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ประกาศคุณูปการ 
 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความกรณุาและความชวยเหลือเปน    
อยางดยีิ่งจากอาจารยกนิษฐา  คูณมี  อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง  ผูศึกษาคนควา 
ขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี ้
  ขอขอบพระคณุ  รองศาสตรจารย ดร.จรูญ  คณูมี  ประธานกรรมการสอบ  อาจารยกนิษฐา  
คูณมี  กรรมการสอบ  อาจารยบังอร  แกนจันทร  กรรมการสอบ  ท่ีกรุณาใหขอเสนอแนะและ    
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสตลอดเวลาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย  ผูศึกษาคนควา 
ขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี ้
 ขอขอบพระคณุคณาจารยมหาวิทยาลัยราชธานีทุกทาน  ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนท่ีไดใหความชวยเหลือ  อํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี ้
   ขอขอบพระคณุ   นางวรัชยา  ประจํา  ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานซะวาซอ        
นายนําพล  กิ่งมะณี   ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานซะวาซอ  นางนันทพร  
เสนสม  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ  โรงเรยีนบานซะวาซอ  อําเภอกันทรลักษ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ท่ีกรุณาเปนผูเช่ียวชาญพิจารณาความ
ถูกตองของเครื่องมือในดานเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้
 ขอขอบคุณ  นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย  ผูอํานวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ท่ีใหความ
อนุเคราะหทดลองใชและเก็บรวบรวมขอมูล  และเพ่ือนรวมงานในโรงเรียนบึงมะลูวิทยาทุกทาน   
ท่ีเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ  นอกจากนี้ท่ีขาดเสีย
มิไดคือ  นกัเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีไดใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณเปนอยางด ี  
 ขอกราบขอบพระคณุ  คุณพอนิคม  อุนแดง  คุณแมทองสิน  อุนแดง  บิดามารดา  ของผู
ศึกษาคนควาท่ีสนับสนุนใหทุนการศึกษา  และใหกําลังใจอันอบอุนตลอดมา  จนทําใหการศึกษา
คนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้  ผูศึกษาคนควาขอมอบเปน
เครื่องสักการบูชาพระคณุบิดามารดา  และบูรพคณาจารยท่ีใหการศึกษาอบรมส่ังสอนใหเปนผูมี
สติปญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม  อันเปนเครื่องช้ีนําความสําเร็จในชีวิตของผูศึกษาคนควา 
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       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
ผูศึกษาคนควา นางสาวปริญญาภรณ   อุนแดง 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือการพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  เพ่ือหาคา
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะ  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี  3   โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ   ภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา  2554  จํานวน  41  คน ซ่ึง
ไดมาโดยการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)   เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคือ  
แผนการจดัการเรยีนรูจํานวน  5  แผน แบบฝกทักษะจํานวน  5  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต  0.27  ถึง  
0.63  และคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.85   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  รอยละ  
คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช  t-test  
(Dependent  Samples) 
 ผลการศึกษาคนควาปรากฏดังนี ้
  1   แบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษา  
ปท่ี  3  มีประสิทธิภาพ  83.74/84.39  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีตั้งไว 
  2   คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบ
นิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  มีคาเทากับ  0.6144  หมายถึง  นักเรียนท่ีมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ  61.44  
 3   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ระหวางกอนเรยีนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ  ท่ีระดับ  .01  โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 
 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร 
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของทุกคน ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวัน และในการประกอบอาชีพตาง ๆ  เครื่องมือ 
เครื่องใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวติ และในการทํางานลวนเปนผลของวิทยาศาสตรผสมผสาน 
กับความคิดสรางสรรค และศาสตรอ่ืน ๆ  ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรู  และความเขาใจ
ในปรากฏการณธรรมชาติมากมายมีผลใหเกดิการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมากวิทยาศาสตรทําให
คนไดพัฒนาความคดิ ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห  วิจารณ  มีทักษะท่ี
สําคัญในการคนควาหาความรู  สามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ  ตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงความรู  (Knowledge Society)  ทุกคนจึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาใหมีความรูวิทยาศาสตร  (Scientificy for All)  เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจโลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนษุยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล  สรางสรรค          
มีคุณธรรม  ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล  และยั่งยืน       
 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  สงผลกระทบตอสภาพ
สังคมและการดําเนนิชีวิตของคนอยางมาก  การเตรียมคนใหพรอมสําหรับการเปล่ียนตองอาศัยการจดั
การศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  ท้ังระบบการจดัการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน  
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ขณะเดียวกนัการจัดกระบวนการเรียนรูตองอยูในโลกของความจริงนกัเรียน
อยูในสถานการณจริงท่ีเช่ือมโยงซับซอน  และเคล่ือนไหวตลอดเวลาจึงจะรูเทาทันการเปล่ียนแปลงได  
นอกจากนี้นกัเรียนควรไดรับการพัฒนาใหสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรู  คณุธรรม
จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  การจดัการศึกษามุงเนนความสําคัญท้ัง
ดานความรู  ความคดิ  ความสามารถ  คณุธรรม  กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม
เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล  โดยยึดหลักผูเรยีนสําคัญท่ีสุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอความรู
เกี่ยวกับตนเอง  ความสัมพันธกับตนเองและสังคม  ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  การดาํรงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข   
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 ผลจากการสังเคราะหเอกสารงานวจิัยของกองวิจัยทางการศึกษา  (2541 : 88- 89)  พบปญหา
ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรวา  วิธีสอนและกิจกรรม     การเรียนการสอนท่ี
เสนอแนะในคูมือมาปฏิบัติตามไดยาก  ครูไมมีเวลาเขยีนแผนการสอนอยางถูกตอง  เวลาท่ีใชในการ
สอนไมเพียงพอจึงใชวิธีสอนแบบรวบรัดไมเปนไปตามขัน้ตอน   กจิกรรมท่ีกําหนดสอนแบบรวบ 
รัดไมเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนดให ขาดคูมือคร ูส่ือไมครบตามท่ีเสนอไวในคูมือ  ขาดงบประมาณ 
ในการผลิตส่ือ และครผููสอนสวนใหญ ไมเคยผานการอบรมการผลิต  หรือการใชส่ือการสอน
วิทยาศาสตร  ครูผูสอนขาดความรูเกีย่วกับการสรางขอสอบและขาดแบบทดสอบท่ีเปนมาตรฐาน 
ตามจุดประสงคการเรียนรู  นอกจากนี้ยังพบวาผูปกครองไมสนใจการเรียนของนักเรยีน   สําหรับ 
ผูเรียนโดยสวนใหญขาดทักษะพ้ืนฐานการคดิ  ปญหาดังกลาวขางตนสงผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ  การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (Ordinary  National  
Education  Test)  ประจําปการศึกษา  2553  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  
อําเภอกันทรลักษ  จังหวดัศรีสะเกษ  สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  26.74  ซ่ึงถือวาเปน
เกณฑคะแนนท่ีไมนาพอใจ  วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน  พบวาสาเหตุท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรนัน้มีสาเหตุมาจาก  2  ประเด็นหลัก  คือ  
ดานผูสอน  ซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสอน  พบวา  ยังใชวิธีสอนแบบเกา  เนนการบรรยาย  
ไมไดใชหลักจิตวิทยาใน  การจัดการเรียนการสอน  ไมคํานึงถึงในดานความแตกตางระหวางบุคคล  
สอนนักเรียนทุกคนในช้ันเรียนโดยใชวิธีการเหมือนกันทุกคน  ไมไดเนนถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตรเทาท่ีควร  ไมสอนใหเช่ือมโยงเพ่ือใหนักเรยีนนําไปใชประโยชนในชีวติประจําวัน ขาด
ส่ือ หรืออุปกรณประกอบการสอน  ทําใหการเรียนการสอนไมนาสนใจ  มีภารกิจมาก  เนื่องจากตอง
ทําหนาท่ีหลายอยาง  อาทิเชน งานวิชาการ  งานธุรการ  งานการเงิน – พัสด ุ ไมมีเวลาตรวจแบบฝกหัด
ของนักเรียนอยางละเอียด รอบคอบ   ทําใหนกัเรียนไมทราบจุดบกพรองของตนเอง  ไมไดเตรยีมการ
สอนลวงหนา  เนื่องจากไมมีแนวทางในการดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ไมมีแบบฝก
เสริมเพ่ือประกอบการสอน นอกเหนือจากแบบฝกหัดในหนังสือเรียนซ่ึงมีจํานวนนอย ไมเขาใจถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  รวมถึงไมเขาใจถึงวิธีการวดัผลและประเมินผล      
ดานนกัเรียน พบวา ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง  เนื่องจากในการทําแบบฝกหัดไมทราบวาตนเองมี
ขอบกพรองอยางไร  ควรแกไขอยางไร  ขาดความละเอียดรอบคอบ  มีวิธีในการเรียนแตกตางกัน     
ไมเห็นความสําคัญของการเรยีนวิทยาศาสตร  ท้ังนี้เนื่องจากครูไมไดสอนใหเช่ือมโยงหรือสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน   มีเจตคติท่ีไมดตีอวิชาวิทยาศาสตร  ท้ังนี้เพราะเม่ือเรียนวิทยาศาสตร
ตอนเริ่มตนไมเขาใจ  โดยคดิวาเปนวิชาท่ียากก็ทําใหเกิดเจตคติท่ีไมดตีอวิชานี ้
 ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเหตุผลดังกลาว  จึงสนใจในการพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการจดักจิกรรม
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การเรียนการสอนวิทยาศาสตร  เปนการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาต ิ โดยใชกระบวนการสังเกต  สํารวจ  
ตรวจสอบ  และทดลอง  ควรมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด  คือ  ให
ไดท้ังกระบวนการและองคความรู  สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต  มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรคในถานศึกษา  และเม่ือออกจากสถานศึกษาไปประกอบ
อาชีพ  ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาตองเช่ือมโยงเนื้อหา  แนวคิด  และกระบวนการท่ี
เปนสากล  มีความสอดคลองกับชีวิตจริงตรงตามท่ีผูเรียนมีความถนัดและความสนใจ กระตุนสงเสริม
ใหนักเรยีนสนใจ และกระตือรือรนท่ีจะเรยีนวิทยาศาสตร โดยใชแหลงเรยีนรูเปนส่ือในการศึกษา
คนควา  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
  
 1  เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ                     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2  เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ  เรื่อง  การพัฒนาแบบฝกทักษะ
กลุมสาระ  การเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   
 3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีเรียนกลุม
สาระวิทยาศาสตร  เรื่อง  การพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ระหวางกอนเรียน  และหลังเรียน 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร  
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษา    
ปท่ี  3  ระหวางกอนเรียน  และหลังเรียน  แตกตางกนั 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 
 1  ไดแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษา    
ปท่ี  3  ท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดําเนนิชีวิต ความตองการ และความสนใจของนักเรยีน 
 2  เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน  ผูบริหาร  และผูสนใจ นําไปประยุกตใชในการพัฒนาแบบ
ฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  อันเปน
ขอสนเทศสําหรับครูหรือผูบริหารเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ท่ีสูงขึ้น 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 
 1  ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ภาคเรยีนท่ี  1  ปการศึกษา  2554  
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  จํานวน 159   คน   
จาก  5  หองเรียน 
 2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3/2  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2554  จํานวน  41  คน 
จากนกัเรียน  1  หอง  ไดมาโดยการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  โดยใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม 
 3  ตัวแปรท่ีใชศึกษาคนควา 
 3.1  ตัวแปรตน  คือ  การสอนโดยใชแบบฝกทักษะ  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  
เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
  3.2  ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน 
 4  เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง  ไดแก วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2554  ประกอบดวย  5  แผน  ๆ  ละ 3  ช่ัวโมง  ดังรายละเอียด  คือ 
 4.1  เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 4.2  เรื่อง  หวงโซอาหารและสายใยอาหาร 
 4.3  เรื่อง  วัฏจักรของสาร 
 4.4  เรื่อง  ประชากรในระบบนิเวศ 
 4.5  เรื่อง  แนวทางการรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ  
 5  ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา   
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา  2554  ใชเวลาการทดลอง                 
จํานวน  15  ช่ัวโมง  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1  การพัฒนาแบบฝกทักษะทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  การปรับปรุงแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรท้ัง  13  ทักษะ  ท่ีผูศึกษาคนควาสรางขึน้  สําหรับนักเรียน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรือ่ง  ระบบนิเวศ   
 2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  
การท่ีครูและนักเรียนใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การวางแผนเกีย่วกับรายละเอียด
เปนส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ท่ีผูศึกษาคนควาจัดใหเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติการสอนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ   
 3  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู  หมายถึง  กจิกรรมการเรยีนรูท่ีผูสอนกําหนดไว  เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  3  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ซ่ึงประกอบดวย  สาระสําคัญ  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  สาระ
การเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  การวดัและประเมินผล  ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 4  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ทักษะทางสติปญญาท่ีจําเปนสําหรับการ
เรียนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร  ชวยในการลงขอสรุปและอุปนัย  มีความเท่ียงตรง
ถูกตอง  เช่ือถือได  ซ่ึงมี  13  ทักษะ  ไดแก 
  4.1  ทักษะการสังเกต  หมายถึง  การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกนั  ไดแก  หู  ตา  จมูก  ล้ิน  และผิวกาย  เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ  หรือเหตุการณ  เพ่ือใหได
ขอมูลของวัตถุหรือปรากฏการณตาง  ๆ  โดยไมลงความคดิเห็นของผูสังเกตลงไปดวย 
  4.2  ทักษะการวัด  หมายถึง  ความสามารถในการใชเครื่องมือการวัดไดอยางถูกตองและ
สามารถเลือกใชเครื่องมือ  เพ่ือวัดหาปริมาณของส่ิงตาง  ๆ  ไดอยางเหมาะสม  โดยมีหนวยกํากับอยู
ดวย  รวมท้ังการคํานวณหาคาท่ีไดจากการวัดไดอยางถูกตอง 
  4.3  ทักษะการจําแนกประเภท  หมายถึง  การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือส่ิงท่ีมีอยู
ในปรากฏการณโดยมีเกณฑ  เกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน  ความแตกตาง  หรือสัมพันธ  
อยางใดอยางหนึ่งก็ได  การกําหนดเกณฑอาจทําไดโดยการกําหนดขั้นเองหรือมีผูอ่ืนกําหนดให  การ
จําแนกประเภทอาจทําไดหลายรูปแบบ  ท้ังนีข้ึ้นอยูกับเกณฑท่ีกําหนด  เชน  การแบงประเภทส่ิงของ  
เกณฑท่ีใชมักเปนสี  ขนาด  รูปราง  ลักษณะผิว  วัสดุท่ีใชทําหรือการนําไปใช 
  4.4  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา  หมายถึง  
การหาความสัมพันธระหวางท่ีวางท่ีวัตถุหนึ่งครองอยูกับท่ีวางท่ีอีกวัตถุหนึ่งครองอยู  ความสัมพันธ
ระหวางตําแหนงท่ีอยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  และความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลง
ตําแหนงท่ีอยูของวัตถุกับเวลา 
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  4.5  ทักษะการคํานวณ  หมายถึง  การนําคาท่ีไดจากการสังเกตเชิงปริมาณ  การวดั  การ
ทดลอง  และจากแหลงอ่ืน  ๆ  มาจัดใหเกิดคาใหมโดยการนับ  การบวก  ลบ  คณู  หาร  และหา
คาเฉล่ียเปนตน 
  4.6  ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล  หมายถึง  กานําขอมูลท่ีไดจากการ
สังเกต  การวัด  การทดลอง  การจัดลําดับ  การจดักลุม  หรอืการคํานวณหาคาใหม  ท้ังนีน้ําเสนอใน
รูปของตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพ  กราฟ  สมการ  หรือการเขียนบรรยาย 
  4.7  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  หมายถึง  การอธิบายขอมูลท่ีมีอยูอยางมีเหตุผล  
โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมชวย  ขอมูลท่ีมีอาจไดมาจากการสังเกต  การวัดหรือการทดลอง  
การลงความคิดเห็นจากขอมูลชุดเดียวกันอาจแตกตางกันได  ท้ังนี้เนื่องจากประสบการณและความรู
เดิมท่ีตางกัน  แตอยางไรกต็ามการลงความคดิเห็นนัน้ตองเห็นเปนไปอยางสมเหตุสมผล  กับ
ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นหรือขอมูลท่ีสังเกตได 
  4.8  ทักษะการพยากรณ  หมายถึง  การคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกดิลวงหนา  โดยอาศัย
ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นซํ้า  ๆ  หลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาชวย  ผลการพยากรณ  การ
พยากรณอาจทําไดภายในขอบเขตของขอมูลและการพยากรณท่ีจะใหผลอยางม่ันใจท่ีสุด  คือ  การ
พยากรณท่ีมีตัวแปรอ่ืน  ๆ  ถูกควบคุมใหคงท่ีหมด  ใหเปล่ียนแปลงเฉพาะตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามเทานั้น 
  4.9  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  การหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง  โดย
อาศัยการสังเกต  ความรูและประสบการณเดิม 
  4.10  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  ความสามารถในการกําหนด
ความหมายและขอบเขตของคํา  หรือตวัแปรตาง  ๆ  ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได 
  4.11  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  หมายถึง  ความสามารถท่ีจะช้ีไดวา  ตวัแปร
ใดเปนตวัแปรตน  ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม  ตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม  ในการหาความสัมพันธท่ี
เกิดขึน้ระหวางตวัแปรในสมมติฐานหนึ่ง  หรือในปรากฏการณหนึ่ง   ๆ
  4.12  ทักษะการทดลอง  หมายถึง  ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐาน  โดยการ
ทดลอง  โดยเริ่มตั้งแตกรออกแบบการทดลอง  การปฏิบัตกิารทดลองตามขัน้ตอนท่ีออกแบบไว  
ตลอดจนใชอุปกรณไดอยางถูกตองและการบันทึกการทดลอง 
  4.13  ทักษะการตคีวามหมายขอมูลและลงขอสรุป  หมายถึง  ความสามารถในการบอก
ความหมายของขอมูลท่ีไดจัดกระทําและอยูในรูปแบบท่ีใชในการส่ือความหมายแลว  ซ่ึงอาจอยูในรูป
ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  หรือรูปภาพตาง  ๆ  รวมท้ังความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลใน
เชิงสถิติดวย  และสามารถลงขอสรุปโดยการนําเอาความหมายของขอมูลท่ีได  สรุปใหเห็น
ความสัมพันธของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีตองศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้น 
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 5  ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท้ัง  13  ทักษะ  หมายถึง  
แบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีผูศึกษา
คนควาสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
 80  ตัวแรก  (E1)  หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉล่ียจากการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบ 
ทดสอบทายบทเรียนในแบบฝกท้ัง  5  ชุด  เฉล่ียไมนอยกวารอยละ  80   
 80  ตัวหลัง  (E2)  หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลังเรียนไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวารอยละ  80   
 6  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียน  ท่ีผูศึกษาคนควาสรางขึ้นตามเนื้อหากลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  เพ่ือวัดผลการเรียนของนักเรยีน  โดยใช
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ 
 7  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนความรูความสามารถตามจุดประสงค 
ในบทเรียนของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง  ระบบนิเวศ  ท่ีผูศึกษาคนควาสรางขึน้  โดยใช
แบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ 
 8  ดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness Index)  หมายถึง  คาคะแนนท่ีใชแสดงความกาวหนา 
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง  ระบบนิเวศ                
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  วามีความรูเพ่ิมขึน้มากนอยเพียงใด  ไดจากการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
กอนเรียน  และหลังเรียน 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาคนควาครั้งนี ้ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปน 
ขออางอิงและแนวทางในการศึกษา  ดังนี ้
 1  เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 
 1.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
 1.3  แนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ 
 1.4  แนวทางการจัดการเรียนรู 
 1.5  การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู 
 1.6  การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
 1.7  ดัชนีประสิทธิผล 
 1.8  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
เอกสารทีเ่กีย่วของ 
 
 1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
 
  ความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร 
   ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร 
    วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะ
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกบัทุกคนท้ังในชีวติประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  
เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวติและการทํางาน  
เหลานีล้วนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ 
วิทยาศาสตรชวยใหมนษุยไดพัฒนาวิธีคิด  ท้ังความคดิเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คดิวิเคราะห 
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วิจารณ   มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (Kknowledge-based society) ดงันัน้ทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยี
ท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตผุล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
 
  เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร 
   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนน
การเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคญัในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย   ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจรงิอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน 
โดยไดกําหนดสาระสําคญัไวดังนี ้
     -  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   ส่ิงมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 
โครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 -  ชีวิตกบัส่ิงแวดลอม   ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลก ปจจยัท่ี
มีผลตอการอยูรอดของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ 
 -  สารและสมบัตขิองสาร   สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาค การเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการ
แยกสาร     
 -  แรงและการเคลือ่นที่   ธรรมชาตขิองแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรง
นิวเคลียร การออกแรงกระทําตอวตัถุ การเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคล่ือนท่ีแบบ
ตาง ๆ ในชีวติประจําวัน 
 -  พลังงาน   พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน สมบัติและ
ปรากฏการณของแสง เสียง และวงจรไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยา
นิวเคลียร ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต
และส่ิงแวดลอม 
 -  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสรางและองคประกอบของโลก 
ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดนิ หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



10 
 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของ
บรรยากาศ 
 -  ดาราศาสตรและอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ 
ปฏิสัมพันธและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 -  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
การสืบเสาะหาความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร 
 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่  1   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  1. 1    เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ 

ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล
ส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  1.2    เขาใจกระบวนการและความสําคญัของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ี
มีผลกระทบตอมนษุยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 2   ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2. 1    เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน   ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต   

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวติตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         
หาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน ว 2.2    เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถ่ิน ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

สาระที่ 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3. 1    เขาใจสมบัตขิองสาร   ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 3.2    เขาใจหลักการและธรรมชาตขิองการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   
การเกดิปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจติวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
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สาระที่ 4   แรงและการเคลื่อนที ่
มาตรฐาน ว 4. 1    เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร                    

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
อยางถูกตองและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2    เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             
    สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช 
     ประโยชน 
สาระที่ 5   พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5. 1    เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและ                  
นําความรูไปใชประโยชน  

สาระที่ 6    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6. 1    เขาใจกระบวนการตาง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ

กระบวนการตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภมิูประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน  

สาระที่ 7   ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7. 1   เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภายใน

ระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 7.2   เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยาง
มีคุณธรรมตอชีวติและส่ิงแวดลอม 

สาระที ่8    ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8. 1   ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ

แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลา
นั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม  มีความเกีย่วของ
สัมพันธกัน 
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  คุณภาพผูเรียน 
จบชั้นประถมศกึษาปที่ 3 
 -  เขาใจลักษณะท่ัวไปของส่ิงมีชีวิต และการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายใน
ส่ิงแวดลอมทองถ่ิน 
 -  เขาใจลักษณะท่ีปรากฏและการเปล่ียนแปลงของวัสดุรอบตัว  แรงในธรรมชาติ รูป
ของพลังงาน  
 -  เขาใจสมบัติทางกายภาพของดนิ หิน น้ํา อากาศ ดวงอาทิตย และดวงดาว 
 -  ตั้งคําถามเกี่ยวกับส่ิงมีชีวติ วัสดุและส่ิงของ และปรากฏการณตางๆ รอบตัว สังเกต 
สํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูดวยการเลาเรื่อง เขียน หรือวาดภาพ 
 -  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกําหนดให หรือตามความสนใจ 
 -  แสดงความกระตือรือรน  สนใจท่ีจะเรียนรู  และแสดงความซาบซ้ึงตอส่ิงแวดลอม
รอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังตอส่ิงมีชีวติอ่ืน 
 -  ทํางานท่ีไดรับมอบหมายดวยความมุงม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซ่ือสัตย จนเปนผลสําเร็จ 
และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 
จบชั้นประถมศกึษาปที่  6 
 -  เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิต  และความสัมพันธของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายในส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน 
 -  เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ  สถานะของสาร  สมบัติของสารและการทํา
ใหสารเกิดการเปล่ียนแปลง  สารในชีวิตประจําวัน การแยกสารอยางงาย 
 -  เขาใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบ้ืองตนของแรง
ลอยตัว สมบัติและปรากฏการณเบ้ืองตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา 
 -  เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของดวง
อาทิตย โลก และดวงจนัทรท่ีมีผลตอการเกิดปรากฎการณธรรมชาต ิ
 -  ตั้งคําถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และส่ือสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบ 
 -  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต และการศึกษาความรู
เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ 
 -  แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยในการสืบเสาะหาความรู 
 -  ตระหนกัในคณุคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยอง 
และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 
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 -  แสดงถึงความซาบซ้ึง หวงใย แสดงพฤตกิรรมเกี่ยวกับการใชการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา 
 -  ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
 -  เขาใจลักษณะและองคประกอบท่ีสําคัญของเซลลส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของการ
ทํางานของระบบตางๆ  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองตอส่ิงเราของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดลอม 
 -  เขาใจองคประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธ์ิ  การเปล่ียนแปลงของสาร
ในรูปแบบของการเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิรยิาเคมี 
 -  เขาใจแรงเสียดทาน โมเมนตของแรง การเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ในชีวิตประจําวนั กฎการ
อนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเหและความเขมของแสง 
 -  เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา หลักการตอวงจรไฟฟาในบาน พลังงาน
ไฟฟาและหลักการเบ้ืองตนของวงจรอิเล็กทรอนกิส 
 -  เขาใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรพัยากรธรณี ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลท่ีมีตอส่ิงตางๆ บนโลก 
ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 
 -  เขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการ
พัฒนาเทคโนโลยีตอคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอม 
 -  ตั้งคําถามท่ีมีการกําหนดและควบคุมตวัแปร คิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง 
วางแผนและลงมือสํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล และสรางองค
ความรู 
 -  ส่ือสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขยีน จดัแสดง หรือ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต การศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสรางช้ินงานตามความสนใจ 
 -  แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซ่ือสัตยในการสืบเสาะหาความรู
โดยใช เครื่องมือและวิธีการท่ีใหไดผลถูกตองเช่ือถือได 
 -  ตระหนกัในคณุคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวนัและ
การประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคดิคน 
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 -  แสดงถึงความซาบซ้ึง หวงใย มีพฤตกิรรมเกี่ยวกับการใชและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
 -  ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 -  เขาใจการรักษาดุลยภาพของเซลลและกลไกการรกัษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 -  เขาใจกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและปจจัยท่ีมีผลตอการอยูรอดของส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอม
ตางๆ 
 -  เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอมนษุย ส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 
 -  เขาใจชนิดของอนุภาคสําคัญท่ีเปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอม  การจัดเรียง
ธาตุในตารางธาตุ  การเกิดปฏิกิรยิาเคมีและเขียนสมการเคมี  ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 -  เขาใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาคและสมบัติตางๆ ของสารท่ีมี
ความสัมพันธกับแรงยดึเหนีย่ว 
 -  เขาใจการเกิดปโตรเลียม การแยกแกสธรรมชาติและการกล่ันลําดับสวนน้ํามันดิบ การ
นําผลิตภัณฑปโตรเลียมไปใชประโยชนและผลตอส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอม 
 -  เขาใจชนิด สมบัติ ปฏิกิริยาท่ีสําคัญของพอลิเมอรและสารชีวโมเลกุล 
 -  เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ สมบัติของคล่ืน
กล คุณภาพของเสียงและการไดยิน สมบัติ ประโยชนและโทษของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร 
 -  เขาใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและปรากฏการณทางธรณีท่ีมีผลตอส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอม 
 -  เขาใจการเกิดและววิัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 
 -  เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภท
ตางๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีกาวหนา ผลของ
เทคโนโลยีตอชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอม 
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 -  ระบุปญหา ตั้งคําถามท่ีจะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวางตวั
แปรตางๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานท่ีเปนไปไดหลายแนวทาง ตดัสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานท่ีเปนไปได 
 -  วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพ่ือแกปญหาหรือตอบคําถาม วิเคราะห เช่ือมโยง
ความสัมพันธของตวัแปรตางๆ โดยใชสมการทางคณติศาสตรหรือสรางแบบจําลองจากผลหรือ
ความรูท่ีไดรับจากการสํารวจตรวจสอบ 
 -  ส่ือสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขยีน จดัแสดง หรือ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสรางช้ินงานตามความสนใจ 
 -  แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยในการสืบเสาะหาความรู 
โดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีใหไดผลถูกตองเช่ือถือได 
 -  ตระหนกัในคณุคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวนั การ
ประกอบอาชีพ แสดงถึงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ช้ินงานท่ีเปนผลจากภูมิปญญา
ทองถ่ินและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 -   แสดงความซาบซ้ึง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัตกิับชุมชนในการปองกนั ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 
 -  แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณคาในการคนพบความรู พบคําตอบหรือแกปญหาได 
 -  ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตุผล
ประกอบ เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคณุธรรมตอสังคม
และส่ิงแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 
 2  แนวคิดและทฤษฎี  ทีเ่กี่ยวของกบัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
 
  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีนกัการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและให
ความหมายเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไวหลายประการ  พอสรุปไดดังนี ้
   จํานง  พรายแยมแข  (2529  :  7)  กลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปน
ส่ิงจําเปนท่ีชวยในการฝกฝนใหนกัเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  ซ่ึงครูผูสอนวิทยาศาสตรควร
เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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   ไพฑูรย  สุขศรีงาม  (2530  ก  :  3)  และGagne  (1965  :  10)  กลาววา  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ทักษะทางสติปญญาท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูมโนมติและ
หลักการชวยใหการลงขอสรุปและอุปนัยมีความเท่ียงตรงถูกตองและเช่ือถือได  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  เริ่มจากกระบวนการท่ีงายไปจนถึงกระบวนการท่ีซับซอน 
   สุวัฒก  นิยมคา  (2531  :  164)  ไดแสดงความคิดเห็นวา  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  เปนกระบวนการทางความคิด  กระบวนการทางปญญา  ฉะนัน้จึงเปนกระบวนการใช
แกปญหา 
   พวงทอง  มีม่ังคั่ง  (2537  :  23)   ใหแนวคิดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไววา  การท่ีนักวิทยาศาสตรใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู  การทํางาน  
ตามขั้นตอนของนกัวิทยาศาสตรแตละคน  วิธีการท่ีนับวาสําคัญตอการไดมาซ่ึงความรูตาง  ๆ  นั้นก็
คือ  การคนควาทดลอง  เพราะในขณะท่ีทําการทดลองผูทดลองจะไดฝกฝนท้ังดานการปฏิบัติและ
พัฒนาพฤติกรรมดานความคิดดวย  เชนการฝกสังเกต  การบันทึกขอมูล  การตั้งสมมติฐาน  ตลอดจน
การลงมือทดลอง  พฤติกรรมท่ีเกดิขึน้จากการปฏิบัติและการฝกฝน  ความคดิอยางมีระบบนี้เรียกวา  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
   นิตยา  วิชัยดิษฐ  (2531  :  28)  ไดกลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
หมายถึง  พฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกถึงความสามารถในดานการสังเกต  การวดั  การบันทึกขอมูล  
การส่ือสารความหมายขอมูล  การสรุป  การตั้งสมมติฐาน  การออกแบบและดําเนินการทดลอง  การ
คิดคํานวณ  และการหาความสัมพันธระหวางมิต ิ
   วาท่ีรอยตรีลําพูน  บุญโภณ  (2540  :  35)  กลาววา  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  หมายถึง  กระบวนการตาง  ๆ  ท่ีนกัวิทยาศาสตรนํามาใชในการแสวงหาความรู  ซ่ึงเปน
พฤติกรรมท่ีเกดิจากการฝกฝนความนึกคิดอยางเปนระบบของคน  และความสามารถในการเลือกใช  
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีแสดงออกเพ่ือแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรหรือใชในการ
แกปญหา  อีกท้ังเปนกระบวนการทางปญญาท่ีตองอาศัยความนึกคิดในระดับตาง  ๆ  มาใชในการ
แกปญหาหรือคนควาส่ิงท่ียังไมรูใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง  หลักการและกฎ  กอใหเกิดความรูใหมเกิดข้ึน 
   นารี  ลือภูเขียว  (2541  :  18)  กลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  
วิธีการท่ีนกัวิทยาศาสตรใชในการแสวงหาจัดกระทําตรวจสอบและส่ือความหมายหรือความรู  วิธีการ
ท่ีเรียกวาวิทยาศาสตรนี้  ไดแก  การสังเกต  การวัด  การตั้งสมมติฐาน  การลงความคิดเห็นจากขอมูล  
การตคีวามหมายขอมูลและการลงขอสรุปการทํานาย  การจําแนก  การคํานวณ  การหาความสัมพันธ
ระหวางมิติ  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิาร  การส่ือความหมายขอมูล  การกําหนดและการควบคุมตัว
แปร  และการทดลอง 
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   ธัญญาวดี  ปนะกาโน  (2546  :  20)  กลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
หมายถึง  กระบวนการคิด  กระบวนการทางปญญา  (Intellectual  Skills)  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบ  มีประสิทธิภาพ  และเช่ือถือได 
   อรพินท  สีโสภา  (2548  :  25)  กลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการเลือกใชวิธีการท่ีใชในการแสวงหาความรู  การจัดกระทํา
และส่ือความหมายขอมูล  รวมท้ังการตรวจสอบขอมูลไดอยางคลองแคลวชํานิชํานาญและมีระบบ 
   นิตยาภรณ  อินออน  (2549  :  12)  กลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
หมายถึง  ความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือแสวงหาความรูหรือการแกปญหา  
อันเกิดจากการปฏิบัติและการฝกฝนความนกึคดิอยางเปนระบบ  เปนกระบวนการทางปญญาท่ีอาศัย
ความนกึคดิในระดับตาง  ๆ  มาใชในการแกปญหา  การศึกษาคนควาใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง  หลักการ  
กฎแหงความรูใหม  ๆ  เกิดขึ้น 
   จากความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีกลาวมา  พอสรุปไดวา  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหาทางดาน
สติปญญา  (Intellectual  Skills)  ท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยการฝกฝนอยางตอเนื่องจน
เกิดความชํานาญ  ดวยการ  ฝกการสังเกต  การตั้งสมมติฐาน  การออกแบบการปฏิบัต ิ การลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอน  จนสามารถแกปญหา  ลงขอสรุปและสรางองคความรูได  จากการปฏิบัติสามารถ
สังเกตผูเรียนวามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือไม  ไดจากการวางแผนปฏิบัติงานท่ีรดักุมมี
ขั้นตอนในการทํางานท่ีชัดเจนไมซับซอน  มีกระบวนการแกปญหาเม่ือมีปญหาเกิดขึน้ขณะปฏิบัติงาน  
ซ่ึงชวยในการวนิิจฉัยขอสรุปเปนไปไดอยางถูกตอง 
 
  ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   การสืบคนความรู  การเสาะแสวงหาความรู  หรือการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  โดย
การปฏิบัติและการฝกฝนความคดิอยางเปนระบบนั้น  นกัวทิยาศาสตรไดใชกระบวนการหรือทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลายอยาง  นกัการศึกษาไดจัดประเภทของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไวดังนี ้
   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2524,  อางถึงใน  สรศักดิ์  
แพรดํา  2544  :  13)   
    1  ทักษะกระบวนการขัน้พ้ืนฐานจํานวน  8  ทักษะ  ประกอบดวย 
     1.1  ทักษะการสังเกต 
     1.2  ทักษะการวัด 
     1.3  ทักษะการคํานวณ 
     1.4  ทักษะการจําแนกประเภท 
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     1.5  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
     1.6  ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล 
     1.7  ทักษะการลงความคดิเห็นจากขอมูล 
     1.8  ทักษะการพยากรณ 
    2  ทักษะกระบวนการขัน้ผสมหรือบูรณาการ  จํานวน  5  ทักษะ  ประกอบดวย 
     2.1  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
     2.2  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
     2.3  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
     2.4  ทักษะการทดลอง 
     2.5  ทักษะการตคีวามหมายขอมูลและการลงขอสรุป 
   ทบวงมหาวิทยาลัย  (2525  :  59)  ไดจัดประเภทของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรออกเปน  13  ทักษะ  ไดแก 
    1  ทักษะการสังเกต 
    2  ทักษะการวัด 
    3  ทักษะการคํานวณ 
    4  ทักษะการจําแนก 
    5  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติและมิติกับเวลา 
    6  ทักษะการลงความคดิเห็นจากขอมูล 
    7  ทักษะการส่ือความหมาย 
    8  ทักษะการทํานาย 
    9  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
    10  ทักษะการใหคํานยิามเชิงปฏิบัติการ 
    11  ทักษะการควบคุมตัวแปร 
    12  ทักษะการทดลอง 
    13  ทักษะการแปลความหมายขอมูลและสรุปผล 
   สมาคมอเมริกัน  เพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  (1970,  อางถึงใน  สรศักดิ์  
แพรดํา  2544  :  16)  ไดจดัประเภทของของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรออกเปน  2  ประเภท  
13  ทักษะ  ไดแก 
    1  ทักษะกระบวนการขัน้พ้ืนฐานจํานวน  8  ทักษะ  ประกอบดวย 
     1.1  ทักษะการสังเกต 
     1.2  ทักษะการจัดจําพวก 
     1.3  ทักษะการวัด 
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     1.4  ทักษะการคํานวณ 
     1.5  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติและมิตกิบัเวลา 
     1.6  ทักษะการส่ือความหมาย 
     1.7  ทักษะการสรุปอาง 
     1.8  ทักษะการทํานาย 
    2  ทักษะกระบวนการบูรณาการหรือขั้นผสม  จํานวน  5  ทักษะ  ประกอบดวย 
     2.1  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
     2.2  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
     2.3  ทักษะการใหนิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
     2.4  ทักษะการออกแบบและดําเนนิการทดลอง 
     2.5  ทักษะการประมวลผลและตคีวามหมายขอมูล 
   จากท่ีกลาวถึงสรุปไดวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง  
ทักษะทางสติปญญาซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัตแิละฝกฝนความคิดอยางเปนระบบท่ี
นักวิทยาศาสตรและผูท่ีนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา  ใชในการศึกษาคนควา  สืบเสาะหา
ความรูและแกปญหาตาง  ๆ 
   ทักษะกระบวนการขัน้พ้ืนฐาน  (Basic  Science  Process)  แบงออกเปน  8  ทักษะ  
ไดแก     
    1  ทักษะการสังเกต  (Observing) 
     หมายถึง  การใชอวัยวะสัมผัส  หรือประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน  ไดแก  หู  ตา  จมูก  ล้ิน  และผิวกาย  เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ  หรือเหตุการณ  
โดยมีจุดประสงคท่ีจะหาขอมูล  ซ่ึงเปนรายละเอียดของส่ิงนั้น  ๆ  โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกต
ลงไปในขอมูลท่ีไดจากการสังเกต  อาจแบงได  3  อยาง  คือ  ขอมูลเกีย่วกับลักษณะสมบัติ  ขอมูลเชิง
ปริมาณ  (โดยการประมาณ)  และขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     1.1  ช้ีบงและบรรยายสมบัติของวัตถุได  โดยการใชประสารทสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง 
     1.2  บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุ  โดยการกะประมาณ 
     1.3  บรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีสังเกตได 
    2  ทักษะการวัด  (Measuring) 
     หมายถึง  ความสามารถในการเลือกและใชเครื่องมือการวดัไดอยางถูกตอง
และสามารถเลือกใชเครื่องมือ  เพ่ือวัดหาปริมาณของส่ิงตาง  ๆ  ไดอยางเหมาะสม  โดยมีหนวยกํากับ
อยูดวย  รวมท้ังการคํานวณหาคาท่ีไดจากการวัดไดอยางถูกตอง 
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     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     2.1  เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับส่ิงท่ีจะวัด 
     2.2  บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
     2.3  บอกวิธีวัดและวิธีใชเครือ่งมือวัดไดถูกตอง 
     2.4  ทําการวดัความกวาง  ความยาว  ความสูง  อุณหภูมิ  ผริมาณ  น้ําหนกั  
และอ่ืน  ๆ  ไดถูกตอง 
    3  ทักษะการจําแนกประเภท  (Classifying) 
     หมายถึง  การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือส่ิงท่ีมีอยูในปรากฏการณโดยมี
เกณฑ  เกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน  ความแตกตาง  หรือสัมพันธ  อยางใดอยางหนึ่งก็ได  
การกําหนดเกณฑอาจทําไดโดยการกําหนดขั้นเองหรือมีผูอ่ืนกําหนดให  การจําแนกประเภทอาจทํา
ไดหลายรูปแบบ  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเกณฑท่ีกําหนด  เชน  การแบงประเภทส่ิงของ  เกณฑท่ีใชมักเปนสี  
ขนาด  รูปราง  ลักษณะผิว  วัสดุท่ีใชทําหรือการนําไปใช 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     3.1  เรียงลําดับหรือแบงพวกส่ิงตาง  ๆ  จากเกณฑท่ีผูอ่ืนกําหนดใหได 
     3.2  เรียงลําดับหรือแบงพวกส่ิงตาง  ๆ  โดยใชเกณฑของตนเองได 
     3.3  บอกเกณฑท่ีผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกของส่ิงของได 
    4  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา  (Using  
Space/Space  Relationships  and  Space/Time  Relationships) 
     หมายถึง  การหาความสัมพันธระหวางท่ีวางท่ีวัตถุหนึ่งครองอยูกับท่ีวางท่ีอีก
วัตถุหนึ่งครองอยู  ความสัมพันธระหวางตําแหนงท่ีอยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  และ
ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงตําแหนงท่ีอยูของวตัถุกับเวลา 
     สเปสของวัตถุ  หมายถึง  ท่ีวางท่ีวัตถุนั้นครองท่ีซ่ึงจะมีรูปรางลักษณะ
เชนเดียวกับวัตถุนั้น  โดยท่ัวไปแลวสเปสของวัตถุ  จะมี  3  มิติ  คือ  ความกวาง  ความยาว  และความ
สูง 
     ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ  ไดแก  ความสัมพันธ  ระหวาง  
3  มิติกับ  2  มิติ  ความสัมพันธระหวางตําแหนงท่ีอยูของวตัถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง 
    ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลาของวัตถุ  ไดแก  ความสัมพันธระหวาง
การเปล่ียนตําแหนงท่ีอยูของวัตถุกับเวลา  หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุท่ีเปล่ียนไปกับ
เวลา 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     4.1  ช้ีบงรูป  2  มิติ  และวัตถุ  3  มิติท่ีกําหนดใหได 
     4.2  วาดรูป  2  มิติ  จากวัตถุหรือรูป  3  มิติท่ีกําหนดใหได 
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     4.3  บอกช่ือรูปรางและรูปทรงทางเรขาคณิตได 
     4.4  บอกความสัมพันธระหวาง  2  มิติ  และ  3  มิติได  เชน  ระบุรูป  3  มิติท่ี
เห็นเนื่องจากการหมุนรูป  2  มิติ 
      -  เม่ือเห็นเงา  (2  มิติ)  ของวตัถุ  สามารถบอกรูปทรงของวตัถุ  (3  มิติ) 
      -  เม่ือเห็นวัตถุ  (3  มิติ)  สามารถบอกเงา  (2  มิติ)  ท่ีจะเกิดขึ้น 
      -  บอกรูปของรอยตดั  (2  มิติ)  ท่ีเกดิจากการตัดวตัถุ  (3  มิติ)  ออกเปน  2  
สวน 
     4.5  บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 
     4.6  บอกไดวาวัตถุหนึ่งอยูในตําแหนง  หรือทิศใดของอีกวตัถุหนึ่ง 
     4.7  บอกความสัมพันธของส่ิงท่ีอยูหนากระจก  และภาพท่ีปรากฏในกระจก
เงาวาเปนซายหรือขวาของกันและกนัได 
     4.8  บอกความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงตําแหนงท่ีอยูของวัตถุกับเวลา
ได 
     4.9  บอกความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงขนาด  หรอืปริมาณของส่ิง
ตาง  ๆ  กับเวลาได 
    5  ทักษะการคํานวณ  (Using  Number) 
     หมายถึง  การนําคาท่ีไดจากการสังเกตเชิงปริมาณ  การวัด  การทดลอง  และ
จากแหลงอ่ืน  ๆ  มาจัดใหเกิดคาใหมโดยการนับ  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  และหาคาเฉล่ียเปนตน 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     5.1  การนับ  ไดแก  นับจํานวนส่ิงของไดถูกตอง  ใชตวัเลขแสดงจํานวนท่ีนับ
ได  ตัดสินใจวาส่ิงของในแตละกลุม  มีจํานวนเทากนัหรือตางกัน 
     5.2  การคํานวณ  (บวก  ลบ  คูณ  หาร)  ไดแก  บอกวิธีคํานวณได  หาคาเฉล่ีย  
แสดงวิธีคํานวณได 
    6  ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล  (Organizing  Data  and  
Communicating) 
     หมายถึง  กานําขอมูลท่ีไดจากการสังเกต  การวดั  การทดลอง  การจัดลําดับ  
การจัดกลุม  หรือการคํานวณหาคาใหม  ท้ังนีน้ําเสนอในรปูของตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพ  กราฟ  
สมการ  หรือการเขยีนบรรยาย 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     6.1  เลือกรูปแบบท่ีใชในการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสม 
     6.2  บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบท่ีจะใชในการนําเสนอขอมูลได 
     6.3  ออกแบบการนําเสนอขอมูลใหอยูในรูปใหมท่ีเขาใจดขีึ้นได 
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     6.4  เปล่ียนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมท่ีเขาใจดีขึน้ได 
     6.5  บรรยายลักษณะของส่ิงใดส่ิงหนึ่งดวยขอความท่ีเหมาะสมกะทัดรัดจนส่ือ
ความหมายใหคนอ่ืนเขาใจได  บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของภาพจนส่ือความหมายให
คนอ่ืนเขาใจได   
    7  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  (Inferring) 
     หมายถึง  การอธิบายขอมูลท่ีมีอยูอยางมีเหตุผล  โดยอาศัยความรูหรือ
ประสบการณเดิมชวย  ขอมูลท่ีมีอาจไดมาจากการสังเกต  การวดัหรือการทดลอง  การลงความคิดเห็น
จากขอมูลชุดเดียวกนัอาจแตกตางกันได  ท้ังนี้เนื่องจากประสบการณและความรูเดิมท่ีตางกัน  แต
อยางไรก็ตามการลงความคิดเห็นนั้นตองเห็นเปนไปอยางสมเหตุสมผล  กับปรากฏการณท่ีเกิดขึน้
หรือขอมูลท่ีสังเกตได 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     อธิบายหรือสรุปโดยเพ่ิมเติมความคดิเห็นใหกับขอมูลท่ีไดจากการสังเกตโดย
ใชความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 
    8  ทักษะการพยากรณ  (Predicting) 
     หมายถึง  การคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดลวงหนา  โดยอาศัยปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น
ซํ้า  ๆ  หลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาชวย  ผลการพยากรณ  การพยากรณอาจทําไดภายใน
ขอบเขตของขอมูลและการพยากรณท่ีจะใหผลอยางม่ันใจท่ีสุด  คือ  การพยากรณท่ีมีตัวแปรอ่ืน  ๆ  
ถูกควบคุมใหคงท่ีหมด  ใหเปล่ียนแปลงเฉพาะตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเทานั้น 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     8.1  การพยากรณท่ัวไป 
      -  ทํานายผลท่ีเกิดขึ้นจากขอมูลท่ีเปนหลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีท่ีมีอยูได 
     8.2  การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ  ไดแก 
      -  ทํานายผลท่ีเกิดภายในขอบเขตขอมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูได 
      -  ทํานายผลท่ีเกิดภายนอกขอบเขตขอมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูได 
   ทักษะขั้นบูรณาการ  (Integrated  Science  Process  Skills)  มี  5  ทักษะ  ดังนี ้
    1  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  (Formulating  Hypotheses) 
     หมายถึง  การหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต  
ความรูและประสบการณเดิม  เปนพ้ืนฐาน  คําตอบท่ีคิดลวงหนานี้ยังไมทราบ  หรือยังไมเปนหลักการ  
กฎ  หรือทฤษฎีมากอน 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     สมมติฐานหรือการกําหนดคําตอบท่ีคิดไวลวงหนานัน้  มักกลาวไวเปน
ขอความท่ีบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตน  (ตัวแปรอิสระ) กับตวัแปรตาม  ใชวิธีหนึ่งท่ีอาจจะ
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ใชพิจารณาวา   ขอความใดเปนสมมติฐานหรือไม  โดยนําขอความนัน้มาเรียงใหอยูในรูปของประโยค  
ถา.............แลวจะ................หรือ  เม่ือ.............แลวจะ.............ถาเขียนใหไดขอความก็จะเปน
สมมติฐานท่ีตั้งไว  อาจถูกหรือผิดก็ได  ซ่ึงจะทราบไดภายหลังการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต  
ความรูและประสบการณเดิม 
    2  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  (Defening  Operationally) 
     หมายถึง  ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา  หรือตวั
แปรตาง  ๆ  ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     กําหนดความหมายหรือขอบเขตของคํา  หรือตวัแปรตาง  ๆ  ท่ีสังเกตไดและ
วัดได 
    3  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  (Identifying  and  Controllinf) 
     หมายถึง  ความสามารถท่ีจะช้ีไดวา  ตัวแปรใดเปนตัวแปรตน  ตัวแปรใดเปน
ตัวแปรตาม  ตวัแปรใดเปนตวัแปรควบคุม  ในการหาความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางตวัแปรใน
สมมติฐานหนึ่ง  หรือในปรากฏการณหนึ่ง   ๆ
     ตัวแปรตน  คือ  ส่ิงท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดผลตาง  ๆ  หรือส่ิงท่ีเราตองการ
ทดลองดูวา  เปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 
     ตัวแปรตาม  คือ  ส่ิงท่ีเปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน  เม่ือตวัแปรตนท่ีมีตอการ
ทดลองดวย  ซ่ึงจะตองควบคุมใหเหมือน  ๆ  กัน  มิเชนนั้นจะทําใหผลการทดลองคลาดเคล่ือน 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     ช้ีบงและกําหนดตวัแปรตน  ตัวแปรตาม  และตวัแปรท่ีตองควบคุมได 
    4  ทักษะการทดลอง  (Experimenting) 
     หมายถึง  ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐาน  โดยการทดลอง  โดยเริ่ม
ตั้งแตกรออกแบบการทดลอง  การปฏิบัติการทดลองตามขัน้ตอนท่ีออกแบบไว  ตลอดจนใชอุปกรณ
ไดอยางถูกตองและการบันทึกการทดลอง  3  ขั้นตอน  คือ 
     4.1  การออกแบบการทดลอง  เปนการวางแผนกอนการลงมือทดลองจริง  ซ่ึง
ประกอบดวย 
      -  วิธีทดลอง  ซ่ึงเกี่ยวของกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
      -  วัสดุ/อุปกรณ  ท่ีตองใชในการทดลองจริง 
     4.2  การปฏิบัติการทดลอง  เปนการลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
     4.3  การบันทึกผลการทดลอง  เปนการบันทึกขอมูลท่ีไดจากการทดลองซ่ึง
อาจเปนผลจากการสังเกต  จากการวัด  และอ่ืน   ๆ
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
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     1  ออกแบบการทดลองโดย 
      -  กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตอง  และเหมาะสม  โดยคํานึงถึงตัวแปรตน  
ตัวแปรตาม  และตัวแปรท่ีตองการควบคุมดวย 
      -  ระบุอุปกรณ  หรือวัสดุอ่ืนท่ีตองใชในการทดลองได 
     2  ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองและเหมาะสม 
     3  บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลว  และถูกตอง 
    5  ทักษะการตคีวามหมายขอมูลและลงขอสรปุ  (Interpreting  Data  and  Making  
Conclusion) 
     หมายถึง  ความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลท่ีไดจัดกระทําและ
อยูในรูปแบบท่ีใชในการส่ือความหมายแลว  ซ่ึงอาจอยูในรูปตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  หรือรูปภาพตาง  
ๆ  รวมท้ังความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลในเชิงสถิติดวย  และสามารถลงขอสรุปโดย
การนําเอาความหมายของขอมูลท่ีได  สรุปใหเห็นความสัมพันธของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตวัแปรท่ีตอง
ศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้น 
     การลงขอสรุป  หมายถึง  การสรุปความสัมพันธของขอมูลท้ังหมดท่ีไดจาก
การทดลองหรือท่ีมีอยู 
     ความสามารถท่ีแสดงวาเกดิทักษะแลว  คือ 
     5.1  แปรความหมาย  หรือบรรยายลักษณะของขอมูลท่ีมีอยูได 
     5.2  บอกความสัมพันธของขอมูลท่ีมีอยูได 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นับวาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวติ  
เปนเครื่องมือพัฒนาคนใหคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาอยางเปนระบบ  และจะชวยพัฒนานกัเรียน
ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตามเจตนารมณของหลักสูตรไดอยางมีคณุภาพ 
   ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงควรฝกฝนใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกคนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสติปญญา  และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
  การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   ทักษะบางทักษะก็มีความสําคญัในหลักสูตรอ่ืน  ๆ  นอกเหนือจากหลักสูตร
วิทยาศาสตร  เพราะถาไมมีทักษะกระบวนการเราก็ไมสามารถรวบรวมขอมูลและจัดกระทําขอมูลท่ี
ใชในการแกไขปญหาได  นกัเรียนท่ีตองการจะบงช้ีวาวตัถุช้ินใดใน  4  ช้ิน  เปนฉนวนความรอนท่ีดี
ท่ีสุด  จะตองวัดอุณหภูมิและบันทึกขอมูลในรูปแบบของตารางแลวก็เขียนกราฟ  นักเรียนตอง
สามารถตีความหมายขอมูลจากกราฟ  เพ่ือคนหาแบบแผนในการสรุป  ทักษะเหลานี้ก็เปนเครื่องมือ
ในวิชาวิทยาศาสตร  และสามารถนําไปใชในวิชาสังคมศึกษาไดดวย  บอยครั้งท่ีการนําเอาทักษะ
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กระบวนการมาใชในวชิาวิทยาศาสตร  ขึ้นอยูกับการใชความรูทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับมากอน
ปฏิสัมพันธระหวางทักษะกับตวัความรู  ท่ีมีผลตอความสามารถของนักเรียนในการวางแผนและลงมือ
กระทําบางสวนหรือท้ังหมด  ในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  หรือมีผลตอการนําเอา
แนวคิดทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหม   ๆ
   ไดมีการนําเอาเครื่องมือประเมินหลายอยางมาใชประเมินความรอบรูในทักษะ
กระบวนการ  ซ่ึงการนําเอาเครื่องมือมาใชนี้อาจมีคําถามเกีย่วกับความตรงของเครื่องมือดังกลาว  
เปนไปไดวาเม่ือมีการประเมินเพ่ือวินจิฉัยจะมีการประเมินในแตละทักษะ  แยกจากกนัซ่ึงตรงขามกับ
การประเมินทักษะในสถานการณการแกปญหา  ท่ีทักษะแตละทักษะ  ไมสามารถประเมินแยกจากกัน
ไดอยางอิสระ  จึงตองมีการประเมินรวมกัน 
   มีวิธีหลายอยางท่ีถูกนํามาใชทดสอบเพ่ือประเมินทักษะท่ีกาํหนดให  เชน  
แบบทดสอบ  หรือแบบสังเกตพฤติกรรมการใชทักษะตาง  ๆ  หรือวิธีการอ่ืนท่ีปรับปรุงมาจากวิธีการ
ท้ังสองดังกลาวมาแลว  วิธีการแตละวธีิมีท้ังขอดีและขอเสีย  เชน  แบบทดลอบสามารถประเมินทักษะ
หลาย  ๆ  ทักษะในเวลาเดียวกันในชวงท่ีจํากัดได  การตรวจคําตอบอาจใชคนหรือเครื่องจักรตรวจ
ในชวงใดก็ได  ซ่ึงไมตองใชคนท่ีมีประสบการณตรวจคําตอบก็ได  แบบทดสอบประเภทนีจ้ะไมแพง  
ถานักเรียนไมไดขีดเขียนอะไรลงไปในสมุดทดสอบ  สมุดทดสอบนั้นก็สามารถนํามาใชทดสอบได
อีก  แตอยางไรกต็ามแบบทดสอบประเภทนีข้ึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียนในการอาน  การับรู
และความเขาใจในคําถามท่ีถาม  แบบทดสอบประเภทนี้ไมไดใหนกัเรียนคนหาความชัดเจนของ
คําถาม  ส่ิงท่ีเกี่ยวของเปนเพียงแคตัวคําถามและตัวเลือก  ดงันั้นวิธีการประเมินแบบนีจ้ึงจํากัดความ
นิยมของผูตอบ  การลงมือปฏิบัติกับวัตถุจริง  ๆ  ไมไดเนนในการประเมินแบบนี้  นักเรยีนเพียงแตใช
ทักษะการเขยีนถาแบบทดสอบตองการใหนกัเรียนเขียนหรือใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง  ถาเปน
แบบทดสอบประเภทเลือกตอบ 
   การสังเกตนักเรียนขณะใชทักษะท่ีกําหนดให  พรอมท้ังอภิปรายรวมกับนกัเรียน  มี
ท้ังขอดีและขอเสีย  เชน  นักเรียนสาธิตการใชทักษะ  ซ่ึงการสาธิตเปนการแสดงถึงความเขาใจ
มากกวาการบอกความรูเกี่ยวกับทักษะเหลานั้น ถึงแมวาการสาธิตสามารถใหขอมูลท่ีมีความตรงและ
ความเท่ียงสูงเกี่ยวกับพัฒนาการทางทักษะของนักเรียน  วธีิการนี้จะใชเวลานานมากและส้ินเปลือง
คาใชจาย  ดังนัน้การผสมผสานระหวางแบบทดสอบแลแบบสังเกตจึงถูกนํามาใช  โดยคําถามของครู
จะถูกเขียนไวเปนบทสคริปต  เพ่ือทําใหสถานการณการทดสอบเปนมาตรฐาน  สมุดทดสอบของ
นักเรียนจะใหนักเรียนบันทึกขอมูลและสรุปผลการทดลอง  ขอคําถามในสมุดทดสอบอาจใหนกัเรียน
ลงมือทํากิจกรรมโดยใชอุปกรณท่ีกําหนดให  แลวเขียนคําตอบลงในสมุด  ไมมีการใหตวัเลือก
เหมือนกับแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  นักเรยีนตองเปนผูตอบคําถามเองท้ังหมดในสมุดทดสอบนั้น  
มีการใชไดอะแกรมเพ่ือนําเสนอขอมูลใหมากท่ีสุดส่ิงท่ีจะใหนักเรยีนอานนัน้มีนอย  ภาษาท่ีใชกใ็ช
ภาษางาย  ๆ  เพ่ือไมใหการอานคําถามเปนปญหากับนกัเรียนในการตอบ   
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 3  แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ 
 
  ความหมายของแบบฝกทกัษะ 
   แบบฝกมีความจําเปนตอการเรียนการสอน  เพราะชวยใหผูเรียนไดแกไขขอบกพรอง
ทางการเรียนดวยการฝกฝนจากแบบฝกท่ีครูสรางขึน้จนเกดิทักษะ  จึงมีผูกลาวความหมายของแบบฝก
ไวดังนี ้
   นิยา  วิชัยดษิฐ  (2531  :  53)  ไดกลาววาแบบฝก  หมายถึง  ส่ิงท่ีสรางขึ้นเพ่ือ
เสริมสรางความเขาใจ  และเสริมเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสวนท่ีชวยใหนกัเรียนมาปฏิบัติและนําเอาความรู
ไปใชไดอยางแมนยําถูกตองและคลองแคลว 
   อนงคศิริ  วิชาลัย  (2536  :  27)  ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกวาเปนวิธีท่ีสอน
สนุกอีกวิธีหนึ่ง  คือ  การใหนกัเรียนไดทําแบบฝกมาก  ๆ  เพราะแบบฝกจะชวยใหนกัเรียนมีโอกาส
นําความรูท่ีเรยีนมาแลวมาฝกใหเกดิความเขาใจกวางยิ่งขึน้ 
   ชัยยงค  พรหมวงศ  (2537  :  128)  ไดใหความหมายของแบบฝกวา  หมายถึง  ส่ิงท่ี
นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนกัเรียนพึงกระทํา  
อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวย  หรืออาจรวมเลมก็ได 
   วชิรนุช  สินธุชัย  (2541  :  35)  ไดกลาวถึงแบบฝกหัดเสริมทักษะวา  เปนแบบฝกหัด
ท่ีครูจัดขึ้นใหแกนกัเรียน  เพ่ือใหนกัเรียนไดมีทักษะเพ่ิมขึน้  โดยการทํากจิกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยความสนใจและพอใจ  หลังจากท่ีนกัเรียนไดเรียนรูเรื่องนั้น  ๆ  มาบางแลว 
   จากการใหความหมายดังกลาวสรุปไดวา  แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีจําเปนตอการเรียนรู
ของนักเรียนท่ีครตูองสรางขึ้นใหครอบคลุมจดุประสงคของการเรียนรู  เพ่ือใหนกัเรยีนไดฝกปฏิบัติ  
เพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะใหเกดิขึน้กับผูเรียน  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา  และแกไขในสวนท่ี
นักเรียนยังบกพรองอยูใหดีขึน้  และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปแกปญหาในสถานการณตาง  ๆ  ใน
ชีวิตประจําวันได 
 
  ความสําคัญของแบบฝกทักษะ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหไดดีนั้น  ครูควรสรางแบบฝกทักษะเพ่ือชวยพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนใหเพ่ิมมากขึ้น  แบบฝกทักษะจึงมีความสําคญัตอการเรียนการสอนมาก  นักการศึกษาหลาย
ทานไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกสอดคลองกนัดังนี ้
   อนงคศิริ  วิชาลัย  (2536  :  27)  ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไววา  วิธีสอนท่ี
สนุกอีกวิธีหนึ่งก็คือ  การใหนักเรียนไดทําแบบฝกมาก  ๆ  ส่ิงท่ีจะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการการ
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เรียนรูดขีึ้น  คือ  แบบฝก  เพราะนกัเรียนมีโอกาสนําความรูท่ีเรียนมาแลวมาฝกใหเกิดความเขาใจ
กวางขวางขึน้ 
   อําไพพรรณ  ชินสําราญ  (2538  :  17)  ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกทักษะ
สรุปไดวา  แบบฝกทักษะมีความสําคัญตอการเรียนการสอน  เปนสวนเพ่ิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียน  
ชวยลดภาระของครูไดมาก  ตลอดจนชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึน้  และการใหนกัเรียนทําแบบ
ฝกทักษะจะชวยช้ีจดุบกพรองของนักเรยีนไดชัดเจน  เพ่ือครูจะไดแกไขปรับปรุงเฉพาะจดุอยาง
ทันทวงที 
   วิมลรัตน  สุนทรโรจน  (2545  :  131)  กลาวถึงความสําคญัของแบบฝกทักษะวา  
แบบฝกทักษะเปนเทคนิคการสอนท่ีสนุกอีกวิธีหนึ่ง  คือ  การใหนกัเรียนทําแบบฝกมาก  ๆ  ส่ิงท่ีชวย
ใหนักเรยีนมีพัฒนาการทางการเรียนรูในเนื้อหาวิชาไดดีขึน้  คือ  แบบฝกทักษะ  เพราะนักเรียนมี
โอกาสนําความรูท่ีเรียนมาแลวมาฝกใหเขาใจกวางขวางยิ่งขึ้น 
   ดังท่ีกลาวมาแลวจึงสรุปไดวา  แบฝกมีความสําคัญตอผูเรียนไมนอยในการท่ีจะชวย
เสริมสรางทักษะใหกับผูเรียน  ไดเกดิการเรยีนรูและเขาใจไดเร็วขึน้  ชัดเจนขึ้น  กวางขวางขึ้น  ทําให
การจัดกิจกรรมการเรียนรูประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
   
  ประโยชนของแบบฝกทักษะ 
   แบบฝกมีประโยชนตอการเรียนวิชาทักษะมาก  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง
ความสําคัญของแบบฝกดังนี ้
  ดวงเดือน  ออนนวม  (2535  :  20 – 21)  กลาววา  การฝกทักษะมีประโยชนหลาย 
อยางดังตอไปนี ้
   1  การฝกชวยใหจําไดแมนยําขึ้น  เพราะโดยปกตกิารอาน  ฟง มองดู  หรือทํา 
เพียงครั้งเดียวยอมยากแกการท่ีจะจดจําไดท้ังหมด 
   2  การฝกทักษะเปนทางนําไปสูความถูกตอง 
   3  การฝกทักษะเปนรากฐานนากรพัฒนาประสิทธิภาพในการคิดคํานวณ  เชน 
เม่ือ เรียนรูวาทําไมจึงเปนเชนนั้นแล  จากการฝกทักษะจะชวยมองเห็นวิธีลัดจะทําใหคิดไดรวดเร็วขึน้ 
   4  การฝกทักษะเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยสรางความเช่ือม่ันในการคดิคํานวณ  เม่ือ 
ผูเรียนประสบความสําเร็จในการคิดคํานวณหรือคิดคํานวณไดถูกตองและรวดเร็ว  ยอมกอใหเกดิแรง
ดลใจ ทําใหมี เจตคติท่ีดีตอวิชานี้   และอยากมีสวนรวม 
  วิมลรัตน   สุนทรโรจน   (2545   :  131)   กลาวถึง   แบบฝกทักษะมีประโยชนดังนี้   
ทําใหนักเรยีนเขาใจบทเรียนไดดยีิ่งขึ้น 
   1  ทําใหครูทราบความเขาใจของนกัเรียนท่ีมีตอการเรียน 
   2  ครูไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือชวยใหนักเรียนไดดีท่ีสุด 
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ตาม ความสามารถของตนเอง 
   3  ฝกใหนกัเรียนมีความเช่ือม่ัน  และสามารถประเมินผลงานของตนได 
   4  ฝกใหนกัเรียนไดทํางานดวยตนเอง 
   5  ฝกใหนกัเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
   6  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะ 
ของตนเอง โดยไมตองคํานึงถึงเวลาหรือความกดดันอ่ืน  ๆ
   ประสิทธ์ิ  เดชครอง  (2539  :  20)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา  แบฝกชวยใน
การฝกหรือเสริมทักษะของภาษา  การใชภาษาของนกัเรียนสามารถนํามาฝกซํ้า  ทบทวนบทเรียนและ
ผูเรียนสามารถทบทวนดวยตนเอง  จดจําเนื้อหาไดคงทน  แบบฝกถือเปนอุปกรณการสอนอยางหนึ่ง  
ซ่ึงสามารถทดสอบความรู  วัดผลการเรียนรูและประเมินผลนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนไดเปน
อยางดี  ทําใหครูทราบปญหาขอบกพรองของผูเรียนเฉพาะจุดไดนกัเรียนทราบผลการกาวหนาของ
ตนเอง  ครูประหยดัเวลา  คาใชจายและลดภาระไดมาก 
   จากประโยชนของแบบฝกทักษะท่ีกลาวมา  สรุปไดวา  แบบฝกจะเปนเครื่องมือใน
การชวยพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูใหแกนกัเรียน  ทําใหมีความสามารถในการจดจําและนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดดี  ทําใหครูทราบปญหาขอบกพรองของผูเรียนและสามารถนํามา
ปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมใหแกนกัเรียนได  และแบบฝกยังจะชวยพัฒนาใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีมี
ความสามารถในดานการคดิการทํา  การแกปญหาไดเปนอยางด ี
 
  ทฤษฎทีี่เกีย่วของกบัแบบฝกทกัษะ 
   การสรางแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพเพ่ือให
นักเรียนเกิดการเรียนรูนั้นจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในดานตาง  ๆ  
โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสติปญญา  ซ่ึงมีนักจิตวิทยาหลายทานไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู
ของเด็กในแตละวัย  และไดตั้งทฤษฎีขึ้นมา 
   ทฤษฎีท่ีมีความเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีควรศึกษา  คือ 
    1  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียรเจต 
    2  ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร 
    3  ทฤษฎีการสอนของการเย 
  1  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท 
   ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท ( Piaget ) ( 1966 :  576 - 584, อางถึงใน ประยูร  อาษา
นาม  2537 : 13 )  Piaget  เสนอแนวคิดไว  ดังนี้  
 1.  เด็กเรียนรูจากส่ิงแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม 
 2.  การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคล ตัวผูเรียนเองเทานัน้ท่ีทารบวาตวัเองเรียนรู 
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 3.  พัฒนาการทางสติปญญาของเดก็มี 4 ระยะคือ   
 3.1 Sensori – Motor stage  ( อายุ ชวง 0-2 ป ) ระยะเปนชวงท่ีเด็กมีพัฒนาการ
เกี่ยวกับการสัมผัสและการเคล่ือนไหว  
 3.2 Pre – Opcraational stage( อายุ 2-6 ป ) เปนระยะท่ีเด็กเริ่มเขาใจภาษา 
อากัปกิริยาของคนใกลชิด  เปนชวงท่ีเดก็สรางเสริมบุคลิกภาพของตนเอง  เดก็รูจกัใหเหตุผลแต
อธิบายไมเดนชัด 
 3.3 Concrete stage ( อายุ  6-12  ป) ระยะนี้เด็กเริ่มเขาใจหมวดหมู  การจําแนก   
การเรียงลําดับ  จํานวน  มิติ  และความสัมพันธ  การใหเหตุผลของเด็กวัยนี้ จะอาศัยส่ิงท่ีตนเอง 
มองเห็นเด็กยังใหเหตุผลท่ีเกี่ยวกับนามธรรมไมได 
 3.4  Formal Operation stage ( อายุ 12 ป ขึ้นไป ) ระยะนี้เปนระยะทีเดก็เริ่มรูจกั
อธิบายเหตุผลอยางสมเหตุสมผล 
  จากพัฒนาการทางสติปญญาท้ัง  4 ระยะของเด็ก เราจะเห็นวาการสอนคณิตศาสตร
ขั้นตน (เชน เซต การนับ เปนตน ) เม่ือเด็กอยูในระดับพัฒนาการระยะท่ี  3  การเรียนการสอน
จําเปนตองใชวัสดุหรือของจริงประกอบการสอนเพ่ือใหเดก็เกิดการคนพบ  
  จากแนวคิดของ  เพียเจท  (Piget)   สรุปไดวา การเรียนรูของเด็กท่ีดีนัน้ควรจะเริ่มจาก
ความพรอมและประสบการณจากส่ิงแวดลอมทางดานสังคมตลอดจนอารมณของเด็ก ท่ีสําคัญการคิด
ในเชิงนามธรรมยังอยูในขั้นท่ีไมสมบูรณ  ดังนั้น จําเปนท่ีจะตองใชส่ือการสอนเขาชวยเพ่ือใหเกดิการ
เรียนรูท่ีคงท่ีและสามารถยอนกลับได 
  2  ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร 
  ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร   Bruner  (1956 :  323-338   อางถึงใน  เพ็ญจันทร   
เงียบประเสริฐ 2542  :   49 – 50)   Bruner  คือ นักจติวิทยาแนวพุทธิปญญานิยมเปนศาสตราจารยแหง
มหาวิทยาลัยฮารวารดประเทศสหรัฐอเมริกา Bruner ไดใหความสําคัญของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม
ท่ีแวดลอมตัวเด็กและมีความเช่ือม่ันแบบเดียวกับ   เพียเจท   (Piaget)  วาการเรียนรูเกิดจากการพัฒนา
ทางสติปญญาซ่ึงกระบวนการภายในสมอง  แตจะพัฒนาไดดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับประสบการณและ
ส่ิงแวดลอมรอบตัว Bruner สราง ทฤษฎีจากผลของการทดลองในช้ันเรียน  ซ่ึงไดใชหลักพัฒนาการ
ทางเชาวปญญาของมนษุยมาใชในการสรางทฤษฎีการเรยีนรู  คือการคนพบ ( Discovery  Approach )  
Bruner เช่ือวาการเรียนรูจะเกดิไดก็ตอเม่ือเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการคนพบ
การแกปญหาโดยครูเปนผูจดัส่ิงแวดลอมให  ใชขอมูลตางๆ ท่ีจะใหนกัเรียน เรียนรู ตลอดจน
วัตถุประสงคของบทเรียนพรอมดวยคําถามโดยตั้งความคาดหวังวาเดก็จะเปนผูคนพบคําตอบดวย
ตนเอง 
 Bruner  เช่ือวาการเรียนรูจะเกดิขึ้นไดกต็อเม่ือเด็กไดประมวลขอมูลขาวสารจากการ
ท่ีมีปฏิสัมพันธ กับส่ิงแวดลอมและสํารวจส่ิงแวดลอม  การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบ เนื่องจากเด็กมี 
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ความอยากรูอยากเห็นโดยตนเอง  ซ่ึงเปนแรงผลักดนัใหเกดิพฤติกรรมสํารวจสภาพส่ิงแวดลอมและ
การเรียนรูโดยการคนพบ 
 วิธีการท่ีเดก็ใชเปนเครื่องมือในการหาความรูแบงออกเปน  3   ขั้นตอนดังนี ้
 1.  ขั้นการกระทํา (Enactive  Level) เปนขั้นแสดงบทบาท  เด็กเรียนรูไดจาก 
การกระทําและสัมผัสโดยใหเดก็ไดเลนกบัวัตถุส่ิงของ  ไดลองผิดลองถูกลองสรางส่ิงของและ 
ลองประกอบวัตถุ 
 2. ขั้นการเกิดมโนภาพ ( Iconic Level ) เปนขั้นการสรางภาพวัตถุในสมอง  เดก็
เกิดความคิดจากการรับรูความจริงและคดิจินตนาการ 
 3.  การใชสัญลักษณ ( Symbolic Level ) เปนขั้นการเลนกบัสัญลักษณและจะตอง
ไมสรางภาพของวัตถุในสมองเด็กอีกเด็กเริ่มเรียนรูความสัมพันธของส่ิงตางๆรอบตัวและพัฒนา
ความคดิรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงท่ีพบเห็น  สรางเปนสัญลักษณขึ้นแทนส่ิงพบเห็น 
 Bruner เช่ือวาการท่ีเด็กไดคนพบดวยตนเองจะทําใหเกิดสัญลักษณท่ีฝงแนน  ถาวร
หรือเกิดการเรยีนรูท่ีสมบูรณ 
 จากแนวคิดของ  Bruer  สรุปไดวา ในการสอนนั้นควรเริ่มจากการใชของจริงหรือให
เด็กไดลองปฏิบัติ  ขั้นตอมาเม่ือเด็กมีทักษะมากขึ้นจึงเริ่มมีการใชสัญลักษณหรือการสรางภาพในใจ
โดยจัดเปนลําดับขั้นตอนอยางตอเนื่องกัน 
  จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตรนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งตอ
ครูผูสอน  เพ่ือใชเปนแนวทางหนึ่งในการเขาถึงสภาวะพ้ืนฐานอันเปนสากลของผูเรียนในแตละชวง
วัยซ่ึงผูเรียนในแตละวัยจะมีลักษณะในการเรียนรูและสรางองคความรูใหเกดิแกตนเองแตกตางกัน 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาถึงแนวคดิทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือใชเปนสวนหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จ  และเพ่ือเปนการสงถายความรูท่ีดีของพัฒนาการท่ีสูงขึ้น
ของผูเรียน 
  3  ทฤษฎีการสอนของการเย 
  ทฤษฎีการเรียนรูของ กาเย Gagne  (1974 : ไมมีเลขหนา, อางถึงใน ฉวีวรรณ  กรีติกร  
 2534  : 51- 52 )  Gagne  เช่ือวาการแบงการเรียนรูออกเปนชนิดตางๆนั้น การเรียนรูแตละชนิดยอม
ตองการเง่ือนไขหรือสถานการณท่ีกอใหเกดิการเรยีนรูตางกัน  ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพเบ้ืองตน  พ้ืนฐานท่ี
จําเปนตอการเรียนรูแตละชนดิ และแตละชนิดยอยๆ เหลานัน้ยังเรียงลําดับไดตามความซับซอนของ
การใชความคิดและความสัมพันธในลักษณะท่ีทักษะท่ีซับซอนกวาจะอาศัยการเรียนรูทักษะท่ีงายกอน
ซ่ึงลําดับขั้นของทักษะการเรียนรู  
 กาเย Gagne  ไดเสนอแนวคิดของการเรียนรูไว 4 ประการ ดังนี ้
 1.  การเรียนรูขั้นพ้ืนฐาน  ผูสอนจะตองถามตนเองอยูเสมอ วาผูเรียนตองมีความรู
หรือทักษะอะไรกอนเพ่ือท่ีจะเปนพ้ืนฐานขัน้แรก 
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 2. เง่ือนไขในการเรียนรูมี   8  ชนิด  ดังนี ้
 2.1  การเรียนท่ีงายท่ีสุด เกิดขึ้นจากอารมณและความรูสึกขึน้มาเอง 
 2.2 การเรียนท่ีเปนการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรา และการตอบสนองเกิดจากระบบ 
ประสาทของสภาพรางกายและจติใจท่ีพรอมตอการเช่ือม โยงระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง 
ตอคําพูดหรือส่ิงเรา 
 2.3 การเรียนรูแบบลูกโซท่ีเช่ือมโยงการเรียนรูตางๆเขาดวยกัน 
 2.4 การเรียนรูท่ีเปนพ้ืนฐานสําคญัของคณิตศาสตรซ่ึงสามารถควบคุม
พฤติกรรมได เชน การพูด  การอาน จํานวน 
 2.5 ผูเรียนสามารถจําแนกความแตกตางของส่ิงท่ีคลายกัน  เชน  ลักษณะ
ใกลเคียงกันมีความพรอมท่ีจะเรียนรูความคิดรวบยอด มีแนวคดิเชิงรูปธรรม เชน  เห็นได  จับตองได 
สัมผัสได 
 2.6 ความสามารถในการนิยามความหมายของศัพท  เหตุการณและ
ความสัมพันธเปนขอความท่ีส่ือความหมายไดถูกตองชัดเจนบอกถึงความแตกตางหรือความไม
แตกตางกันได 
 2.7 การเรียนรูกฎหรือหลักการ  ผูเรียนสามารถรวบรวมแนวคิดตางๆ จัดทําเปน 
กฎเกณฑหรือหลักการหรือทฤษฎีไดซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางแนวคิดตั้งแต 2 แนวคิดขึน้ไป 

 2.8 ขั้นแกปญหาขั้นนี้จะตองใชกฎหรือหลักการหลายๆ อยางมาโยง
ความสัมพันธเขาดวยกนั เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําเอากฎ  หลักการ หรือหลักเกณฑตางๆไปใช
แกปญหาได 
 3.  สภาพการเก็บรักษาความรูนัน้ๆ  ไวไดอยางถาวร ถาส่ิงท่ีเรียนมีคุณคาตอ
ผูเรียนและผูเรียนมีศรัทธาในตัวผูเรียนเอง ตลอดจนผูเรียนมีความม่ันใจในความรู  ความจริงท่ีเกิดขึ้น
ยอมจะสามารถ   เก็บรักษาความรูนัน้ไวไดอยางถาวร 
 4.  จัดลําดับขัน้ของพฤติกรรมท่ีผูเรียนครบถวน  และแสดงใหผูเรียนไดประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู 
 สรุปแนวคิดของ   กาเย   Gagne  ไดวา เปนการแยกประสบการณของการเรียนแตละ
บทเรียนและมีการดําเนินกจิกรรมเปนไปตามลําดับขั้น โดยเริ่มจากการเรียนรูจากทักษะงาย  ๆ  และ
คอย  ๆ  ยากจะทําใหผูเรียนรูสึก ถึงความสามารถของตนเองในการกระทําส่ิงตาง  ๆ ไดดวยตนเองซ่ึง
จะทําใหผูเรียนเกิดความภูมิใจและทําใหผูเรียนมีความสนใจตอบทเรียนตอ  ๆ ไปได   ดังนั้นจึงควรจะ
มีการประเมิน เพ่ือตรวจสอบลําดับขั้น ของการเรยีนรูวามีผลสัมฤทธ์ิเปนอยางไร   เพ่ือจะได
ปรับเปล่ียนใหเหมาะกับผูเรียน 
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 จิตวิทยาที่เกีย่วของกบัแบบฝกทกัษะ 
  สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย  (2523  :  52 - 67)  กลาวถึงการสราง
แบบฝกไววา  ตองยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา  ดงันี ้
   1  กฎการเรยีนรูของธอรนไดค  เกี่ยวกับกฎแหงการฝก  ซ่ึงกลาววา  ส่ิงใดท่ีมีการ
ฝกจะมีความคลองแคลว  และสามารถทําไดดี  ในทางตรงกนัขามกับส่ิงท่ีไมไดรับการฝก  หรือ
ทอดท้ิงไปนาน  ๆ  แลวยอมทําไดไมด ี
   2  ความแตกตางระหวางบุคคล  ควรคํานึงวานักเรยีนแตละคนมีความรูและสนใจ
แตกตางกัน  ฉะนั้นในการสรางแบบฝกควรพิจารณาถึงความเหมาะสม  ไมยากหรืองายจนเกนิไป  
และควรมีหลาย  ๆ  แบบ 
   3  การจูงใจผูเรียนโดยการจดัแบบฝกจากงายไปหายาก  เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน  ซ่ึงจะทําใหเกดิผลสําเร็จในการฝกแลวชวยยัว่ยใุหอยากฝกตอไป 
   4  ใชแบบฝกส้ัน  ๆ  เพ่ือไมใหเกดิความเบ่ือหนาย 
  นิตยา  ปานทิพย  (2527  :  26 - 27)  กลาววา  ในการสรางแบบฝกตองอาศัยหลัก
สําคัญตามทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาประกอบดวย 
   1  ความใกลชิด  (Contiguity)  คือ  การใชส่ิงเราและการตอบสนองในเวลา
ใกลเคียงกันจะสรางความพอใจใหกับผูเรียน 
   2  แบบฝก  (Practice)   คือ  การใหผูเรียนกระทํากิจกรรมซํ้า  ๆ  เพ่ือชวยในการ
สรางความแมนยํา  ความชํานาญ 
   3  กฎแหงผล  (Law  of  effect)  การใหผูเรียนไดทราบผลการทํางานของตนโดย
รวดเร็ว  ซ่ึงนอกจากจะใหผูเรียนไดทราบวาการกระทําของตนเปนอยางไร  ยังเปนการสรางความ
พอใจใหกับผูเรียนอีกดวย 
   4  แรงจูงใจ  (Motivation)  ไดแกการเรยีนแบบฝกจากงายไปหายาก  และจาก
แบบฝกท่ีส้ันไปสูแบบฝกท่ียาวขึ้น  ท้ังนี้เนื้อเรื่องท่ีจะนํามาสรางแบบฝกหัดควรมีหลายรส  หลาย
รูปแบบ  ตลอดจนมีภาพประกอบเรื่องเพ่ือเราความสนใจของนักเรียนมากขึน้ 
  ประสิทธ์ิ  เดชครอง  (2539  :  19)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกไววาจะตองใชภาษา
ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและสรางโดยใชหลักจิตวิทยาในการตอบสนอง  ดังนี ้
   1  ไดแบบฝกหลาย  ๆ  ชนิด  เพ่ือเราใหนกัเรียนเกิดความสนใจ 
   2  แบบฝกท่ีจัดขึ้นนัน้ตองใหนกัเรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาไดวาแตละ
แบบแตละขอตองการใหทําอะไร 
   3  ใหนักเรยีนไดฝกการตอบแบบฝกหัดแตละชนิดแตละรปูแบบวามีวิธีการตอบ
อยางไร 
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   4  ใหนักเรยีนไดมีโอกาสตอบสนองส่ิงเราดังกลาวดวยการแสดงออกทาง
ความสามารถและความเขาใจลงในแบบฝก 
   5  ใหนักเรยีนไดนําส่ิงท่ีเรียนรูจากการเรียน  มาตอบในแบบฝกใหตรงเปาหมาย
ท่ีสุด 
  
 ลักษณะของแบบฝกทักษะที่ด ี
  แบบฝกเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งชนดิหนึ่งท่ีจะชวยเสริมทักษะใหกับผูเรียน  ในการ
สรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพสําหรับเดก็จึงจําเปนตองศึกษาองคประกอบและลักษณะของแบบฝก  
เพ่ือใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนกัเรียน  ซ่ึงนกัการศึกษาหลายทานไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแบบฝกท่ีดีไว  ดังนี ้
  วรสุดา  บุญยไวโรจน  (2540  :  37)  เสนอแนะลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีด ี
ดังตอไปนี ้
  1  แบบฝกทักษะท่ีดคีวรมีความชัดเจนท้ังคําส่ังและวิธีทํา 
  2  แบบฝกทักษะควรมีความหมายตอผูเรียน  ตรงตามจดุมุงหมาย  ลงทุนนอย 
ใชไดนาน 
   3  ภาษาและภาพในแบบฝกทักษะควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรูของ 
ผูเรียน 
   4  ควรแยกแบบฝกทักษะเปนเรื่อง ๆ และมีกิจกรรมหลายรปูแบบ 
   5  แบบฝกทักษะท่ีดี   ควรเราความสนใจ  ตั้งแตหนาปกจนถึงหนาสุดทาย 
   6  ควรเนนแบบฝกทักษะท่ีสามารถประเมิน  และจําแนกความเจริญงอกงาม ของ 
ผูเรียนไดดวย 
  วิมลรัตน   สุนทรโรจน  (2545  :  131 – 132)  ของลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีดี  
ควรประกอบดวยส่ิงตอไปนี ้
  1  เปนส่ิงท่ีนักเรียนเรียนมาแลว 
  2  เหมาะสมกับระดับวัย  หรือความสามารถของนกัเรียน 
  3  มีคําช้ีแจงส้ัน ๆ ท่ีชวยใหนักเรยีนเขาใจวิธีทําไดงาย 
  4  ใชเวลาท่ีเหมาะสม  คือ  ไมนานเกนิไป 
  5  เปนส่ิงท่ีนาสนใจและทาทายใหนักเรยีนแสดงความสามารถ 
  6  ใชสํานวนภาษาท่ีเขาใจงาย 
  7  ฝกใหคดิไดเรว็และสนุกสนาน 
  8  สามารถศึกษาดวยตนเองได 
   ลดา  ดอนหงษา  (2531  :  28)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกไวดังนี ้
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    1  ตองมีการฝกนักเรียนมากพอควรในเรื่องหนึ่ง  ๆ  กอนท่ีจะมีการฝกเรื่องอ่ืน  ๆ  
ตอไป  ท้ังนี้ทําขึ้นเพ่ือการสอนมิใชเพ่ือการทดสอบ 
    2  แตละแบบฝกควรใชประโยชนเพียงหนึ่งแบบเทานัน้ 
    3  ฝกโครงสรางใหมกับส่ิงท่ีเรียนรู 
    4  ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบท่ีใชพูดกนัไปในชีวิตประจําวันท่ีนักเรยีน
รูจักด ี
    5  เปนแบบฝกท่ีนกัเรียนใชความคิดดวย 
    6  แบบฝกควรมีหลาย  ๆ  แบบเพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 
    7  ควรฝกใหนกัเรียนสามารถใชส่ิงท่ีเรียนไปแลวนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
   ศศิธร  สุทธิแพทย  (2518  :  72)  ไดศึกษาพบวา  แบบฝกท่ีนักเรียนสนใจและ
กระตือรือรนท่ีจะทําแบบฝกนั้นตองมีลักษณะดังนี ้
    1  ใชหลักจิตวิทยา 
    2  สํานวนภาษางาย 
    3  ใหความหมายตอชีวิต 
    4  คิดไดเรว็และสนุก 
    5  ปลุกความสนใจ 
    6  เหมาะสมกับวัยและความหมาย 
    7  อาจศึกษาดวยตนเอง 
    8  ใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา  และพัฒนาการของเด็ก 
    9  ใหมีจุดมุงหมายวามุงฝกในดานใด 
    10  ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก 
    11  ในแบบฝกตองมีคําช้ีแจงส้ัน  ๆ  เพ่ือใหเกดิความม่ันใจ 
    12  ในการทําแบบฝกทุกครั้งตองใหเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเดก็ 
    13  ควรทําแบบฝกหลาย  ๆ  แบบ  เพ่ือใหเด็กไดกวางขวางและสงเสริมใหเด็กคิด 
   นิตยา  ฤทธ์ิโยธี  (2520  :  42)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกท่ีใหไว  ดังนี ้
    1  เกี่ยวของกับบทเรียนมาแลว 
    2  เหมาะสมกับระดับวัย  หรือความสามารถของเดก็ 
    3  มีคําช้ีแจงส้ัน  ๆ  ท่ีทําใหเดกเขาใจวิธีทํางาย 
    4  ใชเวลาเหมาะสม  คือ  ไมใชเวลานานหรือเร็วเกินควร 
    5  เปนส่ิงท่ีนาสนใจ  และทาทายใหแสดงความสามารถ 
   จากหลักการดังกลาวจะเห็นไดวา  สามารถนําเอาหลักการของแบบฝกมาใชสราง
แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัตดิวย
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ตนเองได  ฝกทักษะเพ่ิมเติมจากเนื้อหา  โดยมีครูเปนผูช้ีนําชวยเพ่ิมพูนความรูทางวิทยาศาสตรและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรได  หลักการสรางแบบฝกของนกัการศึกษาหลายทานดังกลาว
สรุปไดวา  ลักษณะของแบบฝกท่ีดี  และหลักการสรางแบบฝกทักษะ  สามารถนํามาสรางแบบฝก
ทักษะท่ีมีประสิทธิภาพนั้นมีลักษณะ  ดังนี ้
    1  ตั้งจุดมุงหมายในการฝกทักษะโดยใหสอดคลองกับเรื่องท่ีสอน 
    2  ใชภาษาใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
    3  รูปแบบการฝกตองเราความสนใจ 
    4  แบบฝกตองเรียนจากงายไปหายาก 
    5  ใชเวลาใหเหมาะสมไมนานเกินไป 
    6  สรางแบบฝกหลายรูปแบบเพ่ือไมใหนักเรียนเบ่ือหนาย 
 
  หลักการสรางแบบฝกทกัษะ 
   นอกจากหลักจิตวิทยาท่ีตองคํานึงถึงในการสรางแบบฝกแลว  ไดมีนักการศึกษา
เสนอหลักในการสรางแบบฝกเพ่ิมเติม  ดังนี ้
   ออมนอย  เจริญธรรม  (2532  :  55 -  56)   ไดกลาวไววา  ในการเตรยีมแบบฝก
ทักษะ  จะตองเตรียมแบบฝกทักษะอยางรอบคอบ  วาจะใชแบบฝกทักษะแบบไหน  อยางไรตอง
พิจารณา แบบฝกทักษะนัน้ ๆ  วาจะชวยใหเกดิทักษะแบบใด  สามารถนําไปใชจริงอยางไร  และแบบ
ฝกทักษะควรมีหลาย ๆ  แบบเพ่ือเด็กจะไมเกิดความเบ่ือหนาย 
  ฉวีวรรณ  กีรตกิร  (2537  :  11 – 12)    ไดกลาวถึงหลักในการสรางแบบฝกไว  ดังนี ้
  1  แบบฝกท่ีสรางขึ้นสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการสอนและลําดับขั้นตอน  
การเรียนรูของผูเรียน  เดก็ท่ีมีประสบการณนอยจะตองสรางแบบฝกท่ีนาสนใจ     จูงใจ  เพ่ือใหเกิด 
ความตองการอยากรู  และจดัลําดับจากงายไปหายาก   เพ่ือใหผูเรียนมีกําลังใจในการฝก 

  2  แบบฝกหัดตองตรงกับจุดประสงคท่ีตองการฝก  ครูตองเตรียมตัวลวงหนา 
  3  แบบฝกควรมุงสงเสริมใหนักเรียนนําไปใชไดตามความสามารถท่ีแตกตางของ 

ผูเรียน 
   พรรณี   ชูทัยเจนจิต  (2522  :  192 – 195)  ไดเสนอหลักจิตวิทยา 
การศึกษาใชในการสรางแบบฝก  พอสรุปไดดังนี ้
  1  การสาธิตและการอธิบาย  เริ่มแรกควรบอกใหนกัเรียนทราบวาจะทําอยางไร 
  2  ใหเด็กไดมีโอกาสฝกทันทีหลังจากการสาธิต  และส่ิงท่ีตองคํานึงถึงกค็ือการ
ทําซํ้าและการเสริมแรง  ควรใหโอกาสเดก็ไดฝกซํ้า ๆ และควรใหไดรับการเสริมแรงอยางท่ัวถึง 
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  3  ในขณะท่ีฝกหัดมีการใหคําแนะนําเพ่ือใหเดก็ไดฝกทักษะนั้น ๆ  ไดดวยตนเอง
ใหคําแนะนําท่ีอยูในบรรยากาศท่ีสบาย ๆ ครูผูสอนตองใจเย็น  ไมดุ  บรรยากาศ ไมตึงเครียด  จะยั่วยุ
ใหเด็กเกิดความพยายามท่ีจะฝก 
  4  ส่ิงท่ีจะทําใหผูเรียนพบปญหายุงยากในการฝกทักษะใหม  คือ  การท่ีทักษะเกา 
ของผูเรียนกบัทักษะใหม  ซ่ึงควรแกไขดวยการอธิบายใหผูเรียนเขาใจวาทักษะใหมท่ีจะฝกฝนนั้น จะ
มีวิธีการของมันเอง  ซ่ึงตางไปจากวิธีการของทักษะเกา  และพยายามกระตุนนกัเรียนใหระลึกอยูเสมอ
วา  เขากําลังเรียนทักษะใหม 
   วรนารถ  พวงสุวรรณ  (2518  :  34 - 37)  ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝก  เพ่ือให
ไดแบบฝกท่ีดีและสามารถนําไปใชใหตรงตามจุดประสงค  ดังนี ้
    1  ตั้งวัตถุประสงค 
    2  ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา 
    3  ขั้นตอนในการสรางแบบฝก 
     3.1  ศึกษาปญหาในการสอน 
     3.2  ศึกษาจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและจิตวทิยาพัฒนาการ 
     3.3  ศึกษาเนื้อหาวิชา 
     3.4  ศึกษาลักษณะของแบบฝก 
     3.5  วางโครงเรื่องและกําหนดรูปแบบของการฝกใหสัมพันธกับโครงเรื่อง 
     3.6  เลือกเนื้อหาตาง  ๆ  ท่ีเหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกใหคบตามท่ีกําหนดไว 
   วิมลรัตน  คงภิรมยช่ืน  (2530  :  36)  ไดใหขอเสนอเกี่ยวกบัหลักในการสรางแบบ
ฝกทักษะ  ดังนี ้
    1  ครูตองเตรียมแบบฝกใหรอบคอบวาตองการใหนกัเรียนเกิดทักษะใด 
    2  ใชแบบฝกท่ีส้ัน  แตหลายแบบ  เดก็ก็จะไดไมเบ่ือ 
    3  ใหฝกในสภาพท่ีตางกัน  เชน  บนกระดาษ  บนกระดาน 
    4  การประเมินผล  ประเมินวาเดก็เกิดความชํานาญในทักษะนั้นเพียงใด 

หลักจิตวิทยาดังกลาว  ผูศึกษาคนควานํามาเปนแนวทางในการสรางแบบฝกทักษะ  
ใหนาสนใจเหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  และความถนัดของนักเรียน  เพ่ือใหการเรียนการสอน 
สนุกสนาน  นกัเรียนมีความพอใจท่ีจะเรียน  และประสบความสําเร็จในการเรียนนั้น ๆ 
   
  องคประกอบของแบบฝก 
    แบบฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  มีองคประกอบท่ีสําคัญ       
(แกวอุดร  เช้ือหาญ  (2545  :  5  ;  นุจรี  เทียนลม  2543  :  5)  ดังนี ้
    1  ช่ือแบบฝก 
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    2  คําช้ีแจงการทําแบบฝกทักษะ 
    3  รายละเอียดทักษะท่ีใชในการฝก 
    4  จุดประสงค 
    5  ส่ือ 
    6  ใบความรู 
    7  กิจกรรมท่ีนกัเรียนตองปฏิบัต ิ
    8  แบบทดสอบทายแบบฝกทักษะ 
 
  หลักการในการฝกทักษะ 
  วิมลรัตน   สุนทรโรจน  (2545  :  133)  กลาวถึงหลักในการฝกทักษะ  ดังนี ้
   1  กอนการฝกควรสอนใหผูเรียนเขาใจเสียกอน  เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจ 
และ ทราบเหตุผลท่ีตองฝก  การฝกอยางไมเขาใจความหมายอาจไมทําใหเกดิทักษะ 
   2  การฝกควรใหผูเรียนไดรับการฝกตามขั้นตอนท่ีถูกตอง  ภายใตการแนะนําท่ีดี  
ถาฝกทักษะผิด ๆ จะทําใหเสียเวลาเปนอยางมากในการแกไข 
   3  ชวงเวลาการฝกส้ัน ๆ บอย ๆ ดวยแบบฝกท่ีคัดเลือกแลวเปนอยางดี จะมี
ประสิทธิภาพกวาการฝกชวงยาว ๆ  ซ่ึงผูเรียนจะเบ่ือหนาย ไมสนใจ 
   4  กิจกรรมการฝกควรจะหลากหลาย  นอกจากแบบฝกหัดตาง ๆ อาจใชเกม 
ปญหา  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ บาง 
   5  การฝกอยางมีความมุงหมายจะเกิดประโยชนมาก ถาผูเรยีนเห็นคุณคาและ  
ความ จําเปนของส่ิงท่ีเรียนหรือฝก  โดยอาจใชการทดสอบ หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือช้ีใหเห็นผลท่ีเกิดขึน้
ภายหลังการฝก 
   6  การฝกควรสัมพันธกับความมีเหตุผล  ขณะฝกควรใหผูเรียนใชความคิด หา 
เหตุผลควบคูไปดวย 
 
  พรรณี   ชูทัยเจนจิต  (2538  :  39)   กลาววา  การสรางแบบฝกท่ีดี  นอกจากจะ
คํานึงถึงหลักในการสราง และหลักในการฝกแลวจะตองอาศัยหลักสําคัญตามทฤษฎีการเรียนรู  
ประกอบดวย 
   1  ความใกลชิด  คือ ถาใชส่ิงเรา  และการตอบสนองเกิดขึน้ในเวลาใกลเคียงกัน
จะสรางความพอใจใหแกผูเรียน 
   2  การฝกหัดคือ  การใหผูเรียนไดทําซํ้าๆ กันเพ่ือชวยสรางความรู ความเขาใจท่ี
แมนยํา 
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   3  กฎแหงผล  คือใหผูเรียนไดทราบผลการทํางานของตนดวยการเฉลยคําตอบให
จะชวยใหผูเรียนทราบขอบกพรอง  เพ่ือปรบัปรุงแกไขและเปนการสรางความพอใจใหแกผูเรยีน 
   4  การจูงใจ  คือ  การจดัแบบฝกหัดเรยีงลําดับจากแบบฝกท่ีงายและส้ันไปสูเรื่อง
ท่ียากและยาวขึน้  ควรมีภาพประกอบและมีหลายรส  หลายรูปแบบ 
  ฉวีวรรณ    กีรตกิร  (2538  :   7 – 8)  เห็นวาการท่ีครูสอนเนื้อหาจนนกัเรียน  เขาใจดี
แลว  จึงใหนกัเรียนทําแบบฝกหัด  และมีการทบทวนทักษะดังกลาวเปนประจํานัน้เปนการสอดคลอง
กับกฎการเรียนรูของทอรนไดน  ซ่ึงประกอบดวยกฎแหงผล  กฎแหงผลการฝกหัดและกฎแหงความ
พรอม  สรุปได ดังนี ้
   1  การเช่ือมโยงและการตอเนื่องจะกระชับม่ันคงยิง่ขึ้น    ถามีการใชอยูเสมอและ
นอยลงเม่ือไมใช 
   2  ส่ิงใดท่ีทําบอย ๆ หรือฝกอยูเสนอยอมทําส่ิงนั้นไดดี   ส่ิงท่ีเราไมไดทําบอย ๆ  
หรือไมไดฝก  ยอมทําส่ิงนั้นไมไดเหมือนเดิม 
   3  ถารางกายมีพฤติกรรมใดซํ้าๆ  อยูเสมอ จะทําใหแสดงพฤติกรรมนัน้ ไดอยาง
ถูกตองสมบูรณ  แตถารางกายไมมีโอกาสใชหรือกระทําซํ้าๆ บอย ๆ นักพฤติกรรมนั้นจะมีแนวโนมท่ี
จะถูกลืมหรือทําไดไมถูกตองสมบูรณก็ได 
  
 ประสิทธิภาพของแบบฝกทกัษะ 
  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ 
  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะนัน้  ใชหลักการอันเดี่ยวกนักับการหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอน   
  ชัยยงค  พรหมวงศ  (2538  :  494 - 500)  ไดกลาวไว  ดังนี ้
   1  ความจําเปนท่ีจะตองทดสอบประสิทธิภาพ  การผลิตระบบการดําเนนิงานทุก
ประเภท  จําเปนตองมีการตรวจสอบระบบนัน้  เพ่ือเปนการประกันวาจะมีประสิทธิภาพจริงตามท่ี
มุงหวัง  ซ่ึงมีเหตุผลหลายประการ  คือ 
    1.1  สําหรับหนวยงานผลิตชุดการสอน  เปนการประกันคณุภาพวา  อยูในขั้น
ท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก  หากไมมีการทดสอบประสิทธิภาพเสียกอนแลวหากผลิต
ออกมาใชประโยชนไมไดดี  กจ็ะตองทําใหมเปนการส้ินเปลืองท้ังเวลา  แรงงานและเงินทอง 
    1.2  สําหรับผูใชชุดการสอน  จะทําหนาท่ีสอนโดยท่ีชวยสรางสภาพการ
เรียนรูใหผูเรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีมุงหวัง  บางครั้งตองชวยครูสอน  บางครั้งตองสอนแทนครู  
ดังนั้น  กอนนําชุดการสอนไปใช  ครจูึงควรม่ันใจวาชุดการสอนเนนประสิทธิภาพในการชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูจริง  การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับขั้นจะชวยใหไดชุดการสอนท่ีมีคณุคา
ทางการสอนจริงตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
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    1.3  สําหรับผูผลิตชุดการสอน  การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตม่ันใจ
ไดวา  เนื้อหารสาระท่ีบรรจุลงในการสอน  เหมาะสมงายตอการใช  อันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญ
สูงขึ้น  เปนการประหยักสมอง  แรงงาน  เวลา  และเงินทองในการเตรียมตนแบบ 
   2  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู  เปนระดับท่ีผูผลิตชุดการสอนจะพึง
พอใจวา  หากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับคุณภาพแลว  ชุดการสอนนัน้ก็มีคุณคาท่ีจะนําไป
สอนนักเรียน  คุมคาแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทํา
ไดโดยการประเมินผลพฤตกิรรมของผูเรียน  2  ประเภท  คอื  พฤติกรรมตอเนื่อง  (กระบวนการ)  และ
พฤติกรรมขั้นสุดทาย  (ผลลัพธ)  โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ  E1  (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)  
E2  (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) 
   3  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
    เม่ือผลิตชุดการสอนเปนตนแบบแลว  ตองนําชุดการสอนไปทดสอบตนแบบ
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนตอไปนี ้
    3.1  ขั้นหาประสิทธิภาพ  1  :  1  (แบบเดี่ยว)  เปนการทดลองกับผูเรียน  1  คน  
โดยใชเดก็ออน  ปานกลาง  และคนเกง  คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุงใหดขีึ้น  โดยปกติ
คะแนนท่ีไดจากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมากแตไมตองวิตก  เม่ือปรับปรุง
แลวจะสูงขึ้นมาก 
    3.2  ขั้นหาประสิทธิภาพ  1  :  10  (แบบกลุม)  เปนการทดลองกับผูเรียน  6 – 
10  คน  (คละผูเรียนท่ีเกงกับออน)   คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง  ในคราวนี้คะแนนของ
ผูเรียนจะเพ่ิมขึน้อีกเกือบเทาเกณฑ 
    3.3  ขั้นหาประสิทธิภาพ  1  :  100  (ภาคสนาม)  เปนการทดลองกับผูเรียนท้ัง
ช้ัน  40 - 100  คน  คํานวณหาประสิทธิภาพแลวทําการปรบัปรุง    ผลลัพธท่ีไดควรใกลเคียงกับเกณฑ
ท่ีตั้งไว 
  บุญชม  ศรีสะอาด  (2535  :  25 - 29)  ไดจําแนกวิธีการประเมินผลส่ือการเรียนการ
สอนเปน  3  วิธี  คือ 
   1  ประเมินผลโดยผูเช่ียวชาญหรือครพิูจารณาดานคุณภาพ  เนื้อหาสาระ  และ
เทคนิคการจดัทําส่ือประเภทนั้น  แบบหระเมินอาจเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  หรือ
เปนแบบเห็นดวย  สรุปผลเปนความถ่ี  แลวทดสอบตอบสนองความแตกตางระหวางความถ่ีดวย  
ไคลสแคว 
   2  ประเมินผลโดยผูเรียน  มีลักษณะเชนเดี่ยวกับการประเมินผลโดยผูเช่ียวชาญ  
หรือครู  แตจะเนนการรับรูคณุคาเปนลําดับ 
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   3  ประเมินผลโดยการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียน  เปนกาหาประสิทธิภาพ
ส่ือการสอนท่ีมีความเท่ียงตรงท่ีพิสูจนคณุภาพ  และคณุคาของส่ือการสอนนั้น  ๆ  โดยจัดวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูอะไรบาง  เปนการวัดเฉพาะผลทีเปนจุดประสงคของการสอนโดยใชส่ือนั้น  อาจจําแนก
เปน  2  วิธี  คือ 
    3.1  กําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําไว  เชน  เกณฑ  80/80  หรือ  90/90 
    3.2  ไมไดกําหนดมาตรฐานไวลวงหนา  แตจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบผล
การสอบหลังเรียนวาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญหรือไม  เม่ือเปรียบเทียบวาผลสัมฤทธ์ิจากการ
ใชส่ือนั้นสูงกวาหรือเทากับส่ือ  หรือเทคนิคการสอนอยางอ่ืนหรือไม  โดยใชสถิติทดสอบ  t-test  การ
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนเปน  90/90  หรือ  80/80  นั้น  (อรพรรณ  พรสีมา  2530  :  
131  ;  ชัยยงค  พรหมวงศ  2526  :31)  ไดใหเหตุผลไวดังนีค้ือ  เกณฑ  90/90  สําหรับเนื้อหาวิชาท่ีเปน
ความรูความจํา  และ  80/80  สําหรับเนื้อหาวชิาท่ีเปนทักษะหรือเจตคติ  เพราะการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมคิดตามระยะเวลาไมสามารถเปล่ียนและวัดไดทันทีท่ีเรียนเสร็จ  นอกจากนี้ยังมีการกําหนด
เกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีผลิตได  คือ  (ฉลองชัย  สุรวัฒบูรณ  2528  :  215)  โดยกําหนด
ไวเปน  3  ระดับ  ดังนี้  คือ 
     1  สูงกวาเกณฑ  เม่ือประสิทธิภาพชุดของการเรียนการสอน  สูงกวาเกณฑ
ท่ีตั้งไวมีคาเกณฑเกินกวา  2.5  %  ขึ้นไป 
     2  เทาเกณฑ  เม่ือประสิทธิภาพชุดของการเรียนการสอน  เทากับหรือสูง
กวาเกณฑท่ีตั้งไมเกิน  2.5  %   
     3  ต่ํากวาเกณฑ  เม่ือประสิทธิภาพชุดของการเรียนการสอน  ต่ํากวาเกณฑ  
แตไมต่ํากวา  2.5  %   
  ดังนั้น  จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา  เนื้อหาท่ีเปนความรูความจํา  มักจะกําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพไว  80/80  85/85  หรือ  90/90  สวนเนื้อหาท่ีเปนทักษะมักจะกําหนดต่ํากวานี้  เชน  
75/75  สวนท่ีกําหนดประสิทธิภาพไววา  80/80  นั้น  หมายความวา  80  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉล่ีย
รอยละประสิทธิภาพในดานกระบวนการ  ซ่ึงประกอบดวยผลการปฏิบัติภารกิจตาง  ๆ  ระหวางเรียน
และวนําคะแนนท่ีไดมาคํานวณหาคารอยละ  และ  80  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน  แลวนํามาคํานวณหาคารอยละ 
 เผชิญ  กิจระการ  (2544  :  44 – 51)  ไดกลาวถึงความหมาย  แนวคดิและการหา 
ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน  ดังนี ้

1.1  ความหมายของประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน 
  ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน  หมายถึงองครวมของประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  ในความหมายของการทําในส่ิงท่ีถูก  (Do the  Thing  Rignt)  คือการเรยีนอยางถูกตอง
และมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  ในความหมายของการทําท่ีถูกตองใหเกดิขึ้น  (Get the Right  
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Thing  Done)   นั้นหมายถึงผูเรียนเกดิการเรียนรูตามจุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวังท้ัง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะนําไปสูการมีคุณภาพซ่ึงมักนิยมเรียกรวมกันเปนท่ีเขาใจส้ัน ๆ วา   
“ประสิทธิภาพ”      ของส่ือการเรียนการสอน 
  ดังนั้น จึงสรุปไดวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ  หมายถึง  การเรียนอยางถูกตอง 
ตามกระบวนการเรียนดวยแบบฝกทักษะและผูเรียนเกดิการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู ถึงระดับ
เกณฑท่ีคาดหวังอยางมีคณุภาพ  ประสิทธิภาพท่ีวัดออกมาจะพิจารณาจากเปอรเซ็นตภาพการทําแบบ
ฝกทักษะหรือกระบวนการปฏิสัมพันธ  กับเปอรเซ็นตการทําแบบทดสอบเม่ือจบบทเรียนแสดงคา
ตัวเลขสองตัว  เชน  80/80,   75/75     โดยตวัแรก  คือเปอรเซ็นตของการทําแบบฝกทักษะถูกตองถือ
เปนประสิทธิภาพของกระบวนการและตัวเลขตัวหลัง คือเปอรเซ็นตของผูทําแบบทดสอบถูกตอง ถือ
เปนประสิทธิภาพของผลลัพธ 
  1.2   แนวคิดในการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน 
 เผชิญ  กิจระการ  (2544  :  44 -  51)  ไดกลาวถึง  การหาประสิทธิภาพส่ือการ
เรียนการสอน  ท่ีควรคํานึงถึงมีดังนี ้
   1.2.1   ส่ือการเรียนการสอน  ท่ีสรางขึ้นตองมีการกําหนดจดุประสงค เชิง
พฤติกรรมเพ่ือการเรยีนการสอนอยางชัดเจน   และสามารถวัดได 
   1.2.2   เนื้อหาของบทเรียนสรางขึ้นตองผานกระบวนการวิเคราะหเนื้อหา  
ตามจุดประสงคของการเรียนการสอน 
   1.2.3  แบบฝกทักษะและแบบทดสอบตองมีการประเมินความเท่ียงตรง ของ
เนื้อหาตามวัตถุประสงคของการสอน  จํานวนแบบฝกหัดและขอคําถามในแบบทดสอบไมควรนอย
กวาจดุประสงค 
  จากแนวคิดขางตน  สรุปไดวาในการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะนั้นจะตอง
ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน  การกําหนดจุดประสงคในการเรยีนการสอน  การจัดทําแบบทดสอบและการ
สรางส่ือวามีความสัมพันธกันหรือไม  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูถึงระดบั
เกณฑท่ีคาดหวัง 
  1.3  การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน 
  วิธีการหาประสิทธิภาพของส่ือท่ีสรางขึ้นมี  2  วิธี  ดังนี ้
   1.3.1 วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  (Rational  Approach) กระบวนการ
นี้เปนการหาประสิทธิภาพโดยใชหลักความรู  และเหตุผลในการตดัสินคณุคาของส่ือการเรียนการ
สอน  โดยอาศัยผูเช่ียวชาญเปนผูพิจารณาตดัสินคุณคา  ซ่ึงเปนการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเหมาะสมในดานการนําไปใช  และผลการประเมินของผูเช่ียวชาญแตละคน   จะนํามาหาคา
ประสิทธิภาพตอไป 
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   1.3.2  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ  (Empirical  Approach)  วิธีการ
นี้จะนําส่ือไปทดลองใชกับกลุมนกัเรียนเปาหมาย  เชนบทเรียนโปรแกรม  บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน  ชุดการสอน  แผนการสอน  แบบฝกทักษะ  เปนตน  สวนมากใชวิธีการหาประสิทธิภาพดวยวิธี
นี้ประสิทธิภาพท่ีวัดสวนใหญจะพิจารณาจากเปอรเซ็นตการทําแบบฝกหัดหรือกระบวนการเรียนหรือ
แบบทดสอบยอย  โดยแสดงเปนคาตวัเลข  2  ตัว  เชน  E1/E2  =  75/75,   E1/E2  =  80/80,   E1/E2  =  
85/85,  E1/E2   =  90/90  เปนตน 
 เกณฑประสิทธิภาพ  (E1/E2)   มีความหมายแตกตางกนัหลาย
ลักษณะในท่ีนี้จะยกตวัอยาง  E1/E2   =   80/80   ดังนี ้
 เกณฑ  80/80  ในความหมายท่ี 1   ตัวเลข  80  ตัวแรก  (E1)   
คือนักเรียนท้ังหมดทําแบบฝกทักษะหรือแบบทดสอบยอยไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80    ถือเปน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ  สวนตัวเลข  80   หลัง  (E2)  คือนกัเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบหลัง
เรียน  (Post-test)  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80   
 เกณฑ   80/80  ในความหมายท่ี 2   ตัวเลข  80  ตัวแรก  (E1)  
คือจํานวนนกัเรียนรอยละ  80  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  (Post – test)   ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80   
ทุกคน สวนตวัเลข  80  หลัง    (E2)  คือนกัเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบหลังเรียนครั้งนั้น    ได
คะแนนเฉล่ียรอยละ  80 
 เกณฑ   80/80  ในความหมายท่ี  3  ตัวเลข  80   ตัวแรก  (E1)  
คือจํานวนนกัเรียน  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test)  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80   สวนตัวเลข  
80  ตัวหลัง (E2)   คือ  คะแนนเฉล่ียรอยละ  80  ท่ีนักเรียนทําเพ่ิมขึ้นแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test)    
โดยเทียบกับคะแนนท่ีทําไดกอนเรียน  (Pre-test) 
 เกณฑ   80/80   ในความหมายท่ี  4  ตัวเลข  80  ตัวแรก  (E1)  
คือนักเรียนท้ังหมดทําแบบทดสอบหลังเรียน  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  80  สวนตัวเลข  80  หลัง  (E2)  
หมายถึงนกัเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบหลังเรียนแตละขอถูกมีจํานวน  รอยละ  80  (ถานักเรียนทํา
ขอสอบขอใดถูก  มีจํานวนนักเรยีนไมถึงรอยละ  80   แสดงวาส่ือไมมีประสิทธิภาพและช้ีใหเห็นวา 
จุดประสงคท่ีตรงกับขอนั้นมีความบกพรอง)   
 เกณฑประสิทธิภาพมีหลายเกณฑ  เชน  75/75,  80/80,  85/85,  
90/90  และ 95/95  การตั้งเกณฑประสิทธิภาพเทาใดนั้นขึน้อยูกับผูวิจัยแตไมควรตั้งไวต่ํา  เพราะ
เกณฑเทาใด มักจะไดผลตามนัน้  โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรูความจํามักจะตั้งไว  80/80,  85/85  
หรือ 90/90 สวน เนื้อหาท่ีเปนทักษะมักจะตั้งไว  75/75   
 จะเห็นไดวาการคํานวณหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนนี้เปนผลรวมของการ
หาคุณภาพ  (Quality)  ท้ังเชิงปริมาณท่ีแสดงเปนตัวเลข   (Quantitative)  และเชิงคุณภาพ  
(Qualitative)   ท่ีแสดงเปนภาษาท่ีเขาใจได  ดังนั้นประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน ในท่ีนี้ จึง
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เปนองครวมของประสิทธิภาพ (Efficiency)  ในความหมายของการทําในส่ิงท่ีถูก  (Do  the  Thing  
Right)  นั้นหมายถึงการเรียนอยางถูกตองและมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  ในความหมายของ การ
ทําท่ีถูกตองใหเกดิขึ้น  (Get  the  Right  Thing  Done)   หมายถึงผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค
ถูกตองถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวัง  ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะนําไปสูการมีคุณภาพ ซ่ึงมัก
นิยมเรียกรวมกนัเปนท่ีเขาใจส้ัน ๆ  วา  “ประสิทธิภาพ”  ของส่ือการเรียนการสอน 
 
   การหาประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ 
  เผชิญ  กิจระการ  (2544  :  1 – 6)  ไดกลาวถึงความหมายของดัชนีประสิทธิผลและ
แนวคิดการเกี่ยวกับประสิทธิผล  ดังนี ้
 1   ความหมายของประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ 
 ประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ  หมายถึง  ส่ิงท่ีบงช้ีประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการจัดการเรียนรูของบทเรียนท่ีเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ  ท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด  ซ่ึงวัดไดจากคะแนนท่ีเพ่ิมขึ้นจากคะแนนทดสอบกอนเรียน 
และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  สวนใหญจะประเมินความแตกตางของคาคะแนนใน  2  
ลักษณะ  คือ ความแตกตางของคะแนนการทดสอบกอนเรยีน  และคะแนนการทดสอบหลังเรียนหรือ 
เปนการทดสอบความแตกตางเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมใน
การปฏิบัติสวนมากจะเนนท่ีผลของความแตกตางท่ีแทจริงมากกวาผลของผลแตกตางทางสถิต ิ
   ดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness   Index)   หมายถึง  คาของตวั 
เลขท่ีแสดงถึง ความกาวหนาในการเรยีนของผูเรียนโดยการเทียบคะแนนท่ีเพ่ิมขึ้นจากคะแนนการ
ทดสอบกอนเรียนกับคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนและคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับ
คะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียน 
   สรุปไดวา  การศึกษาดัชนีประสิทธิผลจะทําใหเราทราบไดวาส่ือการเรียน
การสอน วิธีสอนหรือนวัตกรรมท่ีสรางขึ้นนัน้มีประสิทธิผลเพียงใด  โดยการนําส่ือท่ีสรางขึน้ไป
ทดลองใชกับผูเรียนแลวนําผลการทดลองมาวิเคราะหหาประสิทธิผล  โดยดัชนีประสิทธิผลจะเปนตัว
บงช้ีถึง  ขอบเขตและประสิทธิภาพสูงสุดของส่ือ 
  2  แนวคิดในการหาประสิทธิผลของส่ือการเรียนการสอน 
   การหาประสิทธิผลของส่ือการเรียนการสอน  เม่ือมีการประเมินส่ือการสอนท่ี
ผลิตขึ้นมาเรามักจะดูถึงประสิทธิผลทางดานการสอนและการวดัประเมินส่ือนั้น  ตามปกติแลวจะเปน
การประเมินความแตกตางของคาคะแนนใน  2   ลักษณะ  คือ  ความแตกตางของคะแนนการทดสอบ 
กอนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียนหรือเปนการทดสอบความแตกตางเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  ในการปฏิบัติสวนมากจะเนนท่ีผลของความ
แตกตางท่ีแทจริงมากกวาผลแตกตางทางสถิติ  แตในบางกรณีการเปรยีบเทียบเพียง   2 ลักษณะ ก็
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อาจจะยังไมเพียงพอ  เชน  ในกรณีของการทดลองใชส่ือในการเรียนการสอน  ครั้งท่ีหนึ่งปรากฏวา  
กลุมท่ี  1  การทดสอบกอนเรียนไดคะแนน  18  %  การทดสอบหลังเรียนไดคะแนน  67%  และ    
กลุมท่ี  2  การทดสอบกอนเรียน  ไดคะแนน  27 %  การทดสอบหลังเรียนไดคะแนน  74 %   ซ่ึงเม่ือ
นําผลการวิเคราะหทางสถิติ  ปรากฏวาคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท้ัง  2  กลุม  แตเม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน  ระหวางกลุมท้ังสอง
ปรากฏวาไมมีความแตกตางกัน  ซ่ึงไมสามารถระบุไดวาเกดิขึ้นเพราะตวัแปรทดลอง (Treatment)   
นั้นหรือไม  เนื่องจากการทดสอบท้ังสองกรณีนั้นมีคะแนนพ้ืนฐาน  (คะแนนกอนเรียน)  แตกตางกนั  
ซ่ึงจะสงผลถึงคะแนนการทดสอบหลังเรียนท่ีจะเพ่ิมขึ้นไดสูงสุดของแตละกรณ ี
   Hovland  (เผชิญ  กจิระการ.  2546  :  1  ;  อางอิงมาจาก  Hovland.   1949   :   
46 – 47)   เสนอแนวคิดการหา  “ดัชนีประสิทธิผล” (The  Effectiveness  Index)  ซ่ึงคํานวณไดจาก
การหาความแตกตางของการทดสอบกอนการทดลอง และหลังการทดลองดวยคะแนนสูงสุด  ท่ี
สามารถทําเพ่ิมขึ้น  Hovland  เสนอวา  คาความสัมพันธของการทดลองจะสามารถกระทําไดอยาง
ถูกตองแนนอนจะตองคํานึงความแตกตางของคะแนนพ้ืนฐาน  (คะแนนทดสอบกอนเรียน)  และ
คะแนนท่ีสามารถทําไดสูงสุด  ดัชนีประสิทธิผลจะเปนตัวบงช้ีถึงขอบเขตและประสิทธิภาพสูงสุด
ของส่ือ 
   Web   (เผชิญ   กิจระการ.   2546  :  1   ;   อางอิงมาจาก   Web.  1963   :  276)  
ไดเสนอแนวคิดในการหา  “ดัชนีประสิทธิผล”  โดยการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนโดยใช
วิธีการ  3  แบบ  ซ่ึงเพ่ิมเติมจาก  “ดัชนีประสิทธิผล”  ของ  Hovland  โดย  Webb  ใหความสนใจ  
คาเฉล่ียรอยละของคะแนนซ่ึงเรียกวา วิธีการ Conventional  โดยคํานวณจากการนําคาคะแนนรอยละ
ของกลุมควบคุมลบออกจากคะแนนรอยละของกลุมทดลองแลวจึงหารดวยคะแนนรอยละของกลุม
ควบคุม  ผลท่ีไดจะแสดงถึงรอยละท่ีเพ่ิมขึ้น  (หรือลดลง)   เปรียบเทียบกับคะแนนของกลุมควบคุม 
  3   การหาประสิทธิผลของส่ือการเรียนการสอน 
 ดัชนีประสิทธิผลสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือประเมินผลส่ือโดย เริ่มจาก
การทดสอบกอนเรียน  ซ่ึงเปนตัววัดคาผูเรยีนมีความรูพ้ืนฐานอยูในระดับใดรวมถึงการวดัทางดาน
ความเช่ือ  เจตคติและความตั้งใจของผูเรียน  คะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาแปลงใหเปนรอยละ หาคา
คะแนนสูงสุดท่ีเปนไปได  นํานกัเรียนเขารับการทดลอง  เสร็จแลวทําการทดสอบหลังเรียน แลวนํา
คะแนนท่ีได  หาคาดัชนีประสิทธิผล  โดยนําคะแนนกอนเรียนไปลบออกจากคะแนนหลังเรียนได
เทาใด  นํามาหารดวยคาท่ีไดจากคาทดสอบกอนเรียนสูงสุดท่ีผูเรียนสามารถทําได  ลบดวยคะแนน
ทดสอบกอนเรียน  โดยทําใหอยูในรูปรอยละ 
 ดัชนีประสิทธิผลจะมีคาอยูระหวาง  - 1.00  ถึง  1.00   หาคาทดสอบกอน
เรียนเปน 0   และการทดสอบหลังเรียนปรากฏวานกัเรียนไมมีการเปล่ียนแปลง   คือ  ไดคะแนน  0  
เทาเดิม  แตถา คะแนนทดสอบกอนเรยีนเทากับ  0  และคะแนนทดสอบหลังเรียนนักเรียนทําไดสูงสุด
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คือเต็ม 100  คาดัชนีประสิทธิผลจะมีคาเทากับ  1.00   และในทางตรงกันขาม  ถาคะแนนทดสอบหลัง
เรียนนอยกวา คะแนนทดสอบกอนเรียน  คาท่ีไดออกมาจะมีคาเปนลบ 
 การเรียนเพ่ือรอบรูซ่ึงนกัเรียนแตละคนจะตองเรียนใหถึงเกณฑท่ีกําหนดไว
ดัชนีประสิทธิผลสามารถนํามาดัดแปลง  เพ่ืออางอิงเกณฑดวยคาของเกณฑสูงสุดท่ีสามารถเปนไปได
ซ่ึงในกรณีคาดัชนีประสิทธิ  อาจจะมีคาไดถึง  1.00   
    
 4  แนวทางการจัดการเรียนรู 
 
 การเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
มาตรา 22 ระบุวา การจดัการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได  ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาต ิ โดยเฉพาะความรู  และทักษะดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมท้ังความรู
ความเขาใจ  และประสบการณในเรื่องของการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
 ในสวนของการจัดการกระบวนการเรยีนรู สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตอง
ดําเนินการ  ดังนี ้
 1  จัดเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 2  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ 
 3  จัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจรงิ ฝกการปฏิบัตใิหทําได 
 4  จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ ไดอยางสมดลุ  รวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงาม 
 5  จัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวกเพ่ือให 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
 6  จัดการเรยีนรูใหเกิดขึ้นในทุกเวลาทุกสถานท่ีการจัดการเรียนรูตามแนวดังกลาว
จําเปนตองเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนท้ังของคร ู และนักเรียนกลาวคือบทบาทของ
ครูผูสอนจากการเปนผูบอกเลา  บรรยายสาธิตเปนการวางแผนจัดกจิกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 
กิจกรรมตาง ๆ จะตองเนนท่ีบทบาทของนักเรียนตั้งแตเริ่ม  คือ  รวมวางแผนการเรียน  การวัดผล 
ประเมินผล  และตองคํานึงวากิจกรรมการเรียนนั้นเนนกระบวนการพัฒนากระบวนการคดิ  วางแผน
ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงเรียนรูหลากหลาย  ตรวจสอบ 
วิเคราะหขอมูลการแกปญหาการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกนั  การสรางคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลท่ี
สืบคนไดเพ่ือนําไปสูคําตอบของปญหาหรือคําถามตาง ๆ 
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 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เนนกระบวนการท่ีนักเรียน 
เปนผูคิด  ลงมือปฏิบัติศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมหลากหลาย  ท้ังการทํากจิกรรม
ภาคสนาม  การสังเกต  การสํารวจตรวจสอบ  การทดลองในหองปฏิบัติการ  การสืบคนขอมูลจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  การทําโครงงานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีการศึกษาจากแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงวุฒภิาวะ  ประสบการณเดิม  ส่ิงแวดลอม  และวัฒนธรรมการเรียนรู
ของนักเรียนจะเกิดขึน้ระหวางท่ีนักเรียนมีสวนรวมโดยตรงในการทํากจิกรรมการเรียนเหลานั้นจึงจะ
มีความสามารถในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และความหวังวากระบวนการเรียนรูดังกลาวจะทําใหนักเรยีนไดรับ
การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค มีเจตคติและคานิยมท่ีเหมาะสมตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมท้ังสามารถส่ือสาร
และทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย.ี 2546 : 215-216) 
 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ไดปรับเปล่ียนกระบวนการ
เรียนรูและวิธีการวัดประเมินผล  รวมท้ังสงเสริมใหมีการวจิัยเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา  จากเดิมท่ี
เนนใหผูเรียนจดจําเนื้อหาสาระ  และใชการวัดผลจากการทดสอบดวยขอสอบเปนการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร  โดยใหความสําคัญกับผูเรียนในการคดิและลงมือปฏิบัติ  และปรับเปล่ียนการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรยีนท่ีครอบคลุมท้ังความรูความคิด  กระบวนการเรียนรูดาน
ทักษะกระบวนการ  การแกปญหา  การส่ือสาร  การนําความรูไปใช  การใชเทคโนโลย ี รวมท้ัง
คุณลักษณะของผูเรียน ดานจิตวิทยาศาสตรและโอกาสของการเรียนรู 
 
 เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 การพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  มีจดุสําคัญยิ่งประการหนึ่งคือการ
พัฒนาใหมีความเปนสากลท่ีสอดคลองกับชีวิตจริงของสังคมไทย ลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนจึงตองมีความยดืหยุนตามบริบทของชุมชนในทองถ่ินเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
และเปนไปตามธรรมชาต ิรวมท้ังสามารถเช่ือมโยงความรูท่ีหลากหลายใหเกิดเปนความรูแบบองค
รวมและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 เปาหมายของการจดัการเรยีนการสอนสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรตามมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2546 : 1-5)  ไดกําหนด 
ไวดังนี ้
 1  เพ่ือใหเขาใจหลักการ  ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
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 2  เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาต ิและขอจํากดัของวิทยาศาสตร 
 3  เพ่ือใหมีทักษะสําคัญในการศึกษาคนควา  และคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 4  เพ่ือพัฒนากระบวนการคดิและจินตนาการ  ความสามารถในการแกปญหาและการ
จัดการ ทักษะในการส่ือสารและความสามารถในการตัดสินใจ 
 5  เพ่ือใหตระหนกัถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมวลมนษุย 
และสภาพแวดลอมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกันและกัน 
 6  เพ่ือนําความรู  ความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต 
 7  เพ่ือใหเปนคนมีจติวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมในการใช 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานไดเนนใหผูเรียนเปนสําคญั 
โดยใหผูเรียนมีบทบาทวางแผนการเรียนรู  เลือกทํากิจกรรมการเรียนรูและลงมือปฏิบัต ิ ท้ังนี้เพ่ือ 
พัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณท้ังรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  การจดัการเรยีนการสอน 
วิทยาศาสตร  ใชแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
มาตรา  24  ท่ีระบุใหสถานศึกษาดําเนินการ  ดังนี ้
 1  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของ 
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 2  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกต 
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา 
 3  จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน 
ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
 4  จัดการเรยีนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ  อยางไดสัดสวนรวมท้ัง 
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 5  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและ 
อํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวจิัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม ๆ  กัน  จากส่ือการเรียนการสอน
และแหลงวิทยาการตาง ๆ 
 6  จัดการเรยีนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  มีการประสานความรวมมือกับ
บิดา  มารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชน  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
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 ระบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร มีองคประกอบสําคญัท่ีสัมพันธกันหรือมีความ 
สอดคลองกัน  ประกอบดวย  หลักสูตรกระบวนการเรียนและการวัดประเมินผลการเรียนรูท่ีมี 
การเช่ือมโยงกนั  เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนไปตามเปาหมายการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาตองเตรยีมความพรอม  ดังนี ้
 1  หลักสูตร  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ใหมีสาระและมาตรฐานการเรยีนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศและบริบทของสถานศึกษา 
ประกอบดวย  สภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน  พัฒนาการประสบการณของผูเรียนเพ่ือให
กําหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูและการวดัผลประเมินผล 
 2  กระบวนการเรียนรู  จัดกจิกรรมการเรียนรูโดยเนนกระบวนการ  และคํานึงถึง 
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือชีวิตจริงเพ่ือใหมีความหมายตอผูเรียน  จัดหาแหลงการเรียนรู 
ส่ือการเรียนรู  และอุปกรณการศึกษาอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 3  การวดัประเมินผลการเรยีนรู  จัดใหมีการประเมินผลโดยใชแนวทางการประเมิน 
ตามสภาพจริง  ท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติทุกขัน้ตอนเพ่ือใหไดขอมูลสนเทศ  และเลือกใช 
วิธีการวดัประเมินผล  เกณฑการประเมินและแบบประเมินท่ีสอดคลองกัน  รวมถึงนําผลการประเมิน 
ไปใชพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สสวท.)  ไดดําเนินการพัฒนา 
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีซ่ึงถือวาเปนการเรียนรูท่ีผูเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด  ท้ังนี้ไดมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูมาโดยลําดับ  กลาวคือ  ในระยะเริ่มแรกของ
การพัฒนาหลักสูตร  สสวท.  เนนการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  แตกําหนดแนวทางในการทํา
กิจกรรมคอนขางมาก  (Structured Inquiry)  นักเรียนไดมีโอกาสฝกคิดตาม ลงมือปฏิบัติออกแบบ
บันทึกขอมูล  และวิเคราะหขอมูลเอง  การพัฒนากระบวนการเรียนรูในระยะตอมา  สสวท. ไดเริ่ม
พัฒนาโดยใชปญหาปลายเปด  (Open-ended Problems)  ใหนักเรียนไดคดิวางแผนออกแบบการ
ทดลองและลงมือปฏิบัติ  ศึกษาคนควา  ตรวจสอบความคดิดวยตนเองมากขึน้  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในระยะตอมา  คือ  กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (Science  and 
Technology  Project)  ซ่ึงเปนกิจกรรมขั้นสุดยอดท่ีนักเรยีนเปนผูระบุปญหาหรือคําถามตามความ
สนใจของตนเองหรือของกลุม แลววางแผนหาวิธีการท่ีจะแกปญหาหรือคําถามตามความสนใจของ
ตนเองหรือของกลุม  แลววางแผน  หาวิธีการท่ีจะแกปญหาดวยการสรางทางเลือกหลากหลายโดยใช
ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเรียนรูมา  มีการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ
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แกปญหาลงมือปฏิบัติและประเมินผลการแกปญหาสรุปเปนความรูใหม  ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอนครูผูสอนตองศึกษาเปาหมาย และปรัชญาของการจัดการเรียนรูใหเขาใจอยางถองแท  ทําความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการ  ทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ  ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
กระบวนการและผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดแลวพิจารณาเลือกนํามาใชออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนแหลงความรูของทองถ่ิน  และ
ท่ีสําคัญคือศักยภาพของผูเรียนดวย  ดังนั้น  เนื้อหาสาระเดียวกัน  ผูสอนแตละโรงเรียนยอมจดัการ
เรียนการสอนและใชส่ือการเรียนการสอนท่ีแตกตางกนั  (กรมวิชาการ. 2546 :216-217) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนคดิเปนทําเปน
และแกปญหาได  ซ่ึงนักเรียนตองสืบคน  เสาะหา  สํารวจตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการ 
ตาง ๆ จนเกิดความเขาใจและเกิดความรูนัน้อยางมีความหมาย  สามารถสรางเปนองคความรูของ
นักเรียนเอง 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 
เพ่ือสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  โดยใชกจิกรรมดังนี ้
 1  กิจกรรมหลัก 
 1.1 กระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 1.2 กระบวนการแกปญหา 
 1.3 การสืบคนรายกรณ ี
 1.4 การเรียนรูแบบสหรวมใจ 
 1.5 การจัดทําโครงงานวทิยาศาสตร 
 2  กิจกรรมเสริม 
 2.1 การจัดนิทรรศการทางวทิยาศาสตร 
 2.2 การจัดทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร 
 2.3 การจัดคายวิทยาศาสตร 
 2.4 การเชิญผูมีประสบการณดานวิทยาศาสตรเปนวิทยากร 
 2.5 การจัดกิจกรรมเสริมบทเรียน/แผนการจัดการเรียนรู 
 2.6 การใชแบบฝกทักษะ 
 2.7 การใชคําถาม 
 ฯลฯ 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนการสอน 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยูบนพ้ืนฐานของการศึกษาในสวนของเนื้อหา  และหลักการทางดาน 
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วิทยาศาสตรโดยตรง  ประกอบกับหลักการดานจิตวิทยาพัฒนาการท่ีสัมพันธกับการเรียนรู  ซ่ึง
ปจจุบันเปนท่ียอมรับแลววา  พัฒนาการทางสมองของมนษุยในวัยตาง ๆ  เปนหัวใจสําคัญท่ีสงผล
โดยตรงตอการเรียนรู  จึงนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร 
 
 5  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 เพ่ือจะทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม
เพียงใดจําเปนตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ในอดีตท่ีผานมา  การวดัประเมินผล
สวนใหญใหความสําคัญกับการใชขอสอบซ่ึงไมสามารถสนองเจตนารมณการเรียนการสอนท่ีเนนให 
ผูเรียนคิดลงมือปฏิบัติดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสรางองคความรู  ดังนั้น  ผูสอนตองตระหนักวา 
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเปนกระบวนการเดียวกนัและจะตองวางแผนไปพรอม ๆ กัน 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรูจะบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของการเรียนการ
สอนท่ีวางไว ควรมีแนวทางดังนี ้(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 2546 : 99-108) 
 การวดัประเมินผลการเรยีนรูวิทยาศาสตร  มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบท่ี
ประกอบดวย  การกําหนดจุดมุงหมายและวิธีการวดัประเมินผล การสรางเครื่องมือการดําเนินการ
ตามท่ีวางแผนไว  ประกอบดวย  ความรูความคดิ  กระบวนการเรียนรู  เจตคติและโอกาสในการเรียนรู
ตอจากนัน้จึงกําหนดวิธีการวดัประเมินผลท่ีหลากหลายท้ังการประเมินจากการทดสอบดวยขอสอบ 
และการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายจากการปฏิบัติงานและผลงานของผูเรียนท้ังนี้จะตองกําหนด
เกณฑท่ีสามารถนําไปใชไดอยางเท่ียงตรงการวดัประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  ในปจจุบันเปน
การประเมินตามสภาพจริงเนื่องจากการประเมินตามสภาพจริงชวยสะทอนถึงสมรรถภาพของผูเรียน
ไดครอบคลุมทุกดาน 
 การประเมินตามภาพจริงมีลักษณะดังนี ้
 1  เนนการพัฒนาและประเมินตนเอง 
 2  ใหความสําคัญกับการพัฒนาจดุเดนของผูเรียน 
 3  เนนการวัดพฤตกิรรมของผูเรียนท่ีแสดงออกเปนสําคัญ 
 4  เนนคุณภาพของผลงานท่ีไดจากการบูรณาการความรูทักษะ 
 5  มีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องตามบริบทของผูเรียนท้ังท่ีบาน สถานศึกษา 
และ ชุมชน 
 6  สนับสนุนการมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบรวมกนั มีการช่ืนชม 
ตอการปฏิบัติงานและผลงานสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
 7  กระทําไปพรอมกับการเรยีนรูของผูเรียน ตามสภาวการณท่ีเกิดขึ้นเพ่ือสรางความ 
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เช่ือมโยงการเรียนรูสูชีวติจริง 
 8  เนนความสามารถในการคดิระดับสูง  โดยใชขอมูลท่ีเช่ือถือไดในการสังเคราะห 
อธิบาย ตั้งสมมติฐานสรุปและแปลผล 
 การประเมินสมรรถภาพของผูเรียน เปนการประเมินท่ีจะตองกระทําอยางหลากหลาย 
วิธีการเพ่ือใหไดผลการประเมินครอบคลุมท้ังดานความรูความคิด  กระบวนการเรียนรู  เจตคติและ 
โอกาสการเรียนรู  ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมการเรียนรูและแสดงออกตามความสามารถ ความถนัดและ 
ความชอบ  การประเมินสมรรถภาพของผูเรียนตองมีการวางแผน  เตรียมการ  และใชการประเมิน 
ในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ  ภารกจิท่ีสําคัญท่ีตองเตรียม  ไดแก 
 1  วิธีการวดัประเมินผล  ประกอบดวย  กิจกรรมของผูเรียนเปนสวนสําคัญกิจกรรม 
ควรมีความหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 2  เกณฑการประเมินผลและแบบันทึก  ตองสรางขึ้นใหสอดคลองกับวิธีการ 
ประเมิน เกณฑประเมินท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหผลการประเมินเปนท่ีเช่ือถือ โดยเกณฑการ
ประเมินผลและแบบบันทึกมีลักษณะท่ีชัดเจน  ใชสะดวก  รวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุม 
ตามจุดประสงค  และส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจตรงกนั 
 3  การแปลความหมายของการประเมิน  ตองมีแนวทางหรอืเกณฑท่ีใชในการลง 
สรุปขอมูล  เพ่ือจําแนกคุณภาพของงานหรือความสามารถของบุคคลตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 การวดัและประเมินผลดานความสามารถ  (Performance Assessmnet)  ความสามารถ
ของผูเรียนประเมินไดจากการแสดงออกโดยตรงจากการทํางานตาง ๆ  เปนสถานการณท่ีกําหนดให 
ซ่ึงของจริงใกลเคียงกับสภาพจริง  และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแกปญหาหรือปฏิบัติงานจริง  โดย
ประเมินกระบวนการทํางาน  กระบวนการคดิ  โดยเฉพาะความคดิระดับสูงและผลท่ีได 
 ลักษณะของการประเมินความสามารถ คือ กําหนดวัตถุประสงคของงาน  วิธีการทํางาน 
ผลสําเร็จของงาน  มีคําส่ังควบคุมสถานการณในการปฏิบัติงาน  และมีเกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจน 
การประเมินความสามารถท่ีแสดงออกของผูเรียนทําไดหลายแนวทางตาง ๆ  กัน  ขึ้นอยูกับสภาพ 
แวดลอม  สภาวการณ  และความสนใจของผูเรียน  ดังนี ้
 1  มอบหมายงานใหทํา  งานท่ีมอบใหตองมีความหมาย  มีความสําคัญ  มี
ความสัมพันธกับหลักสูตร  เนื้อหาวิชา  และชีวิตจริงของผูเรียน  ผูเรียนตองใชความรูหลายดานใน
การปฏิบัติงาน 
 2  การกําหนดช้ินงาน  หรืออุปกรณหรือส่ิงประดิษฐใหผูเรียนวิเคราะหองคประกอบ 
หรือกระบวนการทํางาน  และเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดขีึ้น 
 3  กําหนดตวัอยางช้ินงานให  แลวใหผูเรียนศึกษางานนั้น  และสรางช้ินงานท่ีมี
ลักษณะของการทํางานไดเหมือนหรือดกีวาเดิม 
 4  สรางสถานการณจําลองท่ีสัมพันธกับชีวติจริงของผูเรียน  โดยกําหนดสถานการณ 
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แลวใหผูเรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหา 
 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟมผลงาน (Portfolio Assessment) 
 แฟมผลงานคืออะไร 
 เม่ือผูเรียนทํากิจกรรมตาง  ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร 
ท้ังในหองเรียนหรือนอกหองเรียน ก็จะมีผลงานไดจากการทํากิจกรรมเหลานั้นปรากฏอยูเสมอ 
ซ่ึงสามารถจําแนกผลงานออกตามกจิกรรมตาง  ๆ  คือ 
 1  การฟงบรรยายเม่ือผูเรียนฟงการบรรยายก็จะมีสมุดจดคาํบรรยาย  ซ่ึงอาจอยูใน
รูปของบันทึกอยางละเอียดหรือบันทึกยอ  ท้ังนี้  ขึ้นอยูกับลักษณะของความชอบ  และความเคยชิน
ของผูเรียนในการบันทึกคําบรรยาย 
 2  การทําการทดลอง  ผลงานของผูเรียนท่ีเกีย่วของกับการทดลองอาจประกอบ 
ดวยการวางแผนการทดลองท้ังในรูปของการบันทึกอยางเปนระบบหรือบันทึกแบบยอ  การบันทึก
วิธีการทดลอง  ผลการทดลอง  และปญหาท่ีพบขณะทําการทดลอง  การแปลผล  สรุปผล  และการ
อภิปรายผลการทดลอง  และผลงานสุดทายท่ีเกี่ยวของกับการทดลอง  คือการรายงานผลการทดลองท่ี
ผูเรียนอาจทําเปนกลุมหรือเดี่ยวก็ได 
 3  การอภิปราย  ผลงานของผูเรียนท่ีเกี่ยวของกับการอภิปราย  คือ  วางหัวขอและ
ขอมูลท่ีจะนํามาใชในการอภิปราย  รวมท้ังขอสรุปตาง  ๆ 
 4  การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม  จัดเปนผลงานท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูเรียนท่ีเกดิ
จากการไดรับมอบหมายจากครูผูสอนใหไปศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องตาง  ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับ
หัวขอหรือประเด็นท่ีกําลังศึกษา  ผลงานท่ีไดจากการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมอาจอยูในรูปแบบของการ
รายงานการทําวิจัยเชิงเอกสารหรือบันทึกประเด็นสําคัญซ่ึงอาจนําไปใชประกอบการอภิปรายใน
ช่ัวโมงเรียนก็ได 
 5  การศึกษานอกสถานท่ี  การศึกษานอกสถานท่ีจดัเปนวิธีการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีประสบการณตรงเกี่ยวกับเรื่องท่ีกาํลังศึกษา  ผลงานท่ีไดอาจประกอบดวยการบันทึก 
การสังเกต การตอบคาํถามหรือปญหาจากใบงานการเขียนรายงานส่ิงท่ีคนพบ 
 6  การบันทึกรายวัน  เปนผลงานประเภทหนึ่งของผูเรียนท่ีอยูนอกเหนือจาก
ผลงานท่ีแสดงถึงการเรียนรูโดยตรง  แตจะชวยใหผูเรียนหรือผูประเมินไดเขาใจประเด็นหรือส่ิงท่ี
ผูเรียนนึกคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดวย 
 นอกจากกจิกรรมท่ีไดกลาวมาดวย ยังมีกิจกรรมอ่ืน  ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
ซ่ึงผูเรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถอ่ืน  ๆ  อีกดวย  เชน  การส่ือสาร  ผลงานเหลานี้ถาไดรับ
การเก็บรวบรวมอยางมีระบบดวยตัวผูเรียนตามชวงเวลา  ท้ังกอน  และหลังการทํากิจกรรมเหลานี้โดย
ไดรับคําแนะนําจากครูผูสอน  และผูเรียนฝกจนเคยชินแลว  จะถือเปนผลงานท่ีสําคัญยิ่งท่ีใชในการ
ประเมินผลการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรของผูเรียนตอไป 
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 6  การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
 
 แผนการจดัการเรยีนรูเปรียบเสมือนแนวทางท่ีชวยในการแกปญหาในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนและชวยใหครูบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามหลักสูตรไดเปนอยางด ี
 
  1   ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู 
   ชัยยงค  พรหมวงศ  (2524  :  22  ,  อางอิงในสุพิน  บุญชูวงศ.    2536)  ไดให
ความหมายของแผนการจดัการเรียนรูวา แผนการจัดการเรยีนรูเปนการกําหนดขัน้ตอนการสอนท่ีครู
มุงหวังจะใหผูเรียนไดเกดิพฤติกรรมเรียนรูในเนื้อหาและประสบการณหนวยใดหนวยหนึ่ง            
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
   วินิจ  เกตขํา  และชาญชัย  ศรีไสยเพชร  (2522  :  95  ,  อางอิงในสุพิน  บุญชูวงศ.    
2536)  กลาววาแผนการจัดการเรียนรูหมายถึงสวนขยายของหลักสูตรซ่ึงกําหนดแนวทางการสอน  
และจัดกิจกรรมโดยยึดเนื้อหาจุดประสงคการเรียนรู ความคิดรวบยอดในหลักสูตรไวเปนหลัก 
   สงบ  ลักษณะ  (2536  :  1)  ใหความหมายของแผนการสอนวา  การนําวิชาหรือกลุม
ประสบการณท่ีจะตองทําแผนการสอนตลอดภาคเรยีน  มาสรางเปนแผนการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน  การใชส่ืออุปกรณการสอน  และการวัดประเมินผล  โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงคการ
เรียนยอย   ๆ  ใหสอดคลองกับวตัถุประสงค  หรือจุดเนนของหลักสูตร  สภาพของผูเรียน  ความพรอม
ของโรงเรียนในดานวัสดุอุปกรณ  และตรงกับชีวติจริงในหองเรียน 
   วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542  :  1)  ไดใหความหมายของแผนการสอนวา  หมายถึง  
แผนการหรือโครงการท่ีจะทําเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชา
หนึ่ง  เปนการเตรยีมการสอนอยางเปนระบบ  และเครื่องมือท่ีชวยใหครพัูฒนาการจดัการเรยีนการ
สอนไปสูจุดประสงคการเรียนรูของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   อาภรณ  ใจเท่ียง  (2542  :  311)  ไดใหความหมายของแผนการสอน  คือ  แผนการจัด
กิจกรรมการสอน  การใชส่ือการสอน  การวัดและการประเมินผลใหสอดคลองกับ  เนื้อหาและ
จุดประสงคท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  แผนการสอนเปนแผนท่ีผูสอนจดัทําขึน้
จาดจุดประสงคใด  สอนอยางไร  และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด 
   กรมวิชาการ  (2545  :  73)  ไดใหความหมายของแผนการจดัการเรียนรูคือ  ผลการ
เตรียมการวางแผนจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  โดยนําสาระและมาตรฐานการเรียนรู  ผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวังรายป  หรือรายภาคมาสรางหนวยการเรียนรู  คําอธิบายรายวิชาและกระบวนการ
เรียนรู  โดยเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน 
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   นิคม  ชมพูหลง  (2545  :  180)  ไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูไววา  
แผนการหรือโครงการท่ีจัดทําเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือใชในการปฏิบัติการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง  
เปนการเตรียมการสอนอยางมีระบบ  และเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ไปสูจุดประสงคการเรียนรู  และจดุมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   รุจิร  ภูสาระ  (2545  :  1)  แผนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือ  แนวทาง  หมายถึง  
แนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน  ตามท่ีกําหนดไวในสาระการเรียนรูของแตละกลุม
สาระ 
   วิมลรัตน  สุนทรโรจน  (2545  :  29)  ไดใหความหมายของแผนการสอน  คือ  
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  การใชส่ือการสอน  การวดัประเมินผลใหสอดคลองกับเนื้อหา  
และจุดประสงคท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  แผนการสอนเปนแผนท่ีผูจัดทํา  
จัดทําขึน้จากคูมือครูหรือแนวการสอนของกรมวิชาการ  ทําใหผูสอนทราบวาจะสอนเนื้อหาใด  เพ่ือ
จุดประสงคใด  สอนอยางไร  ใชส่ืออะไร  และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด 
   กลาวโดยสรุป  แผนการจัดการเรียนรูคือการวางแผนกําหนดรูปแบบของบทเรียน  
แตละเรื่อง  ซ่ึงจะเปนแนวในการดําเนินการจดัการเรียนการสอนแกครใูหเปนไปตามจดุมุงหมาย 
ความคดิรวบยอด เนื้อหาและการวดัผลประเมินผลท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
  2  ความสําคัญของแผนการเรยีนรู 
   แผนการเรียนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู  ทําใหเกดิการวางแผน  วิธีสอน  
วิธีเรียนท่ีมีความหมายยิ่งขึ้น  เพราะเปนการผสมเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  จากหลักสูตรผสม
จิตวิทยาทางการศึกษา  นวัตกรรม  การวดัและการประเมินผล  ซ่ึงมีผูกลาวถึงความสําคญัของแผนการ
สอนหรือแผนการจัดการเรียนรู  ไวหลายทาน  ดังนี ้
   ทวีศักดิ์  ไชยมาโย  (2537  :  4 - 5)  ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรูไว  ดังนี ้
    1  ชวยใหครูไดมีโอกาสศึกษาหาความรู  ในเรื่องหลักสูตร  แนวการจัดการสอน  
จัดทําเพ่ือหาส่ือประกอบการสอน  ตลอดจนวิธีการวัดประเมินผล  อยางละเอียดทุกแงมุม 
    2  ชวยใหเกดิการวางแผนวิธีสอน  วิธีเรียนท่ีมีความหมายยิง่ขึ้น  เพราะการจดัทํา
แผนการสอนเปนการผสมผสานเนื้อหาสาระและจุดประสงคกับหลักสูตรเนื้อหาสาระและจุดประสงค
กับหลักสูตรจติวิทยาการศึกษา  หรือนวัตกรรมการเรียนใหม  ๆ  ตลอดจนปจจัยอํานวยความสะดวก
ของโรงเรียนและสภาพปญหา  ความสนใจ  ความตองการของผูเรียน  ผูปกครองและทรัพยากรใน
ทองถ่ิน  โดยใชวิธีเชิงระบบ  เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
    3  ชวยใหครูมีคูมือท่ีทําดวยตนเองไวลวงหนา  เพ่ือใหเกดิความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณของหลักสูตร  สงเสริมใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูอยางครบถวน
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สอดคลองกับระยะเวลา  และจํานวนคาบท่ีมีอยูจริงในแตละภาคเรียน  นั่นคือ  สอนใหครบถวนและ
ทันเวลา  ชวยใหครูมีความม่ันใจในการสอนมากขึ้น 
    4  ชวยใหการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามจดุประสงคท่ีกําหนด  
ชวยใหครูสามารถวินิจฉัยจดุออนของนกัเรียนท่ีไดรับการแกไขและทราบจดุเดนท่ีควรไดรับการ
เสริมสรางตอไป 
    5  ชวยใหครูผูสอนใชขอมูลท่ีถูกตอง  เท่ียงตรง  เพ่ือเสนอแนะบุคลากรและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  กรมวิชาการ  ศึกษานิเทศก  และผูบริหาร  เพ่ือปรับปรุง  หลักสูตรให
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
    6  ชวยใหครู  ผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของสามารถทราบขั้นตอนกระบวนการตาง  ๆ  
ในการสอนของครู  เพ่ือการนิเทศตดิตาม 
    7  ถาผูสอนติดธุระจําเปน  ไมสามารถสอนดวยตนเองได  แผนการจดัการเรยีนรู
จะไดเปนคูมือแกผูมาสอนแทนได 
    8  เปนการพัฒนาวิชาชีพท่ีแสดงวางานสอนตองไดรับการฝกฝนใหมีความ
เช่ียวชาญ  โดยเฉพาะมีเครื่องมือหรือเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ 
    9  เปนผลงานทางวิชาการ  อยางหนึ่งซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความชํานาญพิเศษ  หรือ
ความเช่ียวชาญของผูจัดทําการสอน  ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนางานในหนาท่ีและเสนอเล่ือนระดับให
สูงขึ้นได 
   วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542  :  2)  ใหความสําคัญของการจัดแผนการเรียนรูไวดังนี ้
    1  กอใหเกดิการวางแผนและเตรียมการลวงหนา  เปนการนําเทคนิค  วิธีสอน  ส่ือ
เทคโนโลยี  และจิตวิทยาการสอน  มาผสมผสานประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม   
    2  สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร  เทคนิคการเรียนการ
สอน  การเลือกใชส่ือ  การวัดผลและการประเมินผล  ตลอดจนประเด็นตาง  ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
    3  เปนคูมือในการสอน  สําหรับตัวครูผูสอน  และครูท่ีสอนแทนนําไปใชในการ
ปฏิบัติการสอนอยางม่ันใจ   
    4  เปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการเรียนการสอน  และการวัดประเมินผลท่ีจะ
เปนประโยชนตอการจดัการเรียนการสอนครั้งตอไป 
    5  เปนหลักฐานแสดงความเช่ียวชาญของผูสอน  ซ่ึงสามารถนําไปเสนอเปน
ผลงานทางวิชาการได 
   อาภรณ  ใจเท่ียง  (2542  :  311)  ไดใหความสําคัญของแผนการสอนดังนี ้
    1  ทําใหเกิดการวางแผนวิธีการสอน  วิธีเรียนท่ีมีความหมายยิ่งขึ้น  เพราะเปนการ
จัดทําอยางมีหลักการท่ีถูกตอง 
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    2  ชวยใหครูมีคูมือการสอนท่ีทําดวยตนเอง  ทําใหเกดิความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอน  ทําใหสอนไดครบถวนตรงตามหลักสูตร  และสอนไดทันเวลา 
    3  เปนผลงานทางวิชาการท่ีสามารถเผยแพรเปนตวัอยางได 
    4  ชวยใหความสะดวกแกครูผูสอนแทนในกรณีท่ีผูสอนไมสามารถเขาสอนได 
   จะเห็นไดวา  แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู  มีความสําคัญและมีความ
จําเปนอยางยิ่งสําหรับครูผูสอน  และเปนส่ิงท่ีทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
  3  รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู 
   รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู  ไมมีรูปแบบตายตวั ขึน้อยูกับหนวยงานหรือ
สถานศึกษาแตละแหงจะคิดดดัแปลงตามความเหมาะสม  อยางไรก็ตามลักษณะสวนใหญของ
แผนการจดัการเรยีนรูจะคลายคลึงกัน ซ่ึงพอสรุปเปนรูปแบบได  3  รูปแบบดังนี ้
    1   แบบเรียงหัวขอ  รูปแบบแผนการจัดการเรียนรูชนิดนี้จะเขียนเรียงลําดับ
กอนหลังโดยไมตองตตีาราง  รูปแบบนี้สะดวกแกการเขียนของครู  เพราะไมเสียเวลาตีตาราง               
แตสวนเสียก็คือยากตอการมองความสัมพันธแตละหัวขอเพราะเขียนอยูคนละหนากนั 
 แผนการจดัการเรยีนรูวิชา…………………..……………………..ช้ัน…………………. 
หนวยท่ี………….เรื่อง………………………..เวลา………..คาบ  วันท่ี…………………………… 
ความคดิรวบยอด……………………………………………………………………………………. 
คุณสมบัติท่ีตองการเนน 1.  …..……………………………………………………………………. 
      2.  …..……………………………………………………………………. 
จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม 
 1.  …..…………………………………………………………………….…..………… 
 2.  …..…………………………………………………………………….…..………… 
เนื้อหา  …..…………………………………………………………………….…..……………… 
………..…..…………………………………………………………………….…..………………  
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ขั้นนํา 
  1.1  …..…………………………………………………………………….…..…… 
  1.2  …..…………………………………………………………………….…..…… 
  1.3  …..…………………………………………………………………….…..…… 
 2.  ขั้นสอน 
  2.1  …..…………………………………………………………………….…..…… 
  2.2  …..…………………………………………………………………….…..…… 
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  2.3  …..…………………………………………………………………….…..…… 
 3.  ขั้นสรุป 
  3.1  …..…………………………………………………………………….…..…… 
  3.2  …..…………………………………………………………………….…..…… 
  3.3  …..…………………………………………………………………….…..…… 
 4.  ขั้นวดัผล 
  4.1  …..…………………………………………………………………….…..…… 
  4.2  …..…………………………………………………………………….…..…… 
  4.3  …..…………………………………………………………………….…..…… 
ส่ือการเรียน 
 1.  .…..…………………………………………………………………….…..…… 
 2.  …..…………………………………………………………………….…..…… 
 3.  …..…………………………………………………………………….…..…… 
ประเมินผล 
 1.  ….…………………………………………………………………….…..…… 
 2.  …..…………………………………………………………………….…..…… 
 3.  …..…………………………………………………………………….…..…… 
 
    2   แบบกึ่งตาราง  รูปแบบนี้เปนแบบท่ีแสดงใหเห็นเปนชอง ๆ ตามลําดับ
กอนหลัง ซ่ึงรูปแบบนี้อาจทําใหครูตองเพ่ิมภาระในการตตีารางแตจะสะดวกในการอาน                     
เพราะมองเห็นความสัมพันธของแตละชองในหนาเดียวกันไดงาย  ดังนี้ 
 
 แผนการจดัการเรยีนรูวิชา..........................................................ช้ัน………………………… 
หนวยท่ี……………..เรื่อง…………………………..………เวลา………คาบ  วันท่ี……………........ 
ความคดิรวบยอด …………………………………………………………………………………… 
คุณสมบัติท่ีตองการเนน 1.  …………………………………………………………………….. 
      2.  …………………………………………………………………….. 
 

จุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม เนื้อเรื่อง กิจกรรม 

การเรียนการเรียนรู ส่ือการเรียน ประเมินผล หมายเหต ุ

  1.  ขั้นนํา…………... 
………………………    
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จุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม เนื้อเรื่อง กิจกรรม 

การเรียนการเรียนรู ส่ือการเรียน ประเมินผล หมายเหต ุ

  2.  ขั้นสอน…….….. 
………………………    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.  ขั้นสรุป…….….. 
……………………… 
4.  ขั้นวดัผล….……. 
……………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    3  แบบตาราง  รูปแบบนี้จะเขียนเปนชอง  ๆ  คลายแบบกึ่งตาราง  โดยนําหัวขอ
สาระสําคัญมาไวในตารางดวย  ดังตัวอยางตาราง  (อาภรณ  ใจเท่ียง.  2542  :  221 - 223) 
 
แผนการสอนกลุม..........................................ช้ัน....................เวลา..................คาบ  หนวย.................... 
 

สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ส่ือการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

 
 
 

     

 
   การใชรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูตามระดับช้ัน 
    ในการสอนระดับอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษายอม 
มีรูปแบบแผนการจดัการเรียนรูท่ีตางกัน  พอจะสรุปรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  
กับระดับช้ันไดดังนี ้
     1   ระดับอนุบาลและประถมศึกษา นิยมใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกึ่งตาราง 
เพราะทําใหครูสามารถกําหนดกิจกรรมการเรียนของนกัเรยีนท่ีสัมพันธกับจดุประสงค  ส่ือการสอน 
และการประเมินผลไดชัดเจน 
     2   ระดับมัธยมศึกษา  นิยมใชแบบกึ่งตารางในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน   
(ม.1 - ม.3)  สวนมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 - ม.6)  นิยมใชแผนการสอนแบบเรยีงหัวขอ 
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     3   ระดับอุดมศึกษา  นิยมใชแผนการสอนแบบเรียงหัวขอ  เพราะกะทัดรัด
และครูสามารถเขียนแผนการสอนไดโดยใชเวลาไมมากนกั 
 
  4   องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู 
   อาภรณ  ใจเท่ียง  (2542  :  312)  ไดกลาวถึงองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู  
วาเกิดขึ้นจากความพยายามตอบคําถาม  ดังตอไปนี ้
    1  สอนอะไร  (หนวย  หัวเรื่อง  ความคดิรวบยอดหรือสาระสําคัญ) 
    2  เพ่ือจุดประสงคอะไร  (จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม) 
    3  ดวยสาระอะไร  (เนื้อหา) 
    4  ใชวิธีการใด  (กจิกรรมการเรียนการสอน) 
    5  ใชเครื่องมืออะไร  (ส่ือการเรียนการสอน) 
    6  ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จหรือไม  (วัดผลประเมินผล) 
   เพ่ือตอบคําถามดังกลาวจึงกําหนดใหแผนการสอน  มีองคประกอบ  ดังนี ้
    1  วิชา  หนวยท่ีสอน  และสาระสําคัญ  (ความคิดรวบยอด)  ของเรื่อง 
    2  จุดประสงคเชิงพฤตกิรรม 
    3  เนื้อหา 
    4  กิจกรรมการเรียนการสอน 
    5  ส่ือการเรียนการสอน 
    6  การวดัผลและการประเมินผล 
   สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  (ไพบูลย  มูลด.ี  2546  :  45 - 46  ;  อางอิงมา
จาก  สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  2542  :  136 - 137)  กลาววา  แผนการสอน  
(Learning  Plan)  ประกอบดวย  หัวขอสําคัญ  9  ขอ  โดยบูรณาการของหนวยศึกษานิเทศก  
สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  7  ขอ  เพ่ิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  2  ขอ  
ดังนี ้
    1  สาระสําคัญ  (Concept)  เปนความคิดรวบยอดหรือหลักการของเรื่องท่ีตองการ
ใหเกิดกับนกัเรียนตามแผนการสอนนี้แลว 
    2  จุดประสงคการเรียนรู  (Learning  Objective)  เปนการกาํหนดจุดประสงคเกดิ
ตามแผนการสอนนี ้
    3  เนื้อหา  (Content)  เปนเนื้อหาท่ีจะจัดกิจกรรมและจะตองใหเกิดกับผูเรียนเม่ือ
เรียนตามแผนการสอนนี้แลว 
    4  กิจกรรมการเรียนการสอน  (Instructional  Activates)  เปนการเสนอขัน้ตอน
หรือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําหนดไวในแผนการสอนแลว 
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    5  ส่ืออุปกรณการสอน  (Instructional  Media)  เปนวัสดุท่ีใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีกําหนดไวในแผนการสอน 
    6  การวดัผลและประเมินผล  (Measurement  And  Evaluation)  เปนการกําหนด
ขั้นตอน  หรือวิธีการวดัผลประเมินผลวา  นกัเรียนบรรลุจุดประสงคท่ีกําหนดไวในกิจกรรมการเรียน
การสอน  แยกการประเมินเปนกอนสอน  ขณะสอน  และประเมินหลังสอน 
    7  กิจกรรมเสนอแนะ  เปนกจิกรรมการบันทึกเพ่ิมเติมขิงครูผูสอนหลังจากนํา
แผนการสอนใหผูบังคับบัญชาตรวจความถูกตองแลว  เพ่ือปรับปรุงแผนการสอนกอนนําไปใชสอน 
    8  ขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา  เปนการบันทึกตรวจแผนการสอน  เพ่ือ
เสนอแนะหลังจากท่ีไดตรวจความถูกตองแลว  การกําหนดรายละเอียดในหัวขอตาง  ๆ  ในแผนการ
สอนมีความสมบูรณ  เชน  การกําหนดจดุประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การ
ใชส่ือ  และการวัดผลประเมินผลใหมีความสอดคลองสงเสริมการเรียนรู  จุดประสงคของหลักสูตร 
    9  บันทึกผลการสอน  เปนการบันทึกของผูสอน  บันทึกหลังการนําแผนการสอน
ไปใชแลว  เพ่ือนําไปปรับปรุงและใชสอนคราวตอไป  ประกอบดวย  3  ขอ  คือ 
     9.1  ผลการเรียน  เปนการบันทึกผลการเรียนดานปริมาณและคุณภาพท้ัง  4  
ดาน  คือ  ดานพุทธิพิสัย  ดานจติพิสัย    และดานทักษะกระบวนการ  ซ่ึงไดกําหนดในขัน้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและขั้นประเมินผล 
     9.2  ปญหาและอุปสรรค  เปนการบันทึกปญหา  อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในขณะ
สอนกอนสอนและหลังสอน   
     9.3  ขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไข  เปนการบันทึกขอเสนอแนะเพ่ือแกไข
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกดิการเรียนรู  บรรลุวัตถุประสงคของบทเรียนท่ีหลักสูตร
กําหนด 
    ดังนั้น  ในการเขียนแผนการสอน  จึงตองเขียนไวใหครบทุกหับขอท่ีกลาว  
เพ่ือใหเกิดการเรียนการสอนบรรลุตามจดุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
    
   หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
    สถาบันราชภัฎมหาสารคาม  (2539  :  120)  ไดเสนอรูปแบบของแผนการสอน
หรือแผนการจัดการเรียนรูไว  10  ขั้นตอน  ดังนี ้
     1  กําหนดหมวดหมู  เนื้อหา  และประสบการณ  อาจกําหนดเปนหมวดหมู
วิชาหรือบูรณาการเปนสหวิทยาการตามความเหมาะสม 
     2  กําหนดหนวยการสอน  โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการสอนประจํา
เนื้อหาท่ีจะทํา  ใหครูสามารถถายทอดความรูใหแกนกัเรียนไดในหนึ่งสัปดาห  หรือสอนไดหนวยละ
ครั้ง 
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     3  กําหนดหัวเรื่อง  ผูสอนจะตองถามตัวเองวา  ในการสอนแตละหนวยควรให
ประสบการณอะไรแกนกัเรียน  แลวกําหนดหัวขอเรื่องออกมาเปนหนวยการสอนยอย 
     4  กําหนดหลักการและความคดิรวบยอด  ท่ีกําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับ
หนวยและหัวเรื่อง  โดยสรุปรวบยอดแนวความคิด  สาระและหลักการท่ีสําคัญไว  เพ่ือเปนแนวทางใน
การจัดเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน 
     5  กําหนดจุดประสงคใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง  โดยเขียนเปนเชิง  
จุดประสงคเชิงพฤตกิรรมท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไวทุกครั้ง 
     6  กําหนดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ซ่ึง
เปนแนวทางและการเขียนแผนการจดัการเรียนรู 
     7  กําหนดแบบประเมินผล  ตองประเมินใหตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
โดยใชแบบทดสอบอิงเกณฑ  เพ่ือใหผูสอนทราบวาหลังจากเรียนจากแผนการเรียนรู  1  แผนแลว  
ผูเรียนไดเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีตั้งไวหรือไม 
     8  เลือกและเขียนแผนการจัดการเรียนรู  วิธีและอุปกรณท่ีครูใชเปนส่ือการ
เรียนการสอนท้ังส้ิน  เม่ือเขียนแผนการจัดการเรียนรูแตละหัวขอเรื่องแลว  จัดไวเปนรูปเลมเพ่ือหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว 
     9  หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  เพ่ือเปนการประกันวาแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นนัน้  มีประสิทธิภาพในการสอนผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑขึน้  โดย
คํานึงถึงหลักการท่ีวา  การเรียนรูเปนกระบวนการเพ่ือใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเรียนบรรลุผล 
     10  การใชแผนการจัดการเรียนรู  เปนขัน้นําเอาแผนการจัดการเรียนรูไปใช  
ซ่ึงจะตองมีการตรวจสอบและปรับปรุงใหดีขึ้นอยูตลอดเวลาในการใชแผนการจดัการเรยีนรู 
 
   ลักษณะของแผนการเรียนรูทีด่ ี
    ลักษณะของแผนการเรียนรูท่ีดี  ประกอบดวย  (สถาบันราชภัฎมหาสารคาม.  
2539  :  121 - 122)   
     1  มีความมุงหมายดี  ชัดเจนสําหรับเนื้อหานั้น  ๆ  เปนความมุงหมายท่ี
สามารถวัดได 
     2  จัดประสบการณใหนักเรยีนไดรับอยางเหมาะสม 
     3  จัดวิธีการสอนและกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาผูเรียน 
     4  กําหนดวิธีวัดผลไดอยางเหมาะสม    
     5  กําหนดส่ือการสอนเหมาะสมกับผูเรียนและเนื้อหาวิชาท่ีสอน 
     6  สอดคลองและเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
     7  มีความชัดเจน  สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 
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     8  ชวยใหครูเกิดความเช่ือม่ันในการสอน  และสามารถปรับปรุงใหเหมาะสม
กับนกัเรียนได 
     9  เปนแผนการจดัการเรียนรูท่ีนําไปสอนไดในสถานการณจริง  ดังนัน้  ใน
การจัดทําแผนการเรยีนรูจึงสงเสริมใหจัดทําและสอดคลองกับจุดเนนและแนวทางการใชหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง  แผนการจดัการเรยีนรูท่ีดคีวรมีกิจกรรมการเรียนรู 
   วัลลภ  กันทรัพย  (อาภรณ  ใจเท่ียง.  2542  :  219  ;  อางอิงมาจาก  วัลลภ  กันทรัพย.  
2534  :  44 - 45)  ไดเสนอแนะวาแผนการสอนท่ีดคีวรมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีลักษณะ  4  ประการ  
ตอไปนี ้
    1  เปนแผนการสอนท่ีมีกจิกรรมท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติไดมากท่ีสุด  โดยครูเปน
เพียงผูคอยช้ีนํา  สงเสริมหรือกระตุนใหกจิกรรมท่ีผูเรียนดาํเนินการ  เปนไปตามความมุงหมาย 
    2  เปนแผนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบ  หรือทําสําเร็จดวย
ตนเอง  โดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบอกคําตอบ  เปนผูคอยกระตุนดวยคําถาม  หรือปญหาให
ผูเรียนคิดแกปญหาหรือแนวทางไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรมเอง 
    3  เปนแผนการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการ  มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการ
ทํางานเปนกระบวนการ  และนํากระบวนการไปใชไดจริง 
    4  เปนแผนการสอนท่ีสงเสริมการใชวัสดุอุปกรณ  ท่ีสามารถจัดหาไดในทองถ่ิน  
หลีกเล่ียงการใชวัสดุอุปกรณสําเร็จรูปราคาสูง 
   อาภรณ  ใจเท่ียง  (2542  :  343)  ไดกลาวถึงลักษณะของแผนการสอนท่ีดี  ดังนี ้
    1  สอดคลองกับหลักสูตรและแนวการสอนของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
    2  นําไปสอนไดจริงและมีประสิทธิภาพ 
    3  เขียนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
    4  มีความกระจางชัดเจน  ทําใหผูอานเขาใจงายและเขาใจตรงกัน 
    5  มีรายละเอียดมากพอท่ีจะทําใหผูอานสามารถนําไปใชสอนได 
    6  ทุกหัวขอในแผนการสอนมีความสอดคลองสัมพันธกัน 
   โดยสรุปแลว  แผนการสอนท่ีดี  เปนแผนการสอนท่ีใหแนวทางการสอนแกผูสอน
อยางชัดเจน  ท้ังดานจุดประสงคการสอน  เนื้อหาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  การใชส่ือการ
เรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล  โดยเฉพาะ  แนวทางการจดักิจกรรมควรเปนกจิกรรมท่ีเนน
ใหผูเรียนไดปฏิบัติ  ไดคิด  ไดทํา  ไดแกปญหา  และไดเกดิทักษะกระบวนการ  สมารถนําไปใชใน
ชีวิตได 
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 7  ดัชนีประสิทธิผล  (The Effectiveness) 
 
  ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง  ตัวเลขท่ีแสดงถึงความกาวหนาในการเรียนของผูเรียน   
โดยเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพ่ิมขึน้จากคะแนนการทดสอบกอนเรียนกับคะแนนท่ีไดรับจากการทดสอบ
หลังเรียน  เม่ือมีการประเมินส่ือการสอนท่ีผลิตขึน้จะดูมีประสิทธิผลทางการสอน  และการวัด
ประเมินผลส่ือการสอนนั้น  ตามปกตกิารประเมินความแตกตางของคาคะแนนใน  2  ลักษณะ  คือ  
ความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน  หรือเปนการทดสอบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง  กลุมทดลองกับกลุมควบคุม  ไดกําหนดสูตรในการหาคาดัชนี     
ประสิทธิผลดังนี ้
  (เผชิญ  กิจระการ และ สมนกึ  ภัททิยธน.ี    2545  :  30 - 36)  การหาพัฒนาการท่ี
เพ่ิมขึ้นของผูเรียนโดยอาศัยการหาคาดัชนีประสิทธิผล  (Effectiveness  Index  :  E.I.)  มีสูตรดังนี้   
 
ดัชนีประสิทธิผล    =       ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 
                                  (จํานวนนกัเรียน X คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 
    
  P2 - P1  หมายถึง  จํานวนเศษของ  E.I.  เปนเศษท่ีไดจากการวัดระหวางการทดสอบ   
กอนเรียน  (P1)  และการทดสอบหลังเรียน  (P2)  ซ่ึงคะแนนท้ังสองนี้แสดงถึงรอยละของคะแนนรวม
สูงสุดท่ีได  (100%) 
   ตัวหารของดัชนี  คือ  ความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียน  (P1)  
และคะแนนสูงสุดท่ีนกัเรียนสามารถทําได 
   ตัวหารของดัชนี  คือ  ความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียน  (P1)  
และคะแนนสูงสุดท่ีนกัเรียนสามารถทําได 
  การแสดงคาดัชนีประสิทธิผลใหม  โดยการคูณดวย  100  เพ่ือใหคาท่ีออกมาเปนรอย
ละ  ซ่ึงชวยใหตีคาท่ีออกมาไดสะดวกมากขึ้น  ดัชนีประสิทธิผลสามารถนําไปประยุกตใช เพ่ือ
ประเมินผลส่ือการสอน  โดยเริ่มจากการทดสอบกอนเรียนท่ีเปนตัววดัวาผูเรียน  มีความรูพ้ืนฐานใน
ระดับใด  รวมถึงการวัดดวยความเช่ือเจตคติ  และความตัง้ใจของผูเรียน นําคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบมาแปลงเปนรอยละหาคาคะแนนสูงสุดท่ีเปนไปได  จากนั้นนํานักเรียนทดลองเสร็จแลวทํา
การทดสอบหลังเรียนไดเทาไร  นําไปหารคาท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนสูงสุดท่ีนกัเรียนทําได   
ลบดวยคะแนนทดสอบกอนเรียน  โดยทําใหเปนรูปรอยละ  จากการคํานวณพบวา  คาดัชนี
ประสิทธิผลอยูระหวาง  1.00  หากคาทดสอบกอนเรียนเปน  0  และการทดสอบหลังเรียน  ปรากฏวา
นักเรียนไมมีการเปล่ียนแปลง  คือ  ไดคะแนน  0  เทาเดิม 
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 สรุปไดวา  ดัชนีประสิทธิผลเปนการหาประสิทธิผลของส่ือหรือนวัตกรรม  หลังเรียนวา
นักเรียนมีความกาวหนาหรือมีความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากการใชส่ือมากนอยเพียงใด  เม่ือเปรียบเทียบกับ
กอนการใชส่ือ 
 
 8  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ไพศาล  หวังพานิช  (2526  :  89)  กลาววา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน  เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และ
ประสบการณจากการเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกอบรม  หรือการสอน 
  จากความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกลาวขางตน  อาจกลาวไดวา  เปนคณุลักษณะ  
และสมรรถภาพทางดานตาง  ๆ  ตลอดจนทักษะท่ีผูเรียนไดรับจาก 
   1  การวิเคราะห  (Analysis) 
   2  การสังเคราะห  (Synthesis) 
   3  การประเมินคา  (Evaluation) 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เปนส่ิงท่ีช้ีวัดถึงการจดัการ  ซ่ึงนอกจากเปนเรื่องพิจารณา
ความรู  ความสามารถทางดานสติปญญาของครูผูสอนและผูบริหารอีกดวย 
  จากความหมายท่ีกลาวมาแลว  เราอาจจะประมวลผลความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไดวา  คือ  ความรูความเขาใจ  ทักษะและทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู  ซ่ึงวดัไดจากการทดสอบ
ระหวางหรือกลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวดวยการทดสอบ  หรือวิธีอ่ืน  ๆ  นอกจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะบอกคณุภาพของผูเรียนแลว  ยังแสดงใหเห็นคุณคาของหลักสูตร  คุณภาพ
ของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ตลอดจนความรูความสามารถของครูผูสอนและผูบริหารอีก
ดวย 
  จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวนี้สรุปไดวา  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  มีหลายองคประกอบดวยกนั  ท่ีสําคัญแบงออกเปน  3  กลุม  คือ  การสอน  และ
องคประกอบดานการบริหาร  และการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   
  
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 นฤมล  สังขพุทธินันทน  (2546  :  61)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  เรื่องระบบนิเวศ  ผลการศึกษาพบวา  แบบฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  เรื่องระบบนิเวศ  มีประสิทธิภาพ  82.87/80.93  ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว  คือ  80/80  และคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  เรื่องระบบนิเวศ  มีคาเทากับ  0.65  แสดงวา  โดยเฉล่ียผูเรียนมี
ความรูเพ่ิมขึน้รอยละ  65 
 น้ําฝน  แสงลา  (2547  :  71)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน  เรื่อง  พลังงานกับชีวิต  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ผลการศึกษาพบวา  แบบฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  พลังงานกับชีวติ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีผู 
ศึกษาคนควาสรางขึน้  มีประสิทธิภาพ  83.89/88.58  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีตั้งไว  คะแนนเฉล่ีย
หลังฝกทักษะสูงกวากอนฝกทักษะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  และคาดัชนีประสิทธิผล
ของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคา  0.59  แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึน้หลังจาก
ฝกดวยแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานรอยละ  59 
 พนัดดา  สุหญานาง  (2547  :  77)  การพัฒนาแบบฝกหัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  เรื่องบรรยากาศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ผลการศึกษาพบวา  แบบฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรท่ีสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ  86.80/86.07  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว  นกัเรียนท่ีเรยีนโดย
ใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  .01  และดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีคาเทากับ  0.5857  
แสดงวาผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึน้รอยละ  58.57 
 ณัฏฐญาณี  เพชรผา  (2548  :  55)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน  สําหรับนกัเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  2  ผลการศึกษาพบวา  แบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ  เทากับ  82.56/82.20  แสดงวาแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  
ท่ีตัง้ไว  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  2  ไดรับการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  หลังการใชแบบฝกทักษะสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 เกษศิรนิทร  ชูรา  (2549  :  100)  การพัฒนาชุดฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  สําหรับ
พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ผลการศึกษาพบวา  การพัฒนาชุดฝก
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  เรื่องสารในชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ท่ี
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  เทากับ  86.90/82.44  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  ท่ีตั้งไว  และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6 พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 นิตยากรณ  อินออน  (2549  :  70 - 71)  ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน  สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ผลการศึกษาพบวา  ชุดฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐานท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  เทากับ  86.48/84.18  แสดงวาชุดฝกทักษะเพ่ือ
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พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  
80/80  และผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนกัเรียนภายหลังการใช
ชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสูงขึน้  เม่ือเปรียบเทียบกับกอนใชชุดฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 รัตติยา  ศรใีส  (2551  :  81)  การพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  1  ผลการศึกษาพบวา  แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  1  ท่ีผูวิจัยสรางขึน้มีประสิทธิภาพเทากับ  86.58/85.25  พบวามี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีตั้งไว  และผลการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  1  สูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี   
ระดับ  .01 
 สุพัตรา  สัตยากูล  (2552  :  75)  การพัฒนาชุดฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ผลการศึกษาพบวา  การพัฒนาชุดฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ท่ีผูวิจัยสรางขึน้มีประสิทธิภาพ  83.14/82.58  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  ท่ีกําหนดไว  และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ  .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 มยุรี  แสงชาติ  (2553  :  85)  การพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐาน  เรื่องอาหารและสารอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ผลการศึกษาพบวา  แบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องอาหารและสารอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  มี
ประสิทธิภาพเทากับ  82.19/84.25  เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  และการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช  แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องอาหารและสารอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  พบวาคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
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บทที ่3 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูศึกษาคนควาไดกําหนดขั้นตอนในการดาํเนิน  การศึกษาคนควา
ตามลําดับดังตอไปนี ้
 1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 3.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4.  แบบแผนและการดําเนินการศึกษาทดลอง 
 5.  วิธีการดําเนนิการศึกษาคนควา 
 6.  การวิเคราะหขอมูล 
 7.  สถิติท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1  ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ภาคเรยีนท่ี  1  ปการศึกษา  2554            
โรงเรียนบึงมะลูวทิยา  สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  จํานวน  159  คน            
จาก  5  หองเรียน 
 2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3/2  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2554  จํานวน  41  คน 
จากนกัเรียน  1  หอง  ไดมาโดยการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  โดยใชหองเรียนเปน
หนวยการสุม 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา มี  3  ชนิด คือ  
  1  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   จํานวน  5   แผน   
 2  แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จํานวน  5  ชุด 
 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชนิดเลือกตอบ           
4  ตัวเลือก  จํานวน  1  ฉบับ  30  ขอ 
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การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 ผูศึกษาคนควาไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  
ดังนี ้
 1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ              
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  มีขั้นตอนดังตอไปนี ้
 1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   เอกสาร  
คูมือการใชหลักสูตร  มาตรฐานการเรยีนรู  ตวัช้ีวดั  คุณลักษณะอันพึงประสงค  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   สาระท่ี  2  มาตรฐาน  ว  2.1  และมาตรฐาน  ว  2.2 
 1.2  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการเขียนแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู
จากเอกสาร  ตํารา  คูมือครู  แบบเรียน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 
: 1 - 113) 
 1.3  ศึกษาสาระการเรียนรู  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   ประกอบดวย
เนื้อหาท้ังหมด  5  หนวยการเรียนรู  ดังนี ้
 หนวยการเรียนรูท่ี  1  ส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต 
 หนวยการเรียนรูท่ี  2  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
 หนวยการเรียนรูท่ี  3  แรงและการเคล่ือนท่ี 
 หนวยการเรียนรูท่ี  4  พลังงาน 
 หนวยการเรียนรูท่ี  5  ดาราศาสตรและอวกาศ 
 ผูศึกษาคนคาไดใชหนวยการเรียนรูท่ี  2   เรื่อง  ระบบนิเวศ  ในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงทํา
การวิเคราะห  เปนเนื้อหายอยดังนี ้
 1  เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 2  เรื่อง  หวงโซอาหารและสายใยอาหาร 
 3  เรื่อง  วัฏจักรของสาร 
 4  เรื่อง  ประชากรในระบบนิเวศ 
 5  เรื่อง  แนวทางการรกัษาสมดุลในระบบนิเวศ 
 1.4  วิเคราะหความสัมพันธระหวาง มาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัดสาระสําคัญ  

จุดประสงคการเรียนรู  เรื่อง  ระบบนิเวศกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3    
 1.5  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.5.1  ศึกษารูปแบบและขัน้ตอนการจดัทําแผนการจัดการเรียนรู   
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 1.5.2  เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  จํานวน  5  แผน  ใชสอนแผนละ  3  
ช่ัวโมง  โดยแตละแผนประกอบดวย  มาตรฐานการเรยีนรู  ตัวช้ีวัด  สาระสําคัญ  จดุประสงคการ
เรียนรู  กระบวนการจัดการเรียนรู  ส่ือและแหลงเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล  ซ่ึงแตละแผนมี
ดังนี ้
 แผนการจดัการเรยีนรูท่ี  1  เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 แผนการจดัการเรยีนรูท่ี  2  เรือ่ง  หวงโซอาหารและสายใยอาหาร 
 แผนการจดัการเรยีนรูท่ี  3  เรื่อง  วัฏจักรของสาร 
 แผนการจดัการเรยีนรูท่ี  4  เรื่อง  ประชากรในระบบนิเวศ 
 แผนการจดัการเรยีนรูท่ี  5  เรื่อง  แนวทางการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ 
 1.5.3  นําแผนการจัดการเรียนรู  ท่ีจัดทําเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาการศึกษาคนควา  เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในสวนท่ีบกพรอง ผลปรากฏวา  
อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาเสนอแนะใหปรับกิจกรรมบางกิจกรรมในแผนการจดัการเรยีนรูให
มีความกระชับรัดกุม ผูศึกษาคนควาจึงไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 1.5.4  สรางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเช่ียวชาญเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert)   
   
  คาเฉลี่ย    ความหมาย 
  4.50 – 5.00    เหมาะสมอยูในระดับ  มากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49    เหมาะสมอยูในระดับ  มาก 
  2.50 – 3.49    เหมาะสมอยูในระดับ  ปานกลาง 
  1.50 – 2.49    เหมาะสมอยูในระดับ  นอย 
  1.40 – 1.49    เหมาะสมอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 
 
 1.5.5  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการตรวจแกไขพรอมแบบประเมินเสนอ
ผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินเกี่ยวกับ  มาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัดสาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  
กระบวนการจัดการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล  และส่ือและแหลงเรียนรู  ซ่ึงผูเช่ียวชาญ
ประกอบดวย        
 1.5.5.1  นางวรัชยา  ประจํา    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรยีนบานซะวาซอ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา 
 1.5.5.2  นายนําพล  กิ่งมะณ ี  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานซะวาซอ  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ผูเช่ียวชาญดาน
แผนและนวัตกรรม 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



70 
 
 1.5.5.3  นางนันทพร  เสนสม     ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนบานซะวาซอ  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ผูเช่ียวชาญดาน
การวดัผลและประเมินผล 
 1.5.6  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูเช่ียวชาญประเมินแลว มาหาคาเฉล่ีย  ผล
ปรากฏวามีคาเฉล่ียตั้งแต  4.74  ถึง  4.86  และโดยรวมจากรายการประเมินท้ังหมด  มีคาเฉล่ียเทากับ  
4.82  หมายความวา แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  (ภาคผนวก) 
 1.5.7  ปรับปรุงแผนการเรยีนรู  แลวเสนออาจารยท่ีปรกึษาอีกครั้งกอนนําไป
ทดลอง 
 1.5.8  นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3/2  
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2554  จํานวน  41  คน  
 1.5.9  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงหลังการทดลองแลวเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระเพ่ือขอความเห็นชอบในการนําไปทดลองภาคสนาม 
 1.5.10  จัดพิมพแผนการเรียนรู  เปนฉบับสมบูรณ  เพ่ือเตรยีมนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป  (ภาคผนวก) 
 
 2   แบบฝกทกัษะ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ   ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  3  มีขั้นตอนดังตอไปนี ้
 2.1  ศึกษาสาระการเรียนรู  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   ประกอบดวย
เนื้อหาท้ังหมด  5  หนวยการเรียนรู  ดังนี ้
 หนวยการเรียนรูท่ี  1  ส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดํารงชีวิต 
 หนวยการเรียนรูท่ี  2  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
 หนวยการเรียนรูท่ี  3  แรงและการเคล่ือนท่ี 
 หนวยการเรียนรูท่ี  4  พลังงาน 
 หนวยการเรียนรูท่ี  5  ดาราศาสตรและอวกาศ 
 2.2  ศึกษาวิธีสรางแบบฝกทักษะ 
   องคประกอบของแบบฝกทักษะ 
    1  ช่ือแบบฝก 
    2  คําช้ีแจงการทําแบบฝกทักษะ 
    3  รายละเอียดทักษะท่ีใชในการฝก 
    4  จุดประสงค 
    5  ส่ือ 
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    6  ใบความรู 
    7  กิจกรรมท่ีนกัเรียนตองปฏิบัต ิ
    8  แบบทดสอบทายแบบฝกทักษะ 
 2.3  สรางแบบฝกทักษะจํานวน  5  ชุด 
 2.4  นําแบบฝกทักษะเสนออาจารยท่ีปรกึษา   เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  
ความเหมาะสมของภาพ  ตวัหนังสือ  และรูปเลม 
 2.5   จัดทําแบบฝกทักษะ  โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 2.5.1  ศึกษารูปแบบและขัน้ตอนการจดัทําแบบฝกทักษะ   
 2.5.2  เขียนแบบฝกทักษะ  จํานวน  5  ชุด  ใชสอนแผนละ  3  ช่ัวโมง  โดยแตละ
แผนประกอบดวย   
 ชุดท่ี  1  เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 ชุดท่ี  2  เรื่อง  หวงโซอาหารและสายใยอาหาร 
 ชุดท่ี  3  เรื่อง  วัฏจักรของสาร 
 ชุดท่ี  4  เรื่อง  ประชากรในระบบนิเวศ 
 ชุดท่ี  5  เรื่อง  แนวทางการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ 
 2.5.3  นําแบบฝกทักษะ  ท่ีจดัทําเสร็จเรียบรอยแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
การศึกษาคนควา  เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในสวนท่ีบกพรอง ผลปรากฏวา  อาจารยท่ี
ปรึกษาการศึกษาคนควาเสนอแนะใหปรับกจิกรรมบางกจิกรรมในแบบฝกใหมีความกระชับรัดกุม    
ผูศึกษาคนควาจึงไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2.5.4  สรางแบบประเมินแบบฝกทักษะสําหรับผูเช่ียวชาญ  เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert)   
   
  คาเฉลี่ย    ความหมาย 
  4.50 – 5.00    เหมาะสมอยูในระดับ  มากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49    เหมาะสมอยูในระดับ  มาก 
  2.50 – 3.49    เหมาะสมอยูในระดับ  ปานกลาง 
  1.50 – 2.49    เหมาะสมอยูในระดับ  นอย 
  1.40 – 1.49    เหมาะสมอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 
 
  2.5.5  นําแบบฝกทักษะและแบบประเมินท่ีไดรับการตรวจแกไขพรอมแบบ
ประเมินเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินเกี่ยวกับ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  ความเหมาะสม
ของตัวหนังสือ  ภาพ  และขนาดของเลม  ซ่ึงผูเช่ียวชาญ  3  ทาน  ประกอบดวย    
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 2.5.5.1  นางวรัชยา  ประจํา    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรยีนบานซะวาซอ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา 
 2.5.5.2  นายนําพล  กิ่งมะณี   ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานซะวาซอ  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ผูเช่ียวชาญดาน
แผนและนวัตกรรม 
 2.5.5.3  นางนันทพร  เสนสม     ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนบานซะวาซอ  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  ผูเช่ียวชาญดาน
การวดัผลและประเมินผล 
 2.5.6  นําแบบฝกทักษะท่ีผูเช่ียวชาญประเมินแลว มาหาคาเฉล่ีย  ผลปรากฏวามี
คาเฉล่ียตั้งแต  4.90  ถึง  4.97  และโดยรวมจากรายการประเมินท้ังหมด  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.92  
หมายความวา  แบบฝกทักษะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  (ภาคผนวก) 
 2.5.7  ปรับปรุงแบบฝกทักษะ  แลวเสนออาจารยท่ีปรกึษาอีกครั้งกอนนําไป
ทดลอง 
 2.5.8  นําแบบฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3/2  โรงเรียน
บึงมะลูวิทยา  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2554  จํานวน  41  คน  
 2.5.9  นําแบบฝกทักษะมาปรับปรุงหลังการทดลองแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา
การศึกษาคนควาอิสระเพ่ือขอความเห็นชอบในการนําไปทดลองภาคสนาม 
 2.5.10  จัดพิมพแบบฝกทักษะ  เปนฉบับสมบูรณ  เพ่ือเตรียมนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป  (ภาคผนวก) 
  
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  
ระบบนิเวศระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จํานวน  1  ฉบับ  
30  ขอ  ซ่ึงผูศึกษาคนควาสรางขึ้นเองและหาคุณภาพแบบทดสอบตามลําดับ ขั้นตอนดังนี ้
 3.1  ศึกษาวิธีการสรางขอสอบแบบเลือกตอบ  จากเทคนิคการเขียนคําถามเลือกตอบ   
การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การวัดผลและประเมินผล 
 3.2  สรางขอสอบแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  ใหสอดคลองกับผลการวิเคราะห 
จํานวน  50  ขอ  ตองการจริง  30  ขอ 
 3.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางขึน้แลวเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาการศึกษาคนควาเพ่ือใหคําแนะนํา  แลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 
 3.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอตอผูเช่ียวชาญชุดเดิม  โดยให
ผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค  โดยใชเกณฑ    
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  เกณฑ  ความหมาย 
  +  1   แนใจวาขอสอบนั้นวดัตรงตามจุดประสงคการเรยีนรู 
      0        ไมแนใจวาขอสอบนั้นวดัตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
  -  1   แนใจวาขอสอบนั้นไมไดวัดตรงตามจดุประสงคการเรียนรู 
 3.5  วิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามของแบบทดสอบกับ 
จุดประสงคตามวิธีของโรวิเนลี  (Ravinelli)  และแฮมเบิลตัน  (Hambleton)  โดยใชสูตร  IOC  เลือก
ขอสอบท่ีมีคา  IOC  ตั้งแต  0.50  ถึง  1.00  เปนขอสอบท่ีอยูในเกณฑความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใชได 
ผลการพิจารณาคัดเลือกขอสอบพบวา ไดขอสอบท่ีอยูในเกณฑ  จํานวน  50  ขอ  มีคา IOC  ตั้งแต  
0.66  ถึง  1.00   
 3.6  นําแบบทดสอบไปทดลองใช  (Try – out)  กับนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  3/2  
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ  ท่ีผานการทดลองใชแผนการเรียนรูและแบบฝกทักษะแลว  
เรื่อง ระบบนิเวศ  จํานวน  41  คน 
 3.7  นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  (B)  ของแบบทดสอบเปนราย
ขอ  โดยวิธีของ  เบรนแนน  (Brennan)  คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนก  (B)  ตั้งแต  0.20  ถึง  
1.00  ผลการพิจารณาคัดเลือกขอสอบเปนรายขอ  พบวามีคาตั้งแต  0.27  ถึง  0.63  จํานวน  30  ขอ  
(ภาคผนวก) 
 3.8  นําขอสอบท่ีเลือกไวท้ัง  30  ขอ มาหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ  
ตองไมต่ํากวา  0.85  โดยใชสูตรของโลเวท (Lovett)  ผลปรากฏวาไดความเช่ือม่ันเทากับ  0.85  
 3.9  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณ  เพ่ือเตรียมนําไปใชในการทดลองจริงกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางตอไป   (ภาคผนวก) 
 
รูปแบบของการศกึษาคนควา 
 
 1  แบบแผนการทดลอง 
  การศึกษาคนควาครัง้นี้เปนการคนควาเชิงทดลอง  ผูศึกษาคนควาไดใชแบบแผนการ
ทดลองแบบ   One - Group   Pre - test    Post - test  Design   
 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลองแบบ  One – Group   Pre-test    Post-test  Design 
 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 
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   T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน ( Pre-test) 
   X หมายถึง การสอนดวยแผนการจัดการเรียนรู   
   T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน  (Post-test) 
 
 2  ขั้นตอนการดําเนนิการทดลอง 
  1  ทดสอบกอนเรียน เพ่ือวัดความรูพ้ืนฐานของนกัเรียนโดยสอนในคาบเรียนแรกดวย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูท่ีผูศึกษาคนควาสรางขึ้นชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  ขอ  
  2  ดําเนินการสอนดวยแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรยีนรู
วิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   
  3  ทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมท่ีใชทดสอบ
กอนเรียน 
 

ตาราง  2  การทดลองภาคสนาม 
 

วัน  เดือน  ป เวลา เนื้อหาท่ีใชทดลอง(แผนการเรยีนรู 
19  กันยายน  2554 08.30 - 08.45  น. ทดสอบกอนเรียน 
19  กันยายน  2554 08.45 - 10.30  น. 

แผนการเรียนรูท่ี  1  เรื่อง  ระบบนิเวศ 
20  กันยายน  2554 13.00 - 14.00   น. 
26  กันยายน  2554 08.30 - 10.30  น. แผนการเรียนรูท่ี  2  เรื่อง หวงโซอาหารและสายใย

อาหาร  27  กันยายน  2554 13.00 - 14.00   น. 
3  ตุลาคม  2554 08.30 - 10.30  น. 

แผนการเรียนรูท่ี  3  เรื่อง วัฏจักรของสาร 
4  ตุลาคม  2554 13.00 - 14.00   น. 
10  ตุลาคม  2554 08.30 - 10.30  น. 

แผนการเรียนรูท่ี  4  เรื่อง  ประชากรในระบบนิเวศ 
11  ตุลาคม  2554 13.00 - 14.00   น. 
17  ตุลาคม  2554 08.30 - 10.30  น. 

แผนการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  ประชากรในระบบนิเวศ 
18  ตุลาคม  2554 13.00 - 13.45   น. 
18  ตุลาคม  2554 13.45 – 14.00  น. ทดสอบหลังเรียน 
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N
RIOC 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูศึกษาคนควาดําเนนิการวิเคราะหขอมูล 
 1  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3    และแบบฝกทักษะท่ีมีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ  80/80 
 2  วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดการกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  
  3  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีเรียนดวยแบบ
ฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 1.  สถิติท่ีใชในการหาคณุภาพเครื่องมือ 
 1.1  การหาคาความเท่ียงตรง  (Validity)   ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
สูตรดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตร  (สมนึก  ภัททิยธน.ี    2546  :  220) 
 

 
 
 
   เม่ือ              แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
                     แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
     N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

 1.2  การวิเคราะห หาคาอํานาจจําแนกโดยใชวิธีของเบรนแนน  (Brennan)  โดยใชสูตร   
(สมนึก  ภัททิยธน.ี    2546  :  214) 
    

B  =  
21 N

U
N
L   

 
   เม่ือ    B  แทน คาอํานาจจําแนก 
     U  แทน จํานวนผูรอบรูหรือสอบผานเกณฑท่ีตอบถูก 
     L  แทน จํานวนผูไมรอบหรือไมสอบผานเกณฑท่ีตอบถูก 

IOC
R
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     N 1  แทน จํานวนผูรอบรูท่ีสอบผานเกณฑ 
     N 2  แทน จํานวนผูไมรอบรูหรือสอบไมผานเกณฑ 

 1.3  การหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยใชวิธีของโลเวท  (Lovett)  โดยใชสูตร  (สมนึก  ภัททิยธน.ี    2546  :  230) 
     

rcc    =    1 - 2
i

2
i

)CX()1K(
XXK


  

 
     เม่ือ rcc  แทน  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
       K  แทน  จํานวนขอสอบ 
       X1  แทน  คะแนนของแตละคน 
       C  แทน  คะแนนเกณฑหรือจดุตัดของแบบทดสอบ 

 2.  สถิติพ้ืนฐาน 
 2.1  รอยละ  (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้  (บุญชม   ศรีสะอาด. 2544  :  104) 
        
      100

N
fP  

 
  เม่ือ  P แทน รอยละ 
    f แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลงเปนรอยละ 
    N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
  

 2.2  คาเฉล่ีย  (Mean)  โดยใชสูตรดังนี้  (สมนึก  ภัททิยธน.ี 2546  :  230) 
    

               
N
X

X   
 
   เม่ือ  



X  แทน คาเฉล่ีย 
      แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนน  
         N แทน จํานวนคนท้ังหมด 

 

 X
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 2.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใชสูตรดังนี้  (สมนึก  ภัททิยธน.ี 
2546  :  249) 

  

    S.D   =  
)1(

)( 22



 
NN

XXN  

 
   เม่ือ  S.D แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X แทน คะแนนของแตละคน 
     N   แทน จํานวนคนท้ังหมด 

 3.  การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  
ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีมีประสิทธิภาพ  80/80  โดยใชสูตร   E1/ E2  (เผชิญ  กิจระการ.    
2544  : 49 - 51) 
    

     ∑X 
      N 
      A 
  
   เม่ือ     E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
               X  แทน คะแนนของแบบฝกทักษะทุกชุดรวมกนั 
     A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกทักษะรวมกนั 
     N  แทน จํานวนนักเรยีนท้ังหมด 
  
                ∑X 
      N 
      A 
 
     เม่ือ    E2  แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
                 X  แทน    คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน  
       B  แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน       
       N  แทน    จํานวนนกัเรียนท้ังหมด 
 

x  100 สูตร  E1 = 

x  100 สูตร  E2 = 
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 4.  การหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  โดยใชสูตร  (เผชิญ  กิจระการ และ สมนกึ  ภัททิยธน.ี    
2545  :  30 - 36) 

    ดัชนีประสิทธิผล   =      ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน 

(จํานวนนกัเรียน  คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน                           
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล  เรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  
ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษา   ผูศึกษาคนควาไดเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี ้
 1  สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 2  ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 3  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจการแปลความหมายของขอมูล  ผูศึกษาคนควาไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชใน
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหเกิดความเขาใจความหมายของสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล  ดังนี ้
  n         แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุมตัวอยาง 
  X         แทน  คาเฉล่ีย   (Mean) 
  S.D.      แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
                   E1         แทน  คาเฉล่ียรอยละของคะแนนประเมินพฤตกิรรมระหวางเรียน 
  E2         แทน  คาเฉล่ียรอยละของคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
             ทางการเรียนหลังเรียน 
  E.I.       แทน  คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  t แทน  คาท่ีใชในการแจกแจงแบบ  t 
  ** แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01   
 
ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลลําดับขัน้ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแบบฝกทักษะกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   
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 ตอนท่ี  2  วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   
 ตอนท่ี  3  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรือ่ง  ระบบนิเวศ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  3  กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   
 ผูศึกษาคนควาไดทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  41  คน โดยการทดสอบกอนเรียน  
แลวจึงใหนกัเรียนเรียนตามแผนการจดัการเรยีนรู  และใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะแตละชุดเปนกลุม  
ครูประเมินพฤตกิรรมระหวางเรียน  หลังจากนั้นใหนกัเรียนทําแบบฝกทักษะเพ่ิมเติมเปนรายบุคคล  
ตรวจใหคะแนนเพ่ือหาคาเฉล่ีย  รอยละ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เม่ือนักเรียนเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรูและทําแบบฝกทักษะครบท้ัง  5  ชุดแลว  ไดทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบ
หลังเรียน  ไดผลดังแสดงในตาราง  3  ถึง  5 
 
ตาราง  3  ผลการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู    
                วิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 

คนท่ี 

คะแนน 
กอนเรียน 
(Pre-test) 

(20) 

คะแนนระหวางเรียนดวยการทําแบบฝกทักษะ คะแนน
ระหวาง

เรียน 
(200) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(Post-test) 

(20) 

แผนท่ี  
1 

(40) 

แผนท่ี  
2 

(40) 

แผนท่ี  
3 

(40) 

แผนท่ี  
4 

(40) 

แผนท่ี  
5 

(40) 
1 12 39 35 38 28 38 178 17 
2 14 30 36 36 25 32 159 18 
3 9 29 32 39 30 40 170 16 
4 7 25 39 37 30 40 171 15 
5 16 30 30 40 34 38 172 19 
6 17 32 29 37 32 33 163 19 
7 14 33 39 40 29 33 174 18 
8 9 29 37 33 29 29 157 16 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 

คนท่ี 

คะแนน 
กอนเรียน 
(Pre-test) 

(20) 

คะแนนระหวางเรียนดวยการทําแบบฝกทักษะ คะแนน
ระหวาง

เรียน 
(200) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(Post-test) 

(20) 

แผนท่ี  
1 

(40) 

แผนท่ี  
2 

(40) 

แผนท่ี  
3 

(40) 

แผนท่ี  
4 

(40) 

แผนท่ี  
5 

(40) 
9 9 29 35 35 36 29 164 17 
10 10 38 39 40 33 38 188 18 
11 17 39 35 34 39 39 186 18 
12 15 37 35 38 40 37 187 19 
13 11 28 38 39 27 28 160 18 
14 11 25 40 30 29 25 149 19 
15 8 30 33 29 29 30 151 17 
16 9 30 30 25 28 36 149 18 
17 11 34 35 30 30 33 162 17 
18 14 32 30 32 30 32 156 18 
19 9 29 34 33 38 34 168 17 
20 13 29 37 29 32 33 160 16 
21 12 36 31 29 40 37 173 18 
22 15 33 39 38 40 29 179 18 
23 18 39 40 39 38 30 186 18 
24 14 40 40 37 33 30 180 17 
25 16 27 38 33 33 29 160 17 
26 7 29 33 35 29 33 159 16 
27 12 29 33 37 29 30 158 17 
28 6 28 29 32 38 32 159 14 
29 10 30 29 39 39 33 170 16 
30 11 30 38 40 37 40 185 16 
31 10 38 39 39 28 34 178 17 
32 13 32 37 35 25 38 167 15 
33 13 32 28 37 30 39 166 14 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 

คนท่ี 

คะแนน 
กอนเรียน 
(Pre-test) 

(20) 

คะแนนระหวางเรียนดวยการทําแบบฝกทักษะ คะแนน
ระหวาง

เรียน 
(200) 

คะแนน 
หลังเรียน 
(Post-test) 

(20) 

แผนท่ี  
1 

(40) 

แผนท่ี  
2 

(40) 

แผนท่ี  
3 

(40) 

แผนท่ี  
4 

(40) 

แผนท่ี  
5 

(40) 
34 15 34 25 33 30 30 152 18 
35 14 33 30 32 34 29 158 19 
36 8 37 30 33 32 25 157 15 
37 14 29 34 34 38 30 165 18 
38 12 30 32 34 39 36 171 15 
39 9 30 29 37 40 38 174 15 
40 11 29 29 37 37 36 168 14 
41 13 33 38 39 35 33 178 15 

รวม 488 1305 1399 1443 1352 1368 6867 692 
X 11.90 31.83 34.12 35.20 32.98 33.37 167.49 16.76 

S.D. 3.01 3.96 4.11 3.74 4.59 4.15 10.92 1.59 
รอยละ 59.51 79.57 85.30 87.98 82.43 83.41 83.74 84.39 
  
 จากตาราง  3  พบวา   คะแนนเฉล่ียของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  กอนเรียนและหลังเรียน  เทากับ  11.90  และ  16.76  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  
คะแนนเฉล่ียระหวางเรียนท้ัง  5  แผน  เทากับ  167.49  จากคะแนนเต็ม  200  คะแนน  คิดเปน        
รอยละ  83.74 
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ตาราง  4   ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบ  
                 นิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  โดยใชแบบฝกทักษะตามเกณฑ  80/80 
 

คะแนน X S.D. รอยละ 
คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบยอยและพฤติกรรมระหวาง
เรียนของแผนแตละแผน  จํานวน  5  แผน....................................... 
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน........................................ 

 
167.49 
16.76 

 
10.92 
1.59 

 
83.74 
84.39 

 
 จากตาราง  4  พบวา  นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบยอย
และพฤติกรรมระหวางเรียน  จํานวน  5  แผน  เฉล่ียเทากับ  167.49  คิดเปนรอยละ  83.74  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  10.92  และไดคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  
16.76  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  คิดเปนรอยละ  84.39  ดังนั้นแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู  เรื่อง  
ระบบนิเวศมีประสิทธิภาพเทากับ  83.74/84.39  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
 
 ตอนท่ี  2  วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  การหาคาดัชนีประสิทธิผลผูศึกษาคนควาใชวิธี
ของ  กูดแมน  เฟลทเชอรและชไนเดอร  (Goodman  Fletcher  and  Schnider)  ( ไชยยศ   เรื่องสุวรรณ.  
2545  :  279)  ดังนี ้
 
คาดัชนีประสิทธิผล E.I.  =  ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
                     (จํานวนนักเรียน Xคะแนนเต็ม)  -  ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
                =        692 - 488 
        (41 x 20) - 488 
                =     204    
          332 
                =  0.6144 
 
 คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  มีคาเทากับ  0.6144  หมายถึง  นักเรยีนท่ีมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ  61.44   
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 ตอนท่ี  3  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรือ่ง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  3  กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  ปรากฏดังตาราง  5 
 
ตาราง  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดลอง n คะแนนเต็ม X S.D. t 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

41 
41 

20 
20 

11.90 
16.76 

3.01 
1.59 11.290** 

 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

 
 จากตาราง  5  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ  .01  โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน 
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บทที่  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคนควา  เรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง
ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ผูศึกษาคนควาไดสรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ
ตามลําดับ 
     1  ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
     2  สรุปผลการศึกษาคนควา 
     3  อภิปรายผล 
     4  ขอเสนอแนะ 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 
 1  เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ                     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2  เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะ  เรื่อง  การพัฒนาแบบฝกทักษะ
กลุมสาระ  การเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   
 3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีเรียนกลุม
สาระวิทยาศาสตร  เรื่อง  การพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ระหวางกอนเรียน  และหลังเรียน 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
  
  1   แบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษา  
ปท่ี  3  มีประสิทธิภาพ  83.74/84.39  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีตั้งไว 
  2   คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบ
นิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  มีคาเทากับ  0.6144  หมายถึง  นักเรียนท่ีมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ  61.44  
 3   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ระหวางกอนเรยีนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ  ท่ีระดับ  .01  โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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อภิปรายผล 
  
 การศึกษาคนควา  เรื่อง  การพัฒนาแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  
ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
 1  แบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษา ป
ท่ี  3  ท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ   83.74/84.39  หมายความวา  นักเรียนท้ังหมดได
คะแนนเฉล่ียระหวางเรียนและจากการทําแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง    
ระบบนิเวศ  เทากับ  83.74  และคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  คิดเปน    
รอยละ  84.39  แสดงวาแบบฝกทักษะท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นสูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีตั้งไว  ท้ังนี้
เนื่องจากแบบฝกทักษะท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นไดผานขัน้ตอนกระบวนการสรางอยางมีระบบมี
วิธีการท่ีเหมาะสม  โดยเริ่มจาการศึกษาหลักสูตร  คูมือครู  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร  
เอกสารงานวิจัย  นอกจากนี้ยังไดรับคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ
ผูเช่ียวชาญสาขาวิทยาศาสตร  ดานเนื้อหา  ดานการวัดและประเมินผล  พรอมท้ังไดผานการทดลอง  
(Try-out)   กับนกัเรียนซ่ึงไมใชกลุมตวัอยาง  ผูศึกษาคนควาไดปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ
กอนท่ีจะนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตวัอยางจึงไดแบบฝกทักษะท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับ  
รัตติยา  ศรใีส  (2551  :  81)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  1  ผลการศึกษาพบวา  แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  1  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  86.58/85.25  พบวามีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีตั้งไว  และสอดคลองกับผลศึกษาคนควาของ  สุพัตรา  สัตยากูล  (2552  :  75)  
ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ผล
การศึกษาพบวา  การพัฒนาชุดฝกทักษะกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  ท่ีผูวิจัยสรางขึน้มี
ประสิทธิภาพ  83.14/82.58  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  ท่ีกําหนดไว  และสอดคลองกับผล
ศึกษาคนควาของ  มยุรี  แสงชาติ  (2553  :  85)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน  เรื่องอาหารและสารอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ผลการศึกษาพบวา  แบบ
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องอาหารและสารอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  
4  มีประสิทธิภาพเทากับ  82.19/84.25  เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  80/80   
 2  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่องระบบ
นิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นมีคาเทากับ  0.6144  ซ่ึงแสดงวานักเรียนมี
ความกาวหนาในการเรียนรอยละ  61.44  ท้ังนี้เนื่องจากแบบฝกทักษะท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นได
ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีและจิตวิทยาในการจดัทําแบบฝกทักษะ  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล  ความสามารถของนักเรียนเหมาะสมกับวัยเราความสนใจ  ฝกจากงายไปหายาก  จากรูปธรรม
ไปสูนามธรรม  คํานึงถึงประสบการณเดิมของผูเรียน  ทายทายความสามารถเปนแบบฝกทักษะท่ีมี
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ความหมายตอผูเรียนท่ีผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองเปนรายบุคคลเปนกลุม  ไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
แลวสรุปเปนความคดิรวบยอด  นักเรยีนคนพบความรูดวยตัวเอง  โดยครูเปนเพียงผูช้ีแนะ  การสราง
แบบฝกทักษะไดนําหลักการสรางท่ีคํานึงถึงองคประกอบหลายๆ  ดานเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะ  
ความรู  ความชํานาญ  ซ่ึงสอดคลองกับ  นฤมล  สังขพุทธินันทน  (2546  :  61)  ไดศึกษาการพัฒนา
แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  เรื่องระบบนิเวศ  ผลการศึกษา
พบวา  คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  
เรื่องระบบนิเวศ  มีคาเทากับ  0.65  แสดงวา  โดยเฉล่ียผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ  65  และ
สอดคลองกับผลศึกษาคนควาของ  น้ําฝน  แสงลา  (2547  :  71)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  พลังงานกบัชีวิต  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ผลการศึกษา
พบวา  คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคา  0.59  แสดงวา
นักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากฝกดวยแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน     
รอยละ  59  และสอดคลองกบัผลศึกษาคนควาของ   พนัดดา  สุหญานาง  (2547  :  77)  ไดศึกษาการ
พัฒนาแบบฝกหัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เรื่องบรรยากาศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ผล
การศึกษาพบวา  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีคาเทากับ  
0.5857  แสดงวาผูเรยีนมีความรูเพ่ิมขึน้รอยละ  58.57 
 3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะกลุมสาระการเรยีนรู
วิทยาศาสตร  เรื่องระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้น  ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ท่ีระดบั  .01  โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน  ท้ังนี้เนื่องจากแบบฝกทักษะเปนเครื่องมือในการเรียนรู  ท่ีผูเรียนไดเรยีนรูดวยตนเอง  ทาทาย
ความสามารถ  แบบฝกทักษะมีตัวอยางใหผูเรียนไดศึกษา  ชัดเจนเขาใจงายเม่ือทําแบบฝกทักษะแลว
ผูเรียนไดรูคะแนนท่ีไดทันที  ชวยใหผูเรียนเรยีนวิทยาศาสตรอยางมีความสุขและทําใหผูเรียนได
เรียนรูทักษะในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลากหลายวธีิยิ่งขึ้น   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาคนควา
ของ  ณัฏฐญาณี  เพชรผา  (2548  :  55)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน  สําหรับนกัเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  2  ผลการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  2  ไดรับการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐาน  หลังการใชแบบฝกทักษะสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  
.01  และสอดคลองกับผลศึกษาคนควาของ  นิตยากรณ  อินออน  (2549  :  70 - 71)  ไดศึกษาการ
พัฒนาชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ผล
การศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนกัเรยีนภายหลัง
การใชชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐานสูงขึ้น  เม่ือเปรียบเทียบกับกอนใชชุดฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  และสอดคลอง
กับผลศึกษาคนควาของ  เกษศิรินทร  ชูรา  (2549  :  100)  ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกปฏิบัตกิารทาง
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วิทยาศาสตร  สําหรับพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ผลการศึกษาพบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6 พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 1   ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.1  ผลการศึกษา  พบวา  แบบฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง  ระบบ
นิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  และคะแนนทกสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน  ดังนั้น  ครูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง
ระบบนิเวศ  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  สามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนได 
 1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูตองพยายามใหนักเรยีนมีสวนรวมในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกคน  เพ่ือใหนกัเรียนพัฒนาทักษะไดเต็มท่ีอยางเทาเทียมกันตามศักยภาพ
ของตนเอง  รูจกัการชวยเหลือกัน กลาคิด กลาแสดงออกและยอมรับความคดิเห็นของผูอ่ืน 
 1.3  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกทักษะแลว  ควรแจงผลของการปฏิบัติทันที เพ่ือให 
เรียนไดตรวจสอบความรูของตนเองและเปนการเสริมแรงใหผูเรียน 
 1.4  ครูผูสอนเตรียมการตั้งคําถามท่ีกระตุนใหนกัเรียนคิด เพ่ือใหเกิดแนวคิด 
ในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 2  ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางการสอนโดยใชแบบฝกทักษะทางวิทยาศาสตร  กับ
วิธีการสอนอ่ืน ๆ ในเนื้อหาเดียวกนัและระดับช้ันเดียวกัน 
 2.2  ควรศึกษาพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ  รวมดวยเพ่ือใหผูเรียนไดเกดิ
กระบวนการคิดท่ีใชแกปญหาทางวิทยาศาสตรท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น  

2.3  ควรมีการสรางแบบฝกทักษะในเนื้อหาเรื่องอ่ืน ๆกลุมสาระการเรียนรู 
อ่ืน ๆ  และในระดับช้ันตาง ๆ ตอไป 
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ธัญญาวดี  ปนะกาโน.  การพัฒนาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนกัเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปที่  4  โดยการเรียนปฏิบัตกิารวิชาฟสิกสแบบปกติและโดยปฏิบัติการแบบ
 กําหนดและหมุนเวียนหนาที่ของสมาชิก.  รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม. 
 มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2546. 
น้ําฝน  แสงลา.  การพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  เร่ืองพลังงานกับ
 ชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3.  การศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม. มหาสารคาม  :   มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม,  2547. 
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นฤมล  สังขพุทธินันท.  การพัฒนาแบบฝกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  
 เร่ือง  ระบบนิเวศ.  รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม,  2546. 
นารี  ลือภูเขียว.  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 เร่ือง  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  และมนุษยกบัส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของนักเรียนชั้น
 ประถมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนตาม
 คูมือครู.  วิทยานิพนธ  กศ.ม.  ขอนแกน  :  มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2541. 
นิตยา  ปานทิพย.  การทดลองการอานภาษาไทย  โดยใชแบบฝกเปนรายบุคคลและเปนกลุมของ
 นักเรียนประกาศนยีบัตรวิชาชีพปที่  1  วิทยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษาวิทยาเขตบพิตรพิมุข
 มหาเมฆ  กรุงเทพฯ.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  ประสานมิตร  :  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร 
 วิโรฒ  ประสานมิตร,  2527. 
นิตยา  ฤทธ์ิโยธี.  “การนําและการใชแบบฝกเสริมทักษะ”  ในเอกสารเผยแพรความรูทางการสอน
 ภาษาไทย  หนา  1.  กรุงเทพฯ  :  หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา,  2520. 
นิตยากรณ  อินออน.  การพัฒนาชดุฝกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสําหรับ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  อุบลราชธานี  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 อุบลราชธาน,ี  2549. 
นิยา  วิชัยดษิฐ.  การศกึษาเปรียบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชัน้
 ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนโดยใชแบบฝกกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
 วิทยาศาสตรกบัการเรียนตามแผนการสอนปกต.ิ  ปรญิญานิพนธ  กศ.ม.  ประสานมิตร  :  
 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  ประสานมิตร,  2531. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  การวัดและประเมินผลทางการศกึษา.  มหาสารคาม  :  ปรีดาการพิมพ,  2525. 
 .  วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย.  พิมพครั้งท่ี  2.  กรุงเทพฯ  :  สุวีริยาสาสน,  2538. 
 .  การวิจัยเบือ้งตน.  พิมพครั้งท่ี  7.  กรุงเทพฯ  :  สุวีริยาสาสน,  2545. 
 .  การวิจัยสําหรับครู.  กรุงเทพฯ  :  สุวีริยาสาสน,  2546. 
ประสิทธ์ิ  เดชครอง.  การสรางแบบฝกทกัษะวิชาภาษาไทย  เร่ือง  ตัวสะกดมาตราแมกน  สําหรับ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2.  วิทยานิพนธ  ศษ.ม.  ขอนแกน  :  มหาวิทยาลัยขอนแกน,  
 2539. 
เผชิญ  กิจระการ.  “การวิเคราะหหาประสิทธิภาพส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา,”  วารสารการ 
 วัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  7  :  44 - 51  ;  กรกฎาคม  2544. 
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พนัดดา  สุหญานาง.  การพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เร่ืองยรรยากาศ  ชัน้
 มัธยมศึกษาปที่  3.  การศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม,  2547. 
พวงทอง  มีม่ังคั่ง.  การสอนวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  พัฒนาศึกษา,  2537. 
ไพฑูรย  สุขศรีงาม.  “แนวคดิเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร,”  วารสารวิจัย  และพัฒนาการ
 เรียนการสอน.  2,  2  (กรกฏาคม –  ธันวาคม  2530  ก)  :  1 – 8. 
ไพศาล  หวังพานิช.  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2526. 
มยุรี  แสงชาต.ิ  การพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  เร่ืองอาหารและ
 สารอาหาร  ชั้นประถมศกึษาปที่  4.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  อุบลราชธานี  :  มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฎอุบลราชธาน,ี  2553. 
รัตติยา  ศรใีส.  การพัฒนาแบบฝกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นอนบุาล 
 ปที่  1.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  อุบลราชธานี  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน,ี  2551. 
รุจิร  ภูสาระ.  การเขียนแผนการเรียนรู.  กรุงเทพฯ  :  บุคพรอยท,  2545. 
ละดา  ดอนหงษา.  ผลของฝกทกัษะทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่  6  ที่สอนโดย
 เกมฝกทักษะและโดยใชแบบฝกทกัษะ.  ปริญญานิพนธ  กษ.ม.  ประสานมิตร  :  
 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  ประสานมิตร,  2531. 
ลําพูน  บุญโสภณ,  วาท่ีรอยตร.ี  การศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะ
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  การขนสงและการส่ือสารของ
 นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  3  ระหวางการสอนโดยใชมโนมติรูปตัววีกับการสอนตามปกต.ิ  
 วิทยานิพนธ  ศษ.ม.ขอนแกน  :  มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2540. 
วชิรนุช  สินธุชัย.  การพัฒนาแบบฝกทักษะเสริมทักษะคณิตคิดเร็ว  เร่ืองการคูณ  ชัน้ประถมศึกษา 
 ปที่  6.  รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
 2541. 
วรนาถ  พวงสุวรรณ.  การสรางแบบฝกผันวรรณยกุตชั้นประถมศึกษาปที่  1.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  
 กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2518. 
วรรณทิพา  รอดแรงคา  และพิมพพันธ  เดชะคุปต.  การพัฒนาการคิดของครูดวยกิจกรรมทักษะ
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ  :  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  (พ.ว.),  2542. 
วิมลรัตน  คงภิรมณช่ืน.  การศกึษาผลการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกลุมสรางเสริม
 ประสบการณชีวิต  ของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  1  โดยใชเกมและแบบฝกทักษะ.  
 ปริญญานิพนธ  กษ.ม.  ประสานมิตร  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  
 2530. 
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วิมลรัตน  สุนทรโรจน.  การพัฒนาการเรียนการสอน.  มหาสารคาม  :  คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2545. 
สมนึก  ภัททิยนี.  การวัดผลการศึกษา.  มหาสารคาม  :  ภาควิชาการวัดผลและวิจยัทางการศึกษา  คณะ
 ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2541. 
สรศักดิ์  แพรดํา.  การศึกษาความรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้
 ประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนตระเวนชายแดน  ในจังหวัดอุบลราชธานี  ยโสธร  และ
 อํานาจเจริญ.  อุบลราชธานี  :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร   
 สถาบันราชภัฎอุบลราชธาน,ี  2544. 
สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรรัมพรรย.  วิธีสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศกึษา.  กรุงเทพฯ  :  
 ไทยวัฒนาพานิช,  2523. 
สุพัตรา  สัตยากูล.  การพัฒนาชดุฝกทักษะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชัน้ประถมศกึษา 
 ปที่  5.  วิทยานิพนธ  ค.ม.  อุบลราชธานี  :  มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธาน,ี  2552. 
อนงคศิริ  วิชาลัย.  เสริมความรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา.  พะเยา  :  สํานักงานการประถมศึกษา
 จังหวัดพะเยา,  2536. 
อรพินท  สีโสภา.  การพัฒนาแผนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เร่ืองแสงและ
 สารเคมี  ชั้นประถมศกึษาปที่  6.  รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  กศ.ม.  มหาสารคาม  :  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2548. 
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ถึงทานท่ีไดนําเอกสารการวิจัยนี้ไปใชประโยชนขอความกรุณาไดจัดทําหนังสือ 

ตอบขอบคุณการเผยแพรโดยสงมาท่ี Email:   porot_one@hotmail.com 

และท่ี โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 175 ม.1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ  33110 
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