดมีาก 

        เกณฑค์่าอ านาจจ าแนกทีใ่ชไ้ด ้ คอื  r   =  0.20  ขึน้ไป 

 10.6 หาระดบัความยากงา่ย (p) ของขอ้สอบ  แปลความหมายค่า (p) ไดด้งันี้ 

  0.00 - 0.19  หมายถงึ  ยากมาก (ไมค่วรใช)้ 

  0.20 – 0.39  หมายถงึ  ยาก 

  0.40 – 0.59  หมายถงึ  ปานกลาง 

  0.60 – 0.79  หมายถงึ  งา่ย 

  0.80 – 1.00  หมายถงึ  งา่ยมาก (ไมค่วรใช)้ 

     เกณฑค์่าความยากง่ายทีใ่ชไ้ด ้ คอื  p = 0.20 – 0.80 
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บทท่ี  4 
ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 

ในการวเิคราะหข์อ้มลู   ผูร้ายงานใชส้ญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 

 n  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 X  แทน  ค่าคะแนนเฉลีย่ 

 S.D. แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 K  แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

 ∑D  แทน  ผลรวมของคะแนนความแตกต่างของคะแนน 

      ก่อนเรยีน -หลงัเรยีนของนกัเรยีนทุกคน 

 ∑D2 แทน  ค่าความแตกต่างของคะแนน 

      ก่อนเรยีน -หลงัเรยีนยกก าลงัสอง 

 t  แทน  ค่าพจิารณาในการแจกแจงแบบทใีน (t-distribution) 

 df  แทน  ค่าชัน้ของความเป็นอสิระ  (Degrees  of  freedom) 

 **  แทน  ความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

 

ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 

 การสรา้งศกึษาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังกุ่ม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุร ีเขต 1 ปรากฏผลการใช้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 

2555 มวีตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงันี้ มวีตัถุประสงคข์องการศกึษาดงันี้ 

 1.  เพื่อสรา้งและพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้

เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 
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 3.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั

กระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

 จากการศึกษารวบรวมข้อมูล  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบ               

การเรยีนสิ่งมชีีวิตกบักระบวนการด ารงชวีิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษา            

ปีที ่1 ปรากฏผล  ดงันี้ 

ตารางที ่5   แสดงผลการวเิคราะหค์่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

                กบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

                จ านวน 30 คน (การทดลองภาคสนาม) เล่มที ่1 ถงึเล่มที ่6 แยกเป็นรายเล่ม 

 

เล่ม

ท่ี  
ช่ือ เร่ือง/เล่มท่ี 

คะแนน 

ระหว่ำงเรียน  (E1) 

ทดสอบหลงัเรียน 

(E2) E1/E2 

  S.D.  %   S.D.  % 

1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ 47.67 3.47 80.79 8.37 0.56 83.67 80.79/83.67 

2 ส่วนประกอบของพชื 39.60 4.45 80.82 8.67 0.76 86.67 80.82/86.67 

3 การเจรญิเตบิโตของพชื 51.47 1.50 84.37 8.50 0.90 85.00 84.37/85.00 

4 
การสรา้งอาหารและ              

การล าเลยีงในพชื 43.60 3.17 82.26 8.73 0.78 87.33 82.26/87.33 

5 การสบืพนัธุข์องพชื   52.77 1.38 89.44 8.47 0.86 84.67 89.44/84.67 

6 
การตอบสนองต่อสิง่เรา้        

ของพชื   41.27 1.26 89.71 8.43 0.90 84.33 89.71/84.33 

รวมเฉลีย่ 46.06 2.53 84.56 8.53 0.79 85.28 84.56/85.28 

 

 จากตารางที ่5  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ของนักเรยีนทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง(การทดลองภาคสนาม) แบบกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คนพบว่า ในภาพรวมประสทิธภิาพ

ของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
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ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทัง้ 6 เล่ม มปีระสทิธภิาพดา้นกระบวนการ คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนจากการ

ท ากจิกรรมและการตอบค าถาม.(E1).เฉลีย่รอ้ยละ 84.56 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์เฉลีย่รอ้ยละ

ของคะแนนทีน่ักเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2)   คดิเป็นรอ้ยละ 85.28 ซึง่พบว่าสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ าหนด คอื 80/80 ซึง่มปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชไ้ด ้

   

ตารางที ่6   แสดงผลการวเิคราะหค์่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ 

                กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  

                รวมทัง้ 6 เล่ม กบันกัเรยีน ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจรงิจ านวน 30 คน (การทดลอง 

                ภาคสนาม) รวมทัง้ 6 เล่ม 

 

คะแนน 

ระหว่ำงเรียน 387 คะแนน (E1) 

ทดสอบหลงัเรียน  

40 คะแนน (E2) E1/E2 

  S.D.  %   S.D.  % 

327.53 9.20 84.63 32.47 2.08 81.17 84.63/81.17 

 

 จากตารางที ่6  แสดงผลการหาค่าประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ของนักเรยีนทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง (การทดลองภาคสนาม) จ านวน 30  คน โดยการหาประสทิธภิาพรวมของเอกสาร

ประกอบการเรยีนทัง้ 6 เล่ม โดยมคีะแนนในการท ากิจกรรมระหว่างเรยีนทัง้ 6 เล่ม     รวม 387 

คะแนน และคะแนนเต็มหลังเรียน 40 คะแนน พบว่าในภาพรวมประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 ทัง้ 6 เล่ม มปีระสทิธภิาพดา้นกระบวนการ คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนจากการท า

กิจกรรมและการตอบค าถาม (E1) มคีะแนนเฉลี่ย 327.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.63 และ

ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  เฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน  (E2) มี
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คะแนนเต็ม 40 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 32.47 คิดเป็นร้อยละ 81.17 ซึ่งพบว่าสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ าหนด คอื 80/80 ซึง่มปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได้ 

 ผู้รายงานได้น าแบบทดสอบไปปรบัปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนแต่ละเล่มจน

สมบรูณ์  แลว้จดัท าฉบบัจรงิเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาและน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง คอืนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ปีการศกึษา 2555 จ านวน 30 คนต่อไป 

 2.  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ

กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1              ก่อน

เรยีนและหลงัเรยีน 

 การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ

กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1               ก่อน

เรยีนและหลงัเรยีน  เพื่อศกึษาความก้าวหน้าในการเรยีนรูจ้ากเอกสารประกอบการเรยีนที่ผู้รายงาน

สรา้งขึน้ ดงัตารางที ่7 

 

ตารางที ่ 7 แสดงผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรยีน 

             สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา 

             ปีที ่1 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

 

กลุ่มทดลอง n K X S.D. ∑D ∑ D2 t 

ก่อนเรยีน 30 40 13.06 2.55 292 3,292 13.53** 

หลงัเรยีน 30 40 22.80 4.12    

**(t.01 df = 30 = 2.462) df=n-1 

จากตารางที่ 7 พบว่าผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง้นี้ โดยค่าเฉลี่ย ของ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ดงันี้ ค่าเฉลีย่ก่อนเรยีน ( ) เท่ากบั 13.06  ค่า
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เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.55.และคะแนนทดสอบหลงัเรยีนมคี่าเฉลี่ย (  )  เท่ากบั  22.80  ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั  4.12   

 3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการใช้ เอกสารประกอบการเรยีน

สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 การ

วเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มต่ีอการใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการ

ด ารงชวีติกลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ดงัตารางที ่8 

ตารางที ่ 8 แสดงผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใช้เอกสารประกอบ 

             การเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 

             ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1                        

เล่มที ่ หน่วยการเรยีนรู ้
ระดบัความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 

1 เซลลข์องสิง่มชีวีติ 4.50 0.64 มากทีสุ่ด 

2 ส่วนประกอบของพชื 4.47 0.62 มาก 

3 การเจรญิเตบิโตของพชื 4.50 0.59 มากทีสุ่ด 

4 การสรา้งอาหารและการล าเลยีงในพชื 4.57 0.53 มากทีสุ่ด 

5 การสบืพนัธุข์องพชื   4.49 0.60 มาก 

6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื   4.47 0.60 มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.50 0.60 มากทีสุ่ด 

(เทยีบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย หน้า 65) 

 จากตารางที่ 8  แสดงผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยภาพรวมทัง้ 6 หน่วยการเรยีนรูม้คี่าความพงึพอใจเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ด ( = 4.50, S.D. = 0.60)  เมือ่พจิารณาเป็นรายหน่วยการเรยีนรู ้พบว่ามคีวามพงึพอใจในการ

ใช้เอกสารประกอบการเรยีนฯ  เรยีงล าดบัจากพงึพอใจมากไปน้อย ดงันี้ พงึพอใจระดบัมากที่สุด

ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรยีนฯ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 การสรา้งอาหารของพชืและการล าเลยีงใน
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พชื( = 4.57, S.D. = 0.53) เอกสารประกอบการเรยีนฯ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 3 การเจรญิเตบิโตของ

พืช(  = 4.50, S.D. = 0.23) และเอกสารประกอบการเรียนฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์ของ

สิง่มชีวีติ ( = 4.50, S.D. = 0.64) พงึพอใจระดบัมากไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรยีนฯ หน่วยการ

เรยีนรู้ที่ 5 การสืบพนัธุ์ของพืช(  = 4.49, S.D. = 0.60) เอกสารประกอบการเรยีนฯ หน่วยการ

เรยีนรูท้ี ่6 การตอบสนองต่อสิง่เรา้ของพชื ( = 4.47, S.D. = 0.60) และเอกสารประกอบการเรยีนฯ 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ส่วนประกอบของพชื ( = 4.47, S.D. = 0.62) ตามล าดบั 

ตารางที ่9 แสดงผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเอกสารประกอบการเรยีน 

              สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา 

              ปีที ่1 จ าแนกรายขอ้ จากค่าเฉลีย่ทัง้ 6 เล่ม 

  

ขอ้ รายการประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 

1 ขนาดและรปูเล่มเหมาะสม 4.61 0.54 มากทีสุ่ด 

2 ภาษาทีใ่ชเ้หมาะสม 4.46 0.54 มาก 

3 ตวัอกัษรเหมาะสม  อ่านง่าย  ชดัเจน 4.64 0.52 มากทีสุ่ด 

4 รปูภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหา 4.56 0.65 มากทีสุ่ด 

5 เนื้อหาชดัเจน  เขา้ใจงา่ย 4.61 0.57 มากทีสุ่ด 

6 เนื้อหาเรยีงล าดบัก่อนหลงัสมัพนัธก์นั 4.37 0.66 มาก 

7 เนื้อหาเหมาะสมกบัวยั 4.50 0.61 มากทีสุ่ด 

8 เมือ่ศกึษาแลว้มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 4.40 0.67 มาก 

9 เอกสารประกอบการเรยีนฯ ช่วยใหเ้รยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ 4.28 0.66 มาก 

10 การวดัและประเมนิผลตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู้ 4.56 0.57 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่รวม 4.50 0.60 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางที่ 9  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการเอกสาร

ประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์             ชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยของความพงึพอใจของนักเรยีนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (

=.4.50,.S.D..=.0.60) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอเอกสารประกอบการ

เรยีนฯ หวัข้อที่มรีะดบัความพงึพอใจมากที่สุดตามล าดบัดงันี้คอื 1) ตวัอกัษรเหมาะสมอ่านง่าย

ชดัเจน ( .=.4.64,.S.D.=.0.52) 2).ขนาดและรูปเล่มเหมาะสม ( =.4.61,S.D.=.0.54) 3) เนื้อหา

ชดัเจนเขา้ใจง่าย ( =.4.61, S.D..=.0.57) 4) รปูภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหา ( = 4.56, S.D. 

= 0.65) 5) การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (  = 4.56, S.D. = 0.57) และ 6) 

เนื้อหาเหมาะสมกบัวยั (  = 4.50, S.D. = 0.61) หวัขอ้ทีน่ักเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบั

มากตามล าดบัได้แก่ 1) ภาษาที่ใช้เหมาะสม.( = 4.46, S.D. = 0.54) 2) เมื่อศกึษาแล้วมคีวามรู้

เพิม่ขึน้ ( = 4.40, S.D. = 0.67) 3) เนื้อหาเรยีงล าดบัก่อนหลงัสมัพนัธก์นั ( = 4.37, S.D. = 0.66) 

และขอ้ทีม่รีะดบัความพงึพอใจเฉลีย่ต ่าทีสุ่ดคอื ช่วยใหเ้รยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ ( = 4.28, S.D. = 0.66) 
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บทท่ี  5 

สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มกีารศกึษากบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที่ 1 

โรงเรยีนวดัวงักุ่ม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 30 คน จากวธิกีารสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling)  โดยใชว้ธิกีารจบัฉลาก จากนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 2 

ห้องเรยีน จ านวนนักเรยีน 60 คน ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 1 ห้องเรยีน จ านวนนักเรยีน 30 คน 

การศึกษาครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ให้มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 โดยใช้สถติใินการหาค่าประสทิธภิาพจากเกณฑ ์80/80 (E1/E2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ สถิติ  t-test  Dependent  Sample  or  Correlated  sample.และเพื่อ

ศกึษาความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการ

ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถิตกิารหาค่าเฉลี่ย ซึ่ง

ผูร้ายงานสรปุผลไดด้งันี้ 

1. สรปุ 

 1.1 เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทัง้ 6 เล่ม มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ดงันี้ 

เล่มที ่1 มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 80.79/83.67 เล่มที ่2 มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ  80.82/86.67 เล่มที ่3 

มปีระสิทธิภาพร้อยละ 84.37/85.00 เล่มที่ 4 มปีระสิทธิภาพร้อยละ 82.26/87.33 เล่มที่ 5 มี

ประสทิธภิาพรอ้ยละ 89.44/84.67 เล่มที ่6 มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 89.71/84.33 มปีระสทิธภิาพเฉลีย่

ทัง้ 6 เล่ม มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 84.56/85.28 และมปีระสทิธภิาพรวมรอ้ยละ 84.56/81.17 
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1.2 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  พบว่าผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 1.3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั

กระบวนการด ารงชวีติกลุ่ม สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด  

 

2.  อภปิรายผล 

 การศึกษาครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรยีน

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน

สิ่งมชีีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิตกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ของ

โรงเรยีนวดัวงักุ่ม อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ี ผลการศกึษาสามารถอภปิรายผลได้

ดงันี้ 

 2.1 เอกสารประกอบการเรยีนสิ่งมชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างจริงมีประสิทธิภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 

84.56/85.28 และมปีระสทิธภิาพรวมทัง้ 6 เล่ม เท่ากบั 84.63/81.17 แสดงว่าเอกสารประกอบการ

เรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  มี

ประสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 จากผลการศึกษา

ดงักล่าว อภปิรายผลไดด้งันี้ 

  ประการที ่1 เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพเท่ากบัเฉลีย่รวมเท่ากบั 84.56/85.28 

และมปีระสทิธิภาพรวมทัง้ 6 เล่ม เท่ากบั 84.63/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทัง้นี้

เนื่องจากเอกสารประกอบการเรยีนเป็นเอกสารที่มเีนื้อหาชดัเจน เขา้ใจง่าย มกีจิกรรมฝึกปฏิบตัิ 
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และการคดิวเิคราะห ์มกีารเรยีงล าดบัก่อนหลงัสมัพนัธก์นั เนื้อหาครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ี่

ก าหนด นักเรยีนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับศรลีกัษณ์  ผลวฒันะ (2548 : 42)  

กล่าวถงึประโยชน์และผลทีไ่ดจ้ากเอกสารประกอบการเรยีนการสอนดงันี้ 

  ประโยชน์และผลทีไ่ดจ้ากเอกสารประกอบการเรยีน 

   1) นักเรียนสามารถรายงานผลการท ากิจกรรมในตารางรายงานผลการท า

กจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

   2) นกัเรยีนไดท้ าแบบฝึกหดัตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

   3) นกัเรยีนไดท้ าขอ้สอบวดัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

   4).สามารถใช้ส าหรบัการทบทวนบทเรยีน เนื่องจากเอกสารประกอบ      การ

เรยีนรูส้ ิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 นี้

ได้เรยีงล าดบัต่อเนื่องตามจุดประสงค์การเรยีนรู้และเนื้อหาเป็นอย่างด ีเมื่อนักเรยีนเรยีนไปแล้ว

สามารถกลบัมาทบทวนบทเรยีนนัน้ได ้

   5) ใช้เสรมินักเรยีนที่เรยีนด ี เอกสารประกอบการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้

นกัเรยีนคดิหาค าตอบอย่างต่อเนื่องเป็นการทา้ทายใหน้ักเรยีนใชค้วามสามารถอย่างเตม็ที ่ เอกสาร

ประกอบการเรยีนการสอนนี้ไดบ้รรจุเนื้อหาไวค้รบถ้วนตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้        มคีวามรู้

เพิม่เตมิเพื่อน ามาใชใ้นการฝึกท าแบบฝึกหดัและท าขอ้ทดสอบวดัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้  

  ประการที ่2 ผลทีไ่ดจ้ากเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  มปีระสิทธิภาพเฉลี่ยทัง้ 6 เล่มเท่ากับ 

84.56/85.28 และผลการหาค่าประสทิธภิาพรวมทัง้ 6 เล่มเท่ากบั 84.63/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80.ทัง้นี้เนื่องดว้ยเอกสารประกอบการเรยีนรูส้ ิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มลีกัษณะดงันี้ 

   1)  ท าใหเ้กดิแรงจงูใจ  ความสนใจใหแ้ก่นกัเรยีน  

   2)  ท าใหน้กัเรยีนไมเ่บื่อหน่ายและสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนใหด้กีว่าเดมิ 

นกัเรยีนไดท้ าขอ้ทดสอบวดัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ และทราบผลการทดสอบทนัท ี 
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   3).นักเรยีนสามารถเรยีนได้ตามความสามารถของตนเองอย่างมปีระสทิธิภาพ  

ท าใหผ้ลการเรยีนดขีึน้สามารถน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจรงิได ้ 

  2.2  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนสิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  พบว่า  ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีนของนักเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่า

เอกสารประกอบการเรยีนรูส้ ิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่

2 จากผลการศกึษาดงักล่าว อภปิรายผลไดด้งันี้ 

  เมื่อพจิารณาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรยีนเท่ากบั 13.06/ 

2.55 และหลงัเรยีนเท่ากบั 22.80/4.12 ซึง่มคี่าคะแนนเฉลีย่สูงขึน้ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานมากขึน้

ด้วย  แสดงให้เหน็ว่าหลงัจากการเรยีนโดยใช้เอกสารประกอบการเรยีนรูส้ ิง่มชีวีติกบักระบวนการ

ด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จะมผีลสมัฤทธิส์ูงขึน้และมกีาร

กระจายของคะแนนมากขึน้  คะแนนของผู้เรยีนมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  เป็นการบ่งชี้ว่า

เอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 1 ช่วยเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนให้สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกบั มานพ ทองใบ(2551 

:.61 - 62)ทีผ่ลการใชเ้อกสารประกอบการสอน มคีะแนนผลการเรยีนรูด้้านความรูห้ลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีน และงานวจิยัของ เอมอร จรสัพนัธ์ (2548: 96.-.100) ได้ศึกษา เรื่องการสร้างชุดการ

เรยีน วทิยาศาสตร์ หน่วยการเรยีนสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรยีนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรบัผู้เรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

ผู้เรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้แต่การกระจายของคะแนนค่อนข้างแตกต่างกนัมากแสดงให้เห็น

ถึงว่าเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใช้ได้กบัผู้เรยีนในบางกลุ่มที่เป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสอื ส่วนกลุ่มนักเรยีนที่

ไม่ชอบอ่านหนังสอืหรอือ่านหนังสอืไม่คล่อง ผลคะแนนยงัอยู่ในระดบัที่ไม่น่าพอใจ ควรใช้วธิกีารอื่น

รว่มดว้ยเพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหส้งูขึน้ 
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  2.3 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอเอกสารประกอบการเรยีนรูส้ ิง่มชีวีติ

กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการศกึษาขอ้ที ่3 จากผลการศกึษาดงักล่าว อภปิรายผลไดด้งันี้ 

  จากผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติ

กบักระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อสิรยิา หนูจอ้ย (2549: 77 - 78) ไดว้จิยัชุดกจิกรรมการ

เรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษา เรือ่ง ระบบนิเวศนาขา้วผลการวิจยั พบว่า ผู้เรยีนมคีวามพึงพอใจระดับ

มากที่สุด ทัง้นี้เนื่องจากในเอกสารประกอบการสอนมจีดุเด่นดงันี้  

(สุคนธ ์สนิธพานนท,์2551: 89 - 90) 

  1. จดัเนื้อหาสาระในการฝึกตรงตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  2. เนื้อหาสาระและกจิกรรมการฝึกเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รยีน 

  3. การวางรูปแบบของเอกสารประกอบการสอนมคีวามสมัพนัธ์กับโครงเรื่องและ

เนื้อหาสาระของเรือ่ง 

  4. เอกสารประกอบการสอนมีค าชี้แจงง่าย ๆ สัน้ ๆ เพื่อให้ผู ้เร ียนอ่านเข้าใจ 

โดยเรียงจากง่ายไปหายาก มีแบบฝึกที่น่าสนใจและท้าทายให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ  

  6. มกีารก าหนดเวลาทีใ่ชใ้นเอกสารประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม 

3.  ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการสร้างและพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  ผู้รายงานมแีนวคดิที่จะเสนอแนะส าหรบั

ครผููส้อน  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาสาสตร ์และผูท้ีส่นใจศกึษาคน้ควา้ในครัง้ต่อไป  ดงันี้ 

 3.1  ผู้สอนควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมอื่นๆ  ประกอบ            

การเรยีนรูข้องนักเรยีนร่วมกบัการใชเ้อกสารประกอบการสอนเพราะนักเรยีนแต่ละกลุ่มไม่สามารถ

ใชส้ื่อการสอนเพยีงอยา่งเดยีว  

 3.2  ผู้สอนควรวิเคราะห์ปัญหาด้านนักเรียน  ด้านการใช้สื่อการสอน  ประกอบ                

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเพื่อพฒันาเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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 3.3  ผู้สอนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   สามารถจดักิจกรรมที่

หลากหลายเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติไดจ้รงิ  

 

4.  ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 

 4.1 ควรมกีารน าเอาแนวทางในการสรา้งและพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนสิง่มชีวีติกบั

กระบวนการด ารงชวีติ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 นี้ไปบูรณาการกบั

สาระอื่นอย่างทัว่ถงึ เพื่อเป็นการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหค้รบถ้วนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

และเพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสแสดงออกซึง่ความสามารถของตนเองอยา่งภาคภูมใิจ 

  4.2 ควรมกีารน าเอาประเดน็ปัญหาทีพ่บจากการศกึษาครัง้นี้ เป็นแนวทางในการสรา้งและ

พฒันานวตักรรมรูปแบบอื่นๆ เพื่อพฒันานักเรยีนอกีส่วนหนึ่งทีเ่อกสารประกอบการเรยีนไม่ส่งผล

ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้  
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