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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานท่ีเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบ 5E ดดัแปลง 

ผู้วิจยั ดนยา ชยัเวชสกลุ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ  

  
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 2) ศกึษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมลูนิธิวดัศรี
อบุลรัตนาราม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เลือกกลุ่มตวัอย่าง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน โดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้แบบแผนการทดลอง One-Group pretest posttest design เคร่ืองมือท่ี
ใช้ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง แบบทดสอบสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
แบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test for Dependent Sample และ t-test 
for One Sample 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น  5E ดัดแปลง มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ร้อยละ 60) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น  5E ดดัแปลง มีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและผา่นเกณฑ์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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MODIFIED LEARNING MODEL 

Author DANAYA CHAIVETSAKUL 
Degree MASTER OF EDUCATION 
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This research aimed 1) to study the analytical thinking ability of the students to blended 

learning emphasizing 5E modified learning Model 2) to study the scientific attitude of the students to 
blended learning emphasizing 5E modified learning model. The sample consisted of 40 sixth grade 
students of Munlanithi Wat Si Ubolratanaram School in the first semester of the 2017 academic year 
and were selected by Cluster Random Sampling. This research design was a one-group pretest-
posttest design. The statistical hypothesis testing were a t-test for dependent sample and a t-test for 
one sample. 

The research findings indicated the following: 1) the students, who learned with a 
blended learning approach emphasizing 5E modified learning model, had increased analytical 
thinking ability than before and higher than the criteria (60%) at a .05 level of statistical significance. 
2) the students, who learned using blended learning emphasizing 5E modified learning model, had 
scientific attitude higher than before and higher than the criteria (3.51) at a level of .05 statistical 
significance.  

 
Keyword : analytical thinking, scientific attitude, renewable energy, blended learning, emphasizing 
5E modified learning model 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก  รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ ท่ีปรึกษาหลกั และอาจารย์ ดร. แจ่มจนัทร์ 

ศรีอรุณรัศมี ท่ีปรึกษาร่วมท่ีให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ในการ
ท าปริญญานิพนธ์ทกุขัน้ตอนจนส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

กราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ชูศรี วงศ์รัตนะ ท่ีให้ความกรุณามาเป็นประธานในการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. วนัเพ็ญ ประทมุทอง ท่ีให้ความกรุณามาเป็นกรรมการในการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ ตลอดจนให้ข้อแนะน าเพิ่มเติม ท่ีเป็นประโยขน์และท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์มาก
ยิ่งขึน้ 

กราบของพระคุณผู้ เช่ียวชาญทัง้ 6 ท่าน คือ อาจารย์เรืองวิทย์ แก้วพรหม อาจารย์ ศราวธุ ชิณะโคตร
พงษ์ อาจารย์เบญจพร ไพรศรี อาจารย์ศิรินภา ไพรศรี อาจารย์ภัทรพงศ์ บุญห่อ และอาจารย์ ว่าท่ี ร.ต. ทรงพล 
สีหะวงษ์ ท่ีกรุณาตรวจสอบและให้ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 

กราบขอบพระคณุอาจารย์ทวีชยั อินทะแสง และคณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมูลนิธิวดัศรีอุบลรัตนาราม ท่ีให้ความเมตตาและความอนุเคราะห์ในการท าวิจัยจนส าเร็จ
ลลุว่งไปด้วยดี 

ขอบคณุพ่ีๆ เพ่ือนๆ สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ทกุๆ คน ท่ีคอยช่วยเหลือและ
คอยให้ค าแนะน าท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบใจนกัเรียนทกุๆ คน ท่ีให้ความร่วมมือและตัง้ใจในการท าวิจยัในครัง้นี ้จนส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
สดุท้ายขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา ญาติพ่ีน้องและทกุๆ ท่าน ท่ีไม่ได้กลา่วนาม ท่ีกรุณาให้ความ

ช่วยเหลือ สนบัสนนุและเป็นก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้จนส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน า 

ภมิูหลัง 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาไปในทกุๆ ด้าน นบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นยคุเกษตรกรรมท่ี

คนไทยปลกูข้าว พืชสวน พืชไร่ ท าปศสุตัว์เพื่อน าไปขายเลีย้งชีพ และเข้ามาสูย่คุอตุสาหกรรมเบา 
ซึ่งผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขียน อญัมณี จนเติบโตและก้าวเข้าสู่ยุคอตุสาหกรรมหนัก
หรือ 3.0 ในปัจจบุนัประเทศไทยเร่ิมมีการสง่ออกสินค้า อาทิ รถยนต์ ปนูซีเมนต์ ก๊าซธรรมชาติและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออกและหวงัว่าจะเป็นรายได้หลกัของ
ประเทศในอนาคต ในช่วงแรกของยุคอุตสาหกรรมหนักประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ใน
ปัจจบุนักลบัเติบโตเพียงร้อยละ 3-4 ต่อปีเท่านัน้ (ปานระพี รพิพนัธุ์ , 2560, ออนไลน์) เพื่อให้การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนเวทีโลก เราจึงต้องก้าวเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหม่คือการเข้าสูย่คุ Thailand 4.0 และก าลงัจะก้าวสู ่Thailand 5.0 หรือ “Digital 
5.0” อีกไม่นาน เพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มสมาชิกประเทศท่ีมีรายได้สงู ประเทศไทยยงัติดอยู่
กับแนวทางการด าเนินการทางเศรษฐกิจแบบท าน้อยได้มากจึงต้องมีการก าหนดนโยบาย
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินทางเศรษฐกิจไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวตักรรมเพื่อเปลี่ยนการท า
น้อยได้มากและสามารถขบัเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ท่ีว่า “มัน่คง มัง่คัง่ และ
ยัง่ยืน” เพื่อขานรับนโยบายขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดงักล่าว คนในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีแนวคิดและ
วิธีปฏิบัติท่ีสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ในการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อการ
สง่ออกโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (เน่ืองวงศ์ ทวยเจริญ, 2560, ออนไลน์) 

 การใช้เทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมลูเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตของคนในศตวรรษท่ี 21
เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไป ซึง่หลกัสตูรการศึกษาในปัจจบุนัต้องปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับยุคสมัยและสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว การเรียนการสอนในยุคสังคม
ออนไลน์ครูผู้สอนและนักเรียนต้องปรับตวัให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกออนไลน์ท่ี
ก าลังแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจ าวันอย่างทั่วถึง ซึ่งคนในศตวรรษท่ี 21 ต้องพัฒนาทักษะโดยใช้
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (21st century skill) ให้มีความรู้ความสามารถ (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 3-5) 
ได้แก่ 1) ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Soving) 2) ทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
3) ทั กษ ะค วาม เข้ า ใจค วามต่ า งวัฒ น ธรรม และต่ า งก ระบ วนทั ศ น์  (Cross-cultural 
Understanding) 4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, 
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Teamwork and Leadership)  5)  ทั ก ษ ะ ด้ าน ก า รสื่ อ ส า รส า รส น เท ศ แล ะ รู้ เท่ า ทั น สื่ อ 
(Communication, Information, and Media Literacy) 6) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)และ 7) ทักษะอาชีพและทักษะการ
เรียนรู้ (Career and Learning Skills) ซึ่งแนวคิดสมัยใหม่ นี เ้ป็นแนวคิดท่ี เน้นทักษะความ
เช่ียวชาญและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับนกัเรียนในชัน้เรียนทุกๆ กลุ่มสาระวิชาเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างราบร่ืนและเป็นผู้ ท่ี มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สงูสดุในทุกๆ ด้าน โดยเครือข่ายองค์กรความ
ร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (จิราพร ปรากรณ์ , 2557, ออนไลน์) โดย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้พฒันากรอบแนวคิดเพื่อพฒันาทกัษะเฉพาะด้าน ดึง
ศกัยภาพความช านาญและความรู้ทันต่างๆ ไว้ในกรอบเดียวกันเพื่อให้นักเรียนสามารถประสบ
ผลส าเร็จทัง้การท างานและการด ารงชีวิต (คลงัความรู้วิทยาลยัพยาบาลราชชนนี นครศรีธรรมราช, 
2556, ออนไลน์) 

 แนวทางที่จะน าประเทศไทยก้าวไปสูน่โยบาย Thailand 4.0 ได้นัน้ ต้องเร่ิมจากการเรียน
การสอนโดยการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเรียกว่า Education 2.0 ซึ่งเป็นการเน้นให้นกัเรียน
ค านงึถึงความเป็นตวัตน พรสวรรค์ บรรยากาศทางดจิิทลัรอบตวั การสร้างประโยชน์จากการเรียนรู้ 
(ยืน ภูว่รรณ, 2550, ออนไลน์) ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นการสร้างนวตักรรมการศกึษาใหมท่ี่ต้องลงทนุและท่ี
ส าคญัต้องพฒันามนษุย์และความคิดสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกนัเพื่อเสริมสร้างให้นกัเรียนก้าวไปสู่
เทคโนโลยีทางการศึกษา Education 3.0 อย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการพฒันาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับ
ให้นักเรียนได้ เรียน รู้ทุกเม่ือ ท่ี ต้องการ และทั่วโลกได้ผลักดันการใช้เทคโนโลยี นี ก้ับทุก
สถาบนัการศกึษา ซึง่เป็นผลดีตอ่ตวันกัเรียนท่ีไม่ต้องเรียนรู้ในกรอบเวลาท่ีถกูก าหนดในตารางและ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (ราณี ดวงเฮา, 2552, ออนไลน์) การพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี ้
ถ้าใช้กับนักเรียนจะน าพาความสามารถ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ก้าวไปสู่ยุค 
Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ซึง่เป็นวิธีการหนึ่งท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั โดยมีจดุมุ่งหมายอยู่ท่ีการ
ให้นกัเรียนบรรลเุป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคญัและสอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 17) ทัง้นีเ้ป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานการเรียนด้วย
แนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) กับการจัดการเรียนแบบออนไลน์ ท่ีเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ียืดหยุ่น ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนทัง้ด้านรูปแบบการเรียน 
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รูปแบบการคิด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน  (อภิชาติ อนุกูลเวช, 2555, 
ออนไลน์) และมีผลงานวิจยัหลากหลายวิชาท่ีน าการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ในการเรียน
การสอน ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเรียนแบบ
ผสมผสาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (สุธาวลัย์ สมานหมู่, 2554, น. 63) การเปรียบเทียบวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษแบบอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานและแบบดัง้เดิม กรณีวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักเรียนท่ีใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานท าให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าทุกกลุ่ม (สยุมพร พรหมสริุนทร์, 2558, น. 36) ผลของการจดัการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานเร่ืองพลเมืองดีของสังคมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ปนัดดา สุกเอ่ียม, 
2555, น. 78-79) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
เปรียบเทียบการเรียนรู้แบบผสมผสานกับการเรียนรู้แบบดัง้เดิมในโรงเรียนวิทยาศาสตร์เอกชน
ท้องถ่ินลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 150 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และมีเจตคตท่ีิดีทางวิทยาศาสตร์ (Aslam. n.d.) และ ศกึษาเจตคติและความพงึพอใจตอ่
การเรียนรู้แบบผสมผสานในวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัคิงอูช จ านวน  
51 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีเจตคติและความพึงพอใจมากท่ีสดุต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน เน่ืองจากนักศึกษาสามารถเรียนได้โดยไม่ค านึงถึงสถานท่ีและเวลา นอกจากนีย้งัมี
ปฏิสัมพันธ์ในการท างานเป็นทีม และมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน (Alabdulkarim, 
2015, น. 423-434) ซึ่งผู้วิจยัอยากพิสจูน์ว่า ถ้าน าการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้กบัวิชา
วิทยาศาสตร์ จะท าให้เด็กไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็น
อยา่งไร 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ วิจัยจึงน าการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) มาปรับใช้ร่วมกับแนวคิดทฤษฏีสรรคนิยม (Constructivist) ท่ี เน้นให้
นกัเรียนสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองและหากมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องจะท าให้การจดัการ
เรียนรู้นัน้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ท าให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นไป
ในทางท่ีดีและจะท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
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ถกูวิธี สามารถใช้นวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ในการแก้ไขอย่างมีประสทิธิผลซึง่เป็นไปตามกรอบแนวคิด
เพื่อการพฒันาทกัษะแห่งการเรียนรู้ของคนในศตวรรษท่ี 21 ตามนโยบาย Thailand 4.0 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 1. เพื่อศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง โดยมีความมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้
 1.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนัก เรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงกบัก่อนเรียน 
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง โดยมีความมุง่หมายเฉพาะดงันี ้
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงกบัก่อนเรียน 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดอยูใ่นระดบัดี (3.51) 

ความส าคัญของการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ท าให้ทราบผลของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 

5E ดดัแปลง เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี ้
อาจใช้เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนน าการจดัการเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้กบัเนือ้หาอ่ืนและในระดบัชัน้อ่ืน
ได้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรี
อุบลรัตนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวนทัง้หมด 8 ห้อง จ านวนทัง้สิน้ 365 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 ระยะเวลาที่ใช้ 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั ผู้ วิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที (ไม่รวมทดสอบก่อนและหลงัเรียน) 
 เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 

 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ตามหลกัสตูรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น สาระท่ี 5 พลงังาน หน่วย
การเรียนรู้เร่ืองพลงังานทดแทน (พลงังานน า้ พลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย์) 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

 1.1 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่  

 2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 2.2 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เน้น 5E ดัดแปลง (Blended Learning 

Emphasizing 5E Modefied Learning Model) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองพลงังานทดแทน (พลงังาน
น า้ พลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย์) โดยการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรค
นิยม (Constructivism) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ดัดแปลงร้อยละ 50 ร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ใช้เวลาเรียนร้อยละ 50 โดยปรับเปลี่ยนบทบาทครูผู้ สอนให้เป็นผู้
อ านวยความสะดวก ชีแ้นะแนวทาง ให้ค าปรึกษา ปรับเนือ้หาให้เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียน 
ท าความเข้าใจและข้อตกลงในการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้านนกัเรียนมีบทบาทท่ีจะต้อง
เรียนรู้เนือ้หาบนเว็บไซต์ท่ีครูผู้สอนได้จดัท าขึน้ทัง้ในเวลาเรียนแบบปกติและแบบออนไลน์ เพื่อน า
ความรู้ท่ีได้มาใช้ท ากิจกรรมท่ีพฒันาความสามารถในการคิด การมีสว่นร่วมในการเรียนและการมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพื่อนร่วมงาน ซึง่มีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้

 1.1) ขัน้ก่อนเร่ิมสอน ครูสนทนากับนกัเรียนเพื่ออธิบาย แก้ไขข้อบกพร่อง การ
เข้าใจผิดในการท าการบ้านบนเว็บไซต์ 
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 1.2) ขัน้การสอนในห้องเรียน ครูใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ดัดแปลง ซึ่งมี
ขัน้ตอนดงันี ้

 1.2.1) ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Engagement phase) เป็นขัน้ท่ีครูผู้ สอนน า
วีดีโอ หรือรูปภาพท่ีได้ปรับเนือ้หาให้เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียนไปไว้บนเว็บไซต์ท่ีครูผู้สอนได้
สร้างขึน้ โดยใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อฝึกกระบวนการคิด ส่วนนกัเรียนจะต้องให้ความสนใจ และตอบ
ค าถาม แสดงความคิดเห็น  

 1.2.2) ขัน้ส ารวจข้อมูลเพื่อการค้นพบ (Exploration phase) เป็นขัน้ ท่ี
ครูผู้สอนให้นกัเรียนค้นคว้าข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตหรือท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุม่ เป็นคู ่หรือเดี่ยว 
ด้านนกัเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนั ช่วยกนัแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่
กนัและกนั 

 1.2.3) ขัน้อธิบายมโนทัศน์ (Explanation phase) เป็นขัน้ท่ีครูผู้ สอนน า
เนือ้หาไปไว้บนเว็บไซต์ท่ีครูผู้สอนได้สร้างขึน้ โดยเนือ้หานัน้จะต้องเช่ือมโยงเนือ้หาเก่ากบัเนือ้หา
ใหมเ่ข้าด้วยกนั พร้อมกบัสง่เสริมให้นกัเรียนได้คิดและกล้าท่ีจะแสดงความคดิเห็น 

 1.2.4) ขัน้ขยายและการประยกุต์ใช้มโนทศัน์ (Elaboration phase) เป็นขัน้
ท่ีครูผู้สอนให้นกัเรียนศกึษาเนือ้หาบนเว็บไซต์ หรือท ากิจกรรม พร้อมทัง้ใช้ค าถามใหม่ๆ  มากระตุ้น
ให้นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ตามความเข้าใจของตน และท าให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกนั 

 1.2.5) ขัน้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibition phase) เป็นขัน้ท่ีหลงัจากนกัเรียน
ศึกษาเนือ้หาบนเว็บไซต์หรือท ากิจกรรมหรือทบทวนความรู้ เพื่อร่วมกันอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนและครูผู้ สอน ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และมี
ปฏิสมัพนัธ์กนั ซึง่ครูผู้สอนจะให้ข้อมลูสะท้อนกลบัด้วยการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น 

 1.3) ขัน้หลงัสอน ครูสร้างข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ท่ีสร้างขึน้ และมอบหมายงานให้
นกัเรียนไปท าการบ้านในรูปแบบ online หรือ offline พร้อมประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการบนัทึก
ผลหรือการท าแบบทดสอบ หรือผลงานของนักเรียน ด้านนักเรียนจะต้องมีความตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดพิจารณา แยกแยะออกเป็นส่วนๆ บนพืน้ฐานความรู้เดิม ทฤษฎี และ
ข้อเท็จจริงอยา่งเป็นเหตเุป็นผลและความสมัพนัธ์กนัเพื่อใช้ในการตดัสินเร่ืองตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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 2.1) วิเคราะห์ความส าคญั (Analysis of Element) หมายถึง ความสามารถใน
การแยกแยะหน่วยย่อยต่างๆ ออกจากข้อมูล ซึ่งหน่วยย่อยนัน้อาจมีการกล่าวถึงในข้อมูลอย่าง
ชดัเจนหรือไม่ได้กลา่วถึงอยา่งชดัเจน 

 2.2)  วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์  (Analysis of Relationship)  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ค้นหาความสมัพนัธ์ของเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์วา่มีความสมัพนัธ์ 
สอดคล้อง หรือขดัแย้งกนัอยา่งไร 

 2.3) วิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึง การ
คิดวิเคราะห์การจดัระบบ รวบรวมโครงสร้าง เพื่อให้เข้าใจหลกัการ จดุมุง่หมาย แนวคิดส าคญัของ
การเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกนั 

 โดยแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีลกัษณะเป็นสถานการณ์ข้อมลู
ทางวิทยาศาสตร์หรือจากบทความต่างๆ จ านวน 10 ข้อ และไม่เป็นสถานการณ์จ านวน 10 ข้อ 
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก รวมทัง้หมด 20 ข้อ โดยเลือกค าตอบท่ีถกูต้องเพียงค าตอบเดียว 

 3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีได้จากการคิด การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ และการตดัสนิใจเป็นตวักระตุ้นท่ีจะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ความเต็มใจ โดยแสดงออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมต่อสิ่งต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ประกอบด้วย 4 ด้าน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 3.1) ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพงึพอใจใน
การเผชิญหน้ากบัสถานการณ์แปลกใหม่ ท่ีตนสนใจ มีความพยายามท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา ชอบซักถาม ชอบอ่าน มีความคิดริเร่ิม ความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และชอบการทดลองค้นคว้า 

 3.2) ความซื่อสตัย์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการน าเสนอข้อมูลตาม
ความเป็นจริง โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคต ิและข้อมลูนัน้สามารถพิสจูน์ตรวจสอบได้ 

 3.3) ความมีระเบียบรอบคอบ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างเป็นระบบ  
มีขัน้ตอน มีการวางแผน หลีกเลี่ยงการตดัสินใจเร็วเกินไปโดยขาดการไตร่ตรอง 

 3.4) ความใจกว้าง หมายถึง พฤติกรรม ท่ีแสดงออกในการยอมรับค า
วิพากษ์วิจารณ์  มีความยินดี ท่ีจะรับข้อมูลในสิ่งใหม่ๆ มีความคิดว่าความจริงในวันนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

 โดยแบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจยัใช้ข้อค าถามเป็นข้อความท่ีวดัได้เป็น
ส่วนตวัมากกว่าข้อความทัว่ไปโดยการให้น า้หนกัคะแนนมี 5 ระดบั ซึง่ผู้ตอบสามารถแสดงความ
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คิดเห็นได้ทัง้ทางบวก (นิมาน) และทางลบ (นิเสธ) ในลกัษณะเทียบเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ได้ 
จ านวนทัง้หมด 20 ข้อ โดยแต่ละตวัเลือกจะมีการก าหนดน า้หนกัคะแนนตามระดบัขัน้ความรู้สึก
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ตามวิธีการวดัของลเิคร์ท (Likert) 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นกลยทุธ์ในการสอนท่ีผสมระหว่างการจดัการเรียนรู้

แบบปกติกับการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ ส่งผลให้นกัเรียนรู้จกัเช่ือมโยงความรู้และท าให้เกิด
การพฒันาความคดิและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ, 2558, น. 1704; สมใจ  
จนัทร์เต็ม, 2553, น. 136; อนรรฆ สาสขุ, 2556, ก) สอดคล้องกบัทฤษฎีของเพียเจท์วา่ การจดัการ
ศึกษาของนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาจะมีพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาอย่าง
ตอ่เน่ืองในระดบัสงู ประกอบกบัการใช้วิธีการสอนแบบ 5E ดดัแปลง ประยกุต์มาจากทฤษฎีสรรค
นิยม ท่ีบูรณาการระหว่างเนือ้หาสาระการเรียนวิทยาศาสตร์กับการพฒันาความคิด การส ารวจ
ตรวจสอบเพื่อค้นพบ แก้ปัญหา เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะท่ีดีของนักวิทยาศาสตร์ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2550, online) ดังนัน้การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึง
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

  

- การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 (Blended Learning) ท่ีเน้น 
 5E ดดัแปลง 

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
- เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
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สมมุตฐิานในการวิจัย 
 1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง มีความสามารถ

ในการคดิวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดัดแปลง มีเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง มีความสามารถ

ในการคดิวิเคราะห์หลงัเรียนผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) 
 4. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดัดแปลง มีเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดี (3.51) 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นส าคญั
ของการวิจยั ดงัหวัข้อวิจยัตามล าดบั ดงันี ้

 1. เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 

 1.1 ความหมายและความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.2 แนวคดิของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.3 ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.4 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.5 ระดบัและสดัสว่นของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.6 ข้อดีและข้อจ ากดัของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน  

 2. เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 
 2.1 การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎีสรรคนิยม 

 2.1.1 ความหมายของทฤษฎีสรรคนิยม 
 2.1.2 หลกัการของทฤษฎีสรรคนิยม 
 2.1.3 คณุลกัษณะของทฤษฎีสรรคนิยม 
 2.1.4 องค์ประกอบของการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม 
 2.1.5 แนวทางการสอนตามทฤษฏีสรรคนิยม 

 2.2 การจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 
 2.2.1 ความหมายของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 
 2.2.2 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 
 2.2.3 ข้อดีและข้อจ ากดัของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 

 2.3 การจดัการเรียนการสอนแบบ 5E ดดัแปลง 
 2.3.1 ท่ีมาและความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E ดดัแปลง 
 2.3.2 บทบาทครูผู้ สอนและนักเรียนของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 

ดดัแปลง 
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 
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 3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทครูผู้ สอนและนักเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 

 4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 4.1 ความหมายของความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 4.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 4.3 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 4.4 การวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 4.5 แบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

 5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
 5.1 ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 5.2 องค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศสาตร์ 
 5.3 การพฒันาของเจตคตทิางวิทยาศสาตร์ 
 5.4 การวดัผลการเรียนรู้ด้านเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
 5.5 การสงัเคราะห์ลกัษณะพฤตกิรรมของผู้ มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

 6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาพลงังานทดแทนกบัการใช้ประโยชน์ 
 6.1 เนือ้หาพลงังานทดแทนกบัการใช้ประโยชน์ 
 6.2 วิเคราะห์เนือ้หาพลงังานทดแทนกบัการใช้ประโยชน์ 
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1. เอกสารและผลงานวจิยัที่เก่ียวข้องของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) 

1.1 ความหมายและความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การเรียนการสอน

โดยใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ผสมผสานระหว่างการสอนแบบปกติกบัการสอนแบบออนไลน์ 
ท าให้นกัเรียนมีอิสระทางด้านการเรียน ได้เรียนรู้วิธีการคิด การแก้ปัญหา สามารถตดัสินใจได้ด้วย
ตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ ให้ค าปรึกษาเพื่อเสนอแนะ
แนวทาง ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
การศึกษาค้นคว้า และการใช้เทคโนโลยี (Graham, 2005, pp. 5-7; ประหยดั จิระวรพงศ์, 2552, 
น. 5; ปรัชญนนัท์ นิลสขุ; และปณิตา วรรณพิรุณ, 2556, น. 31; รุ่งโรจน์ แก้วอไุร, 2550, ออนไลน์;  
สรุศกัดิ ์ปาเฮ, 2555, น. 3; อนรรฆ สาสขุ, 2556, น. 8) 

1.2 แนวคดิของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.2.1 แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของ ดริสคอลล์ (Driscoll, M, 2002 

อ้างถึงใน ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2557, ออนไลน์)  
 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานมี 4 แนวคดิ คือ 

 แนวคดิท่ี 1 การรวมหรือการผสมเทคโนโลยีการเรียนการสอนของเว็บ (web-
based technology) เช่น การเรียนเสมือนจริงแบบประสานเวลา ( live virtual classroom) การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (self-paced instruction) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning) 
วิดีโอสตรีมมิ่ง (streaming video) 

 แนวคิดท่ี  2 การรวมวิธีการสอนท่ีหลากหลายเข้าด้วยกัน (Combine 
various pedagogical approaches) เช่น ทฤษฎีสรรคนิยม การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม หรือ
กลุ่มพุทธิปัญญา เป็นต้น เพื่อการสร้างผลการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุ โดยการใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีการ
เรียนการสอนก็ได้  

 แนวคิดท่ี 3 การรวมเทคโนโลยีการเรียนการสอนทกุรูปแบบ (Combine any 
form of instructional technology with face to face instruction) เช่น วีดิทศัน์ ซีดีรอม การเรียน
ผา่นเว็บไซต์ หรือ ภาพยนตร์ โดยผสมผสานกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียนโดยอาจารย์  ครูผู้สอน 
ซึง่แนวคิดนีไ้ด้รับการยอมรับและแพร่หลายมากท่ีสดุ 

 แนวคิดท่ี  4 การรวมเทคโนโลยีการสอนกับการท างานจริง  (Combine 
instructional technology with actual job tasks) เพื่อสร้างความสอดคล้องกนัระหว่างการเรียนรู้
และสภาพการท างานจริง 
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 1.2.2 แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของ นิค แวน ดมั (Nick Van Dam, 
2003 อ้างถึงใน ภาสกร เรืองรอง; และคณะ, 2557, ออนไลน์) 

 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานมี 3 แนวคิด คือ 
 แนวคิดท่ี 1 การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (face-to-face) เป็นการเรียน

การสอนท่ีครูผู้สอนและนกัเรียนอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั มีการใช้วสัดอุปุกรณ์เทคโนโลยีการเรียนการ
สอนเข้ามาผสมผสานกบักระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลเุปา้หมายของการจดัการศกึษา 

 แนวคิดท่ี 2 การเรียนด้วยตนเองบนเว็บ (self-paced E-Learning) การเรียน
การสอนชนิดนีเ้ป็นการเรียนการสอนแบบไมป่ระสานเวลา หรืออาจเป็นการเรียนแบบร่วมมือโดยท่ี
นักเรียนใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเรียนรู้ แต่ไม่ได้เช่ือมต่อ
เคร่ืองมือนัน้กบันกัเรียนคนอื่นหรือครูผู้สอนในเวลาเดียวกนั 

 แนวคิดท่ี 3 การเรียนบนเว็บแบบถ่ายทอดสด (live E-Learning) เป็นการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยท่ีนักเรียนและครูผู้ สอนร่วมกันท ากิจกรรมในเวลา
เดียวกนั แตต่า่งสถานท่ี การเรียนการสอนในลกัษณะนีเ้ป็นการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 

 1.2.3 แนวคิดการจัดการเรียน รู้แบบผสมผสานของเพอร์นิมา วาเลียแธน 
(Valiathan, Pernima, 2002, pp. 1) 

 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานมี 3 แนวคดิ คือ 
 แนวคิดท่ี 1 การพฒันาด้านทกัษะ (Skill-Driven Model) คือ การผสมผสาน

ระหว่างการเรียนด้วยตนเอง (self-paced learning) กับการสอนท่ีครูผู้ สอนเป็นผู้ อ านวยความ
สะดวก ให้การสนบัสนนุทางการเรียนเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะ 

 แนวคิดท่ี  2 การพัฒนาด้านเจตคติ  (Attitude-Driven Model) คือ การ
ผสมผสานสื่อท่ีหลากหลายในแตล่ะเหตกุารณ์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสง่ผ่านความรู้เพื่อพฒันา
พฤตกิรรมเฉพาะด้านของนกัเรียน 

 แนวคิดท่ี 3 การพัฒนาด้านความสามารถ (Competency-Driven Model) 
คือ การผสมผสานเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนับสนุน การจัดการความรู้ โดยมีครูผู้ สอนเป็นผู้ ให้
ค าแนะน าค าปรึกษาในการพฒันาความสามารถของนกัเรียน 

 1.2.4 แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของโอลิเวอร์และทริกเวล (Oliver; & 
Trigwell, 2005, pp. 18) 

 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานมี 4 แนวคดิ คือ 
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 แนวคิดท่ี 1 การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนจากการเรียนผ่าน
เว็บ (Web-Based Intruction) ให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 แนวคิดท่ี 2 การผสมผสานในรูปแบบหรือวิธีการ เน้นเชิงวิชาการในการสร้าง
ผลผลิตทางการเรียนรู้ให้สงูขึน้โดยปราศจากเทคโนโลยีเพื่อการสอนอ่ืนๆ เข้ามาช่วย 

 แนวคิดท่ี 3 การผสมผสานรูปแบบวิธีทางเทคโนโลยีทางการสอนผ่าน
หลกัสตูรเฉพาะหรือการฝึกอบรม 

 แนวคิดท่ี 4 การผสมผสานเทคโนโลยีการสอนเข้ากบังานปกติ หรือการเรียน
ตามปกตท่ีิกระท าอยู่ 

 1.2.5 แนวคดิการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของสงิ (Singh, 2003, pp. 51-54) 
 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานมี 5 แนวคดิ คือ 

 แนวคิดท่ี 1 การผสมผสานการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์ คือ การเรียน
แบบออนไลน์ หมายถึง การเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สว่นการเรียนแบบออฟไลน์ หมายถึง การ
เรียนในชัน้เรียนปกต ิครูผู้สอนจะใช้ช่องทางทัง้สองอยา่งนีร่้วมกนัในการจดัการเรียนการสอน 

 แนวคิดท่ี 2 การผสมผสานการเรียนด้วยตนเองและการเรียนแบบร่วมมือ คือ 
การเรียนด้วยตนเองจะเป็นการเรียนด้วยความต้องการและความพร้อมของนกัเรียนเอง ส่วนการ
เรียนแบบร่วมมือนัน้จะอาศยัการสื่อสารระหวา่งนกัเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 แนวคิดท่ี 3 การผสมผสานระหว่างการเรียนแบบโครงสร้างและแบบไม่มี
โครงสร้าง คือ การเรียนแบบมีโครงสร้างจะพบในการจัดเนือ้หาสาระในหนังสือ ต ารา ส่วนการ
เรียนแบบไม่มีโครงสร้างนัน้พบได้ในท่ีท างาน ซึ่งอาจได้จากการติดต่อสื่อสาร การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

 แนวคิดท่ี 4 การผสมผสานเนือ้หาทั่วไปและเนือ้หาเฉพาะ คือ เนือ้หาแบบ
ทัว่ไปนัน้สามารถน ามาเป็นเนือ้หาเฉพาะได้โดยใช้ประสบการณ์ทัง้ในห้องเรียนและออนไลน์ ซึ่ง
ปัจจุบันเนือ้หาทัง้หลายจะท าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน SCROM ท่ีสามารถน าเนือ้หานัน้ไปใช้
ร่วมกนัได้ 

 แนวคิดท่ี 5 การผสมผสานการเรียนแบบฝึกปฎิบัติและการลงมือท า คือ 
ความพอดีของการเรียนแบบผสมผสานเป็นการเติมเต็มการเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนปฏิบตัิและการ
ช่วยเหลือ สนบัสนนุนกัเรียน รวมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนท่ีเหมาะสมแก่นกัเรียน 

 1.2.6 แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของ ประหยดั จิระวรพงศ์ (2552, น. 
6-7) สรุปคณุลกัษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสาน ดงันี ้



 15 

 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานมี 6 แนวคดิ คือ 
 แนวคดิท่ี 1 การรวมวิธีการเรียนตา่งๆ เข้าด้วยกนั เป็นการบรูณาการระหวา่ง

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และองค์ความรู้ ศาสตร์การ
จดัการเรียนการสอนรูปแบบตา่งๆ 

 แนวคิดท่ี 2 การเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับผลการเรียน ครูผู้ สอนท่ีมี
ความช านาญจะสามารถรับรู้ วิเคราะห์ความถนัดหรือรูปแบบการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ 
ครูผู้สอนจะต้องเลือกหรือสนบัสนนุรูปแบบ วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้นกัเรียนแตล่ะคนได้พฒันา
ตนเองอย่างเต็มศกัยภาพโดยอาศยัเอกสาร สื่อเทคโนโลยีตา่งๆ เข้ามาช่วยในการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งเหมาะสม 

 แนวคิดท่ี 3 การเลือกวิธีท่ีตรงกบัความหลากหลายของวิธีการเรียนตา่งๆ คือ 
การสอนเนือ้หาบางอย่างต้องอาศัยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสอนจริยธรรมในวิชาชีพครู 
นอกจากจะต้องเรียนรู้การปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของวิชาชีพ (อาศยัการเข้าใจและ
ท่องจ า) แล้ว ครูผู้สอนยงัต้องปฏิบตัิตนให้ดเูป็นแบบอยา่ง (role model) และมีการจดักิจกรรมท่ีให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ในการปฏิบตัิงานหรือฝึกงานตามกรอบของวิชาชีพครู (อาศยัทกัษะพิสยัและเจต
คติท่ีดีต่อวิชาชีพและประสบการณ์ตรง) จึงจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ความดีความงามใน
จริยธรรมของวิชาชีพครูให้แก่นกัเรียนยดึถือปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

 แนวคดิท่ี 4 การเลือกวิธีท่ีตอบสนองตอ่ลกัษณะของนกัเรียน ยกตวัอยา่งเช่น 
ครูผู้สอนต้องการจดัการเรียนการสอนเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยวิเคราะห์นกัเรียนแล้ว
พบว่า ร้อยละ 40 มีความถนัดในการท่องจ า ร้อยละ 37 มีความถนัดในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
และท่ีเหลืออีกร้อยละ 33 มีความถนดัการจดัตกแต่งภาพและการใช้สีสนัทางศิลปะ ครูผู้สอนจึง
ตดัสินใจจดัการเรียนการสอนเร่ืองนีเ้ป็น 3 รูปแบบ โดยเร่ิมต้นด้วยการสอนเชิงบรรยาย (lecture) 
สรุปสาระส าคญัเป็นประเด็นและข้อควรจ าต่างๆ ประมาณ 45 นาที (ตอบสนองนักเรียนอีกสอง
กลุ่ม) ต่อมาใช้เวลาอีก 1 ชั่วโมงโดยปล่อยให้นักเรียนทบทวนความรู้ สร้างสรรค์และประดิษฐ์
บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามท่ีตนเองถนดัและน าสง่หรือน าเสนอหน้าชัน้เรียนในวนั
ถัดไป (เป็นการตอบสนองความถนัดและกระตุ้ นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนใน
ภาพรวม)  

 แนวคดิท่ี 5 การออกแบบผสมผสานอยา่งเป็นระบบไม่ใช่ผสมเลน่ๆ หมายถึง 
ครูผู้ สอนจะต้องมีการด าเนินการวางแผนเตรียมการสอน อย่างมีระบบเป็นล าดับขัน้ตอนและ
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วิเคราะห์นกัเรียนอย่างจริงจงัด้วยความมัน่ใจว่าเป็นประโยชน์ตอ่นกัเรียนจริงๆ และจะช่วยพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยแท้ ไมไ่ด้ท าแตเ่พียงผิวเผิน 

 แนวคิดท่ี 6 เตรียมเคร่ืองมือวดัและประเมินผล เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสานเป็นการจัดการเรียนการสอนหลายๆ รูปแบบผสมผสานกัน การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้หรือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะต้องมีหลากหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบ
จะต้องเหมาะสมและเป็นธรรมชาติด้วย กลา่วคือ หากครูผู้สอนจดัการเรียนการสอนแบบบรรยาย
หรือท่องจ า (recall) มาโดยตลอด แต่เม่ือถึงเวลาทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ ครูผู้ สอนเลือก
ข้อสอบหรือแบบวดัประเมินผลการเรียนรู้แบบน าไปใช้ (application) แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนคน
ดงักล่าวเลือกเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีไม่เหมาะสม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีได้ย่อมไม่
น่าเช่ือถือและไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของนกัเรียนในเนือ้หาสาระหรือประเด็นนัน้ๆ 
อย่างแท้จริง นอกจากนีแ้ล้ว ข้อมลูดงักลา่วยงัไม่สามารถน าไปเป็นข้อมลูสะท้อนกลบั ( feedback 
and reflection) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึน้และยงัแสดงถึงความล้มเหลวในการ
จดัการเรียนการสอนของครูผู้สอนอีกด้วย 

 จากการศกึษาแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานดงักล่าวสามารถสรุปได้ 
ปรากฏดงัตาราง 1 
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 จากการศึกษาแนวคิดสามารถสรุปแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานว่าเป็น
การรวมเทคโนโลยีการเรียนการสอน (Online) ไม่วา่จะเป็น วิดีทศัน์ หรือการเรียนผา่นเว็บไซต์ หรือ
ภาพยนต์ โดยผสมผสานกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียน (Offline) ตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม 
(Constructivism) ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะ ด้านเจตคติ ด้านความสามารถ 
เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งเท่าเทียมกนัและเตม็ตามศกัยภาพ 

1.3 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่ามีเหตผุลและความจ าเป็นหลายประการท่ี

ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบผสมผสานในเชิงคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทางการเรียนรู้ใน 3 มิติ ดงันี ้ 
(Graham, 2012, Online อ้างถึงใน สรุศกัดิ ์ปาเฮ, 2555, น. 5-6) 

 1.3.1 เกิดการปรับปรุงพัฒนาในเชิงวิชาการ (Improved Pedagogy) เป็นเหตุผล
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจุบันการจัดสภาพการณ์ทางการ
เรียนรู้ทางการรวมทัง้การฝึกอบรมให้ความรู้ ครูผู้ สอน ( Instructors) มักจะมุ่งเน้นเฉพาะ
ยทุธศาสตร์ของการสอนหรือฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ในลกัษณะการถ่ายทอดเนือ้หาแบบสง่ผา่น 
(Transmission) มากกว่าการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียนร่วมกัน (Interaction) ครูผู้สอนมกัจะ
มุง่เน้นการสอนแบบบรรยายมากกว่าการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยกุต์ใช้ หลงัจากระบบการเรียนรู้
แบบทางไกลได้เกิดขึน้มาพร้อมกบัการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนัน้ 
ท าให้รูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning ได้ถกูน ามาใช้และเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้
เพิ่มมากขึน้ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบทัง้การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนโดยเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  

 1.3.2 เพิ่ มประสิท ธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลการเรียน รู้และมีความยืดหยุ่น 
(Increased Access and Flexibility) การเรียนในรูปแบบผสมผสานหรือ Blended Learning ช่วย
ในการสร้างประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีโอกาสในการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึง
แหล่งข้อมลูได้อย่างกว้างขวางและยืดหยุ่นตามสภาพการณ์หรือความพร้อมของนกัเรียนได้ในทกุ
ระดับ ประสิทธิภาพของการเข้าถึงนัน้จ าแนกได้ใน 3 ลักษณะตามท่ี Graham and Dziuban 
กล่าวไว้คือ ประสิทธิภาพการเข้าถึงในระดบัองค์กรหรือสถาบนั ( Institutions) ประสิทธิภาพการ
เข้าถึงในระดับโปรแกรมหรือโครงการ (Programs) และประสิทธิภาพการเข้าถึงในระดบัเนือ้หา
รายวิชา (Courses) 

 1.3.3 ประสิทธิภาพในเชิงงบประมาณหรือการลงทุน (Cost Effectiveness) การ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทนุในด้าน
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การจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการเรียนอุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลยั ซึ่งการ
เรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานดงักลา่วนีจ้ะก่อให้เกิดการสร้างระบบการเรียนท่ีลุม่ลกึและกว้างไกลใน
หลากหลายรูปแบบและตอบสนองต่อนกัเรียนได้ตามอตัภาพและตามสถานการณ์ เกิดความคุ้ม
ทนุและคุ้มคา่ในการใช้งบประมาณเพื่อการศกึษาของหน่วยงานหรือสถาบนัการศกึษานัน้ๆ 

 ดังนัน้ความส าคัญของการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ของนกัเรียน สามารถท าให้นกัเรียนเข้าถึงเนือ้หาของบทเรียนได้แม้วา่จะอยูภ่ายนอกชัน้เรียน 

1.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 คลาร์ค (Clark 2003, pp. 12-22) ได้แบ่งองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานเป็น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านออฟไลน์ (offline) 6 ด้าน และองค์ประกอบ
ด้านออนไลน์ (online) 6 ด้าน ซึง่มีสาระดงัตอ่ไปนี ้ 

 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านออฟไลน์ (offline) มีคณุลกัษณะ 6 ด้าน คือ 
 1.1 การเรียนในท่ีท างาน เป็นสถานท่ีๆ จดัการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของ

การเรียนซึง่สามารถน ามาต่อยอดในการท างาน ประกอบด้วย ครูผู้สอนเป็นผู้พฒันาการเรียนการ
สอน การเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน การเรียนแบบโครงงาน การฝึกงาน การติดตามผล การ
มอบหมายงาน และการตรวจงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.2 การเผชิญหน้าระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอน 
โดยครูผู้ สอนเป็นผู้ ชีแ้นะแนวทางให้กับนักเรียน ประกอบด้วย การสอน การชีแ้นะ การใ ห้
ค าปรึกษา และการให้ผลสะท้อนกลบั 

 1.3 การเรียนในห้องเรียน เป็นการผสมระหว่างการเรียนรู้กบัการแสดงบทบาท
สมมติ เพื่อยกระดบัการผสมผสานให้มีความหมายมากขึน้ เป็นการตอบโต้ในการแก้ไขปัญหาโดย
การเขียน-ตอบ ประกอบด้วย การบรรยายหรือการน าเสนองาน การน าเสนอเนือ้หาในบทเรียน การ
ฝึกปฏิบตัิงาน การสมันา การแสดงบทบาทสมมติ การจ าลองสถานการณ์ และการประชมุ 

 1.4 สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อท่ีเราพบเห็นโดยทั่วไป ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้
พืน้ฐาน ประกอบด้วย หนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ แบบฝึกหดั วารสาร และบทความเก่ียวกับ
การศกึษา 

 1.5 ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถศกึษาเรียนรู้ได้ในสถานท่ีตา่งๆ และ
มีราคาถกู ประกอบด้วย เทป ซีดี วีดทิศัน์ ซีดีรอม และดีวีดี 
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 1.6 สื่อการสอนแบบออกอากาศ เป็นสื่อท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทุกเพศและวัย มี
ผู้ คนชมเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และวิท ยุโทรทัศน์แบบ
ปฏิสมัพนัธ์ 

 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านออนไลน์ (online) มีคณุลกัษณะ 6 ด้าน คือ 
 2.1 บทเรียนออนไลน์ บทเรียนท่ีจัดท าขึน้เป็นสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ สนใจศึกษาหาความรู้ในสิ่งท่ีตนเองสนใจ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลการ
เรียนรู้อย่างง่าย การแลกเปลี่ยนข้อมลูทัว่ไป การแลกเปลี่ยนข้อมลูซึ่งกนัและกนั ภาพเคลื่อนไหว 
และการจ าลองสถานการณ์ 

 2.2 แบบทดสอบออนไลน์ เป็นแบบทดสอบความสามารถหรือทักษะต่างๆ 
สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ประกอบด้วย เคร่ืองมือท่ีช่วยในการสอน 
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการชีแ้นะ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการให้ค าปรึกษา และเคร่ืองมือท่ีช่วยวัดระดับ
ความสามารถ 

 2.3 การเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ เป็นการทิง้ข้อความหรือบนัทึกข้อความไว้
โดยท่ีผู้สง่ไมต้่องเสียเวลารอค าตอบ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 2.3.1 การเรียนแบบไม่ประสานเวลา เป็นการเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้ต่าง
เวลากัน เน่ืองจากครูผู้สอนและนกัเรียนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ประกอบด้วย อีเมลล์ และกระดาน
ข่าว  

 2.3.2 การเรียนแบบประสานเวลา เป็นการเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้ในเวลา
เดียวกัน ถึงแม้ว่าครูผู้สอนและนักเรียนจะอยู่ต่างสถานท่ีกันก็ตาม ประกอบด้วย การพูดคยุโดย
การพิมพ์เป็นตวัอกัษร การประชมุโดยใช้เสียง การประชมุผา่นวีดทิศัน์ และห้องเรียนเสมือนจริง 

 2.4 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อค้นหาความรู้ ประกอบด้วย ระบบสืบค้นข้อมลูความรู้ ฐานข้อมลู แหล่งท่ีเก็บ
เอกสาร และผู้ เช่ียวชาญในการตอบค าถาม 

 2.5 เว็บไซต์ เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีดี สามารถใช้ได้ตัง้แต่ความรู้พืน้ฐานถึงความรู้
ขัน้สงู และยงัสามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูการเรียนรู้ ประกอบด้วย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมลู 
เว็บไซต์ กลุม่ผู้ใช้งาน และการค้าขายด้านธุรกิจ 

 2.6 การเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือ ประกอบด้วย แลปทอป คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา และโทรศพัท์มือถือ  
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 จากการศกึษาองค์ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของนกัการศกึษานัน้จะ
เห็นได้ว่า องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบต้องค านึงถึงความพร้อมและความเป็นไปได้หลาย
ประการท่ีจะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ บริบทในแต่ละ
ด้านเพื่อให้เกิดผลและประสิทธิภาพสงูสดุของการน ามาประยกุต์ใช้ 

1.5 ระดบัและสัดส่วนของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 การแบ่งระดับและสัดส่วนของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 

Learning Level) ระหว่างการเรียนปกติกับการเรียนออนไลน์ แบ่งได้ดังนี ้(ปรัชญนันท์ นิลสุข 
และปณิตา วรรณพิรุณ, 2556, น. 31-34) 

 1.5.1 ระดบัของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้
ระหว่างการเรียนปกติกบัการเรียนออนไลน์ ควรมีสดัส่วนระดบัเท่าใด ต้องพิจารณาใน 2 ลกัษณะ
ของรายวิชากับลกัษณะของสื่อออนไลน์ ซึ่งลกัษณะของรายวิชาต้องพิจารณาว่าเป็นวิชาทฤษฎี
อย่างเดียว ทฤษฎีร่วมกบัปฏิบตัิ หรือ วิชาปฏิบตัิอยา่งเดียว และลกัษณะของสื่อออนไลน์จะใช้เป็น
สื่อหลกัหรือสื่อเสริม การน าบทเรียนออนไลน์มาใช้ปริมาณแตกต่างกนัเราเรียกวิธีการจดัการเรียน
การสอนไม่เหมือนกัน โดยสมาคมสโลน (Sloan Consortium) เสนอแนะแนวทางในการจดักลุ่ม
และแบง่ประเภทการเรียนแบบผสมผสานตามระดบัการน าเสนอเนือ้หาผา่นอินเทอร์เน็ต ดงัปรากฏ
ตาราง 2 
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ตาราง 2 ระดบัการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

การน าเสนอ
เนือ้หาผ่าน
อนิเตอร์เน็ต 

ระดับการผสมผสาน 
(Meaning) 

ลักษณะของการเรียนการสอน 

80-100% การเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online Learning) 

เป็นการเรียนการสอนท่ีมีเนือ้หาทัง้หมดอยูบ่นเว็บ ไมมี่การ
พบปะกนัแบบเผชิญหน้าระหวา่งครูผู้สอนกบันกัเรียน 

30-79% การเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 

การเรียนแบบผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบออนไลน์กบั
การเรียนแบบปกติ มีสดัสว่นของเนือ้หาบนเวบ็หรือมีการ
อภิปรายทางออนไลน์ และมีการประชมุแบบเผชิญหน้าใน
ห้องเรียนบ้างตามความเหมาะสมของเนือ้หาและกิจกรรม 

1-29% การใช้เวบ็ช่วยสอน  
(Web Facilitation) 

เป็นการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีเวบ็หรือออนไลน์เป็น
ตวัช่วยเสริมการเรียนการสอนแบบปกติ 

0% การเรียนการสอนแบบปกติ 
(Tradition) 

เป็นการเรียนการสอนท่ีไมต้่องใช้เทคโนโลยีออนไลน์ 
เรียนรู้เนือ้หาด้วยการฟังและการพดู 

 
ท่ีมา: ปรัชญนนัท์ นิลสขุ และปณิตา วรรณพิรุณ (2556).  

 
 1.5.2 สดัส่วนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีวิธีการจดัการอยู่ 2 วิธีคือ การ

จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวตัง้กับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวนอน โดยมีเง่ือนไข
การจดัการอยูท่ี่เวลาและเนือ้หาการสอน โดยมีวิธีการจดัการดงันี ้ 

 1.5.2.1 การผสมผสานแบบ 50:50 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ร้อยละ 50 และแบบปกติร้อยละ 50 โดยแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 1) การจัดการเรียน รู้แบบผสมผสานแนวตั ง้  (Vertical Blended 
Learning)หมายถึง การเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย การเรียนปกติกบัการเรียนออนไลน์ ท่ีจดัในช่วงเวลา
เดียวกนัแตจ่ดัการเรียนรู้ท่ีผสมกนัทัง้สองแบบ เช่น วิชาเรียน 4 ชัว่โมง/สปัดาห์ ในการสอนหนึง่ครัง้ 
ครูผู้ สอนจะเจอหน้านักเรียนก่อนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบปกติ 2 ชั่วโมง เพื่อชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ บรรยาย ท าความเข้าใจในการเรียน หลงัจากนัน้ให้นกัเรียน เรียนด้วยตนเองบนเว็บ
อีก 2 ชัว่โมง โดยนกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าแบบฝึกหดั สง่งาน และเรียนรู้เพิ่มเตมิจาก
เว็บไซต์ท่ีครูผู้ สอนจัดให้ หรือในสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกท่ีตัง้ในศูนย์การเรียน
ต่างจงัหวดัท่ีครูผู้สอนและนกัเรียนห่างไกลกนั ซึ่งครูผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนแบบเผชิญหน้าใน
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ช่วงแรก หลงัจากนัน้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ากิจกรรมต่างๆ ตามท่ีครูผู้ สอน
ก าหนดไว้ ถือวา่มีสดัสว่นการผสมผสานร้อยละ 50:50 ซึง่รวมถึงเนือ้หารายวิชาแบง่ออกในสดัสว่น
ท่ีเท่ากนัระหวา่งเรียนปกติกบัเนือ้หาออนไลน์ หรือการจดัการเรียนแบบปกต ิ2 ชัว่โมง และเป็นการ
เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ 2 ชัว่โมง เป็นต้น ดงัปรากฏตาราง 3 

ตาราง 3 การเรียนรู้แบบผสมผสานแนวตัง้ สดัสว่น 50/50 

 
ท่ีมา: ปรัชญนนัท์ นิลสขุ และปณิตา วรรณพิรุณ (2556).  

 
 2) การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวนอน (Horizontal Blended 

Learning) หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยการเรียนปกติกบัการเรียนแบบออนไลน์ โดย
การจดัช่วงเวลาในการเรียนรู้แตกตา่งกนัโดยใช้ทัง้ 2 วิธีการ แตค่นละช่วงเวลากนั เช่น การจดัการ
เรียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 10 สัปดาห์ จัดให้มีการเรียนปกติ 5 สัปดาห์ ถือว่าเป็นการเรียนแบบ
ผสมผสานร้อยละ 50:50 โดยเนือ้หาการสอนปกติกบัการสอนออนไลน์จะเป็นเนือ้หาคนละสว่นกนั 
ดงัปรากฎตาราง 4 
  

ชม. 
สัปดาห์ 

1 ครัง้ 4 ช่ัวโมง 
การเรียนแบบปกต ิ2 ช่ัวโมง การเรียนแบบออนไลน์ 2 ช่ัวโมง 

1 50% 50% 
2 50% 50% 
3 50% 50% 
4 50% 50% 
5 50% 50% 
6 50% 50% 
7 50% 50% 
8 50% 50% 

9 50% 50% 
10 50% 50% 
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ตาราง 4 การเรียนรู้แบบผสมผสานแนวนอน สดัสว่น 50/50 

 
ท่ีมา: ปรัชญนนัท์ นิลสขุ; และปณิตา วรรณพิรุณ (2556).  

 
 1.5.2.2 การผสมผสานแบบ 70:30 เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอน

ออนไลน์ ร้อยละ 70 และปกติร้อยละ 30 คือ จดักิจกรรมในห้องเรียนแบบเผชิญหน้าก่อน เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกใช้เคร่ืองมือ ประมาณร้อยละ 10 จากนัน้เรียนด้วยตนเองบนเว็บประมาณร้อย
ละ 40 จากนัน้จึงมีสอนกลางภาคเพื่อทบทวนเนือ้หาบทเรียนท่ีได้เรียนมาแล้วประมาณร้อยละ 10 
และให้นกัเรียน เรียนด้วยตนเองตอ่อีกร้อยละ 30 จากนัน้จึงให้นกัเรียนมาสรุปผล น าเสนอผลงาน
หรือท าแบบทดสอบหลงัเรียน อีกประมาณร้อยละ 10 

 1.5.2.3 การผสมผสานแบบ  80:20 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ร้อยละ 80 และปกติร้อยละ 20 คือ กิจกรรมในห้องเรียนแบบเผชิญหน้าก่อน เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกใช้เคร่ืองมือ ประมาณร้อยละ 10 จากนัน้ให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองแบบ
ออนไลน์ประมาณร้อยละ 80 เม่ือสิน้สดุการเรียนจะให้นกัเรียนมาสรุปผล น าเสนอผลงาน หรือท า
แบบทดสอบหลงัเรียน อีกประมาณร้อยละ 10  

1.6 ข้อดแีละข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นนวตักรรมการเรียนรูปแบบใหม่

และน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจากการวิจยัพบว่ามีทัง้ข้อดี-ข้อจ ากดับางประการท่ีควร
ค านงึถึงในประเด็นส าคญัดงัตอ่ไปนี ้(อภิชาติ อนกุลูเวช, 2555, ออนไลน์) 

 1.6.1 ข้อดีของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
 1) สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ได้ดี 
 2) นกัเรียนสามารถสื่อสารได้อยา่งใกล้ชิดกบัครูผู้สอน 
 3) สามารถแบง่เวลาเรียนได้อยา่งมีอิสระในการเรียนรู้เนือ้หา 
 4) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง (Learner Center) 
 5) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นด้วยสื่อผสม (Multimedia) หลากหลายรูปแบบ 
 6) เลือกสถานท่ีเรียนได้อยา่งมีอิสระทัง้ในชัน้เรียนปกตหิรือนอกชัน้เรียน 

จ านวนสปัดาห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
วิธีการเรียนรู้ การเรียนแบบปกติ ร้อยละ 50 การเรียนแบบออนไลน์ ร้อยละ 50 
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 7) นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับและอัตราการเรียนรู้ (Self-
paced) 

 8) สามารถสร้างแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี 
 9) สามารถทบทวนความรู้เดิม และสืบค้นความรู้ใหมไ่ด้ตลอดเวลา 
 10) เป็นรูปแบบการผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบเดมิกบัการเรียนเชิงอนาคต 
 11) นกัเรียนมีเวลาค้นคว้าข้อมลูได้อย่างอิสระ สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์

ข้อมลูได้ดี 
 12) สามารถสง่เสริมความแมน่ย า การถ่ายโอนความรู้ของนกัเรียน และทราบผล

การปฏิบตัิได้รวดเร็ว 
 13) สามารถหลีกเลี่ยงสิง่ท่ีรบกวนภายในชัน้เรียนได้ ท าให้นกัเรียนมีสมาธิใน 

การเรียน 
 14) นกัเรียนมีช่องทางในการเรียนรู้ได้หลากหลาย สามารถเข้าถึงครูผู้สอนหรือ

แหลง่ข้อมลูได้ดี 
 15) เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะส าหรับนักเรียนท่ีค่อนข้างขาดความมั่นใจใน

ตนเอง 
 16) รูปแบบการเรียนสามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ 

และช่วยลดต้นทนุในการฝึกอบรมสมันาได้ 
 1.6.2 ข้อจ ากดัของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 

 1) นกัเรียนไมส่ามารถแสดงความเห็น หรือถ่ายทอดความเห็นได้อยา่งรวดเร็ว 
 2) ความไมพ่ร้อมในด้าน Software บางอยา่งที่อาจมีราคาแพง 
 3) นกัเรียนบางคนคดิวา่ไมคุ่้มคา่ตอ่การลงทนุ เพราะราคาอปุกรณ์คอ่นข้างสงู 
 4) การมีสว่นร่วมในการเรียนคอ่นข้างมีน้อยโดยนกัเรียนไม่สามารถมีสว่นร่วมได้

ทกุคน 
 5) เป็นรูปแบบท่ีอาจใช้งานค่อนข้างยาก โดยเฉพาะผู้ ท่ีขาดทักษะความรู้ด้าน 

Software 
 6) เป็นรูปแบบท่ีอาจมีความล่าช้าในการปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ระหว่าง

นกัเรียน-ครูผู้สอน 
 7) นักเรียนต้องมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในด้านงานคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เข้าถึงข้อมลูแห่งโลก Internet 



 26 

 

 8) นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองค่อนข้างสูงในการเรียนการสอน
รูปแบบนี ้

 9) ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน 

 10) สภาพแวดล้อมไมเ่หมาะสมตอ่การใช้เครือข่ายหรือระบบ Internet Network 
เกิดปัญหาหรือเป็นจดุบอดในด้านการรับสง่สญัญาณ 

 11) เกิดการขาดปฏิสมัพนัธ์แบบเผชิญหน้า (Face to face) ระหว่างนกัเรียนกบั
ครูผู้สอน (Real Time) 

 หากพิจารณาแล้วเม่ือเปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานนัน้ ควรน าข้อเสียต่างๆ ไปปรับปรุงพัฒนา ปิดช่องว่างให้เกิดผลกระทบให้น้อยท่ีสุด
เพื่อท่ีจะพฒันาขีดความสามารถการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.7.1 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ ส่งเสริมความสามารถใน

การคดิวิเคราะห์ 
 ประพรรธน์ พละชีวะ (2550, น. 113) ได้น ารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วย

การเรียนรู้ร่วมกนัในโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับการฝึกแก้ปัญหาของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 1
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในโครงงาน
วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

 อสัลมั (Aslam. n.d., unpaged) ได้เปรียบเทียบการเรียนรู้แบบผสมผสานกับ
การเรียนรู้แบบดัง้เดิมในโรงเรียนวิทยาศาสตร์เอกชนท้องถ่ินลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 150 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานสง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์และมีเจตคตท่ีิดีทางวิทยาศาสตร์ 

 1.7.1 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ ส่ งเสริมเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

อัลมาซาอิต (Almasaeid, 2014, pp. 133-144) ได้พัฒนาการมีส่วนร่วมและ
เปลี่ยน แปลงเจตคติของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและเพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นอย่างดี 
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และครูผู้สอนช่วยสร้างให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ยิ่งขึน้ 

อรับดคูาริม (Alabdulkarim, 2015, pp. 423-434) ได้ศึกษาเจตคติและความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานในวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัคิงอูช 
จ านวน 51 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีเจตคติและความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน เน่ืองจากนักศึกษาสามารถเรียนได้โดยไม่ค านึงถึงสถานท่ีและเวลา 
นอกจากนีย้งัมีปฏิสมัพนัธ์ในการท างานเป็นทีม และมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสนกุสนาน 

 จากการศกึษาผลการใช้การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ผสมผสานระหว่างการสอนปกติกบัการสอนออนไลน์ ท าให้นกัเรียน
มีอิสระทางด้านการเรียน ซึ่งส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้เรียนรู้วิธีการคิด การแก้ปัญหา 
สามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง สง่ผลให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

2. เอกสารและผลงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 
2.1 การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีสรรคนิยม 

 2.1.1 ความหมายของทฤษฎีสรรคนิยม 
 ทฤษฎีสรรคนิยม หมายถึง ทฤษฎีท่ีน ากระบวนการทางจิตวิทยาและปรัชญา

ทางการศกึษามาประยกุต์ใช้จากการแลกเปลี่ยนประสบการการณ์เรียนรู้ ความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหมจ่ากการปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบั
ผู้ อ่ืน (สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, 2543, น. 91; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552, น. 82; ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 
2553, น. 3) 

 2.1.2 หลักการของทฤษฎีสรรคนิยม 
 ทฤษฏีสรรคนิยมมีหลกัการท่ีส าคญัอยู่ 3 ประการ ดงันี ้(สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, 

2551, น. 2) 
 2.1.2.1 มนุษย์จะไม่มีทางรู้เลยว่าโลกท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร มนุษย์แต่ละคนจะ

พยายามสร้างความเช่ือเก่ียวกบัโลกหรือสิ่งตา่งๆ ขึน้จนเช่ือวา่ สิง่นัน้เป็นความจริง (reality) 
 2.1.2.2 มนุษย์จะมีความเช่ือเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้ว หากได้รับข้อมลูหรือ

ประสบการณ์ใหมเ่พิ่มเตมิ อาจจะเปลี่ยนแปลงความเช่ือท่ีมีอยูเ่ดิมได้ 
 2.1.2.3 มนุษย์สามารถสร้างความจริงได้บนพืน้ฐานของ ความเช่ือท่ีมีอยู่ก่อน

แล้ว ความสามารถในการมีเหตผุล และความปรารถนาท่ีจะประสานความเช่ือกบัสิ่งท่ีตนได้สงัเกต
ได้ในเชิงประจกัษ์ 
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 จากหลักการพื น้ฐานทางทฤษฎี 3 ประการ ถือว่า ทฤษฎีสรรคนิยมเป็น
กระบวนการสร้างมากกวา่การรับรู้ โดยมุง่เน้นการสร้างความรู้ใหมอ่ยา่งเหมาะสมของแตล่ะบคุคล 
และสิ่งแวดล้อมมีความส าคญัในการเกิดการเรียนรู้ 

 2.1.3 คุณลักษณะของทฤษฎีสรรคนิยม 
 นกัทฤษฎีสรรคนิยมได้กล่าวเก่ียวกบัคณุลกัษณะของทฤษฎีสรรคนิยม ซึง่มี

สาระส าคญั ดงันี ้(สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ, 2551, น. 2) 
 2.1.3.1 นักเรียนเป็นผู้สร้างและค้นพบหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดย

นกัเรียนต้องอาศยัสมัผสัทัง้ห้า คือ การด ูฟัง อา่น เขียน และปฏิบตัิ/ท า 
 2.1.3.2 การเรียนรู้ใหม่จะเกิดขึน้มกัขึน้อยู่กบัความเข้าใจในบทเรียนปัจจบุนั 

โดยนกัเรียนอาจมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมที่ช่วยสง่เสริม สนบัสนนุ หรือขดัขวาง
ก่อให้เกิดอปุสรรคต่อการเรียนรู้ใหม่ ดงันัน้ครูผู้สอนต้องจดักิจกรรมให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์
และสร้างความเข้าใจในบทเรียน 

 2.1.3.3 การเรียนรู้จะเกิดได้เม่ือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยนักเรียนต้อง
ร่วมกันคิด ปฏิบตัิและสื่อสารซึ่งกันและกัน ดงันัน้ต้องอาศยักระบวนการกลุ่ม (group process) 
หรือการเรียนแบบร่วมมือ (cooperative learning) 

 2.1.3.4 การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful learning) จะต้อง
ด าเนินการภายใต้การปฏิบตัิในสภาพจริงหรือใกล้เคียงกบัสภาพจริงมากท่ีสดุ โดยการจดัการเรียน
การสอนภายใต้สภาพจริงหรือใกล้เคียง จะส่งผลให้นักเรียนค้นพบความรู้ท่ีเกิดจากความเข้าใจ
อย่างแท้จริง มากกว่าความรู้ท่ีเกิดจากความจ า คือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบตัิและการคิดทางจิต (hands-on and minds-on experience) ซึ่งสอดคล้องกับ กีฟละห์ มา
โซ (2555, 19) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการจัดโครงสร้างความรู้ทางความคิด เพื่อรับรู้
และสร้างความหมายให้กบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์จริง ซึ่งในสถานการณ์จริง
ของแตล่ะคนแตกตา่งกนั 

 จากคณุลกัษณะของทฤษฎีสรรคนิยมข้างต้น สรุปได้ว่า นกัเรียนจะเป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยนกัเรียนจะต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ และความเช่ือด้วย
ตนเอง และครูผู้สอนต้องจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์โดยอาศยักระบวนการกลุ่ม ร่วมกัน
คิด ร่วมกนัปฏิบตัิ เพื่อเกิดความรู้ใหม่ 
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 2.1.4 องค์ประกอบของการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม 
 องค์ประกอบท่ีส าคญัของการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมเพื่อการออกแบบ

การเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคญันัน้มีดงันี ้(อมลวรรณ วีระธรรมโม , 2548, 
น. 12) 

 2.1.4.1 จดุมุง่หมายหรือความต้องการของนกัเรียน 
 2.1.4.2 ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของนกัเรียน 
 2.1.4.3 ข้อมลูเฉพาะท่ีเป็นสิ่งใหม่ เพื่อให้นกัเรียนค้นหาวิธีน าไปประยกุต์ใช้

กบัความรู้เดิม 
 2.1.4.4 ประสบการณ์ท่ีเพิ่มขยายความคิด เพื่อให้นกัเรียนใช้ความรู้เดิมและ

ความรู้ใหมน่ ามาขยายความรู้ท่ีมีอยู่ 
 2.1.4.5 กระบวนการสร้างความเข้าใจท่ีนักเรียนต้องตัง้ค าถาม อภิปราย 

โต้แย้ง แล้วจงึน ามาสรุปผล 
 จากองค์ประกอบของการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม สรุปได้ว่า ครูผู้ สอน

จะต้องทราบถึงความต้องการของนกัเรียน มีการประเมินความรู้เดิมของนกัเรียนก่อนจะเกิดการ
เรียนการสอน โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนตัง้
ค าถาม อภิปราย แล้วจึงน ามาสรุปผล จากนัน้ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ประเมินนกัเรียนว่าได้รับความรู้
และประสบการณ์เพิ่มขึน้หรือไม่ 

 2.1.5 แนวทางการสอนตามทฤษฏีสรรคนิยม 
 จากการศึกษาแนวทางการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมมีแนวทางการสอน 

ดงันี ้(เฉิดศกัดิ ์ชมุนมุ, 2540, น. 101-103; ชยัวฒัน์ บวรวฒันเศรษฐ์, 2559, น. 162-163) 
 2.1.5.1 ครูผู้ สอนต้องเร่ิมต้นจากการค้นหาหรือประเมินความรู้เดิมของ

นกัเรียนก่อน แล้วจงึเร่ิมให้ความรู้ใหม่ 
 2.1.5.2 ครูผู้สอนต้องมีเทคนิคท่ีท าให้นกัเรียนแสดงความรู้เดิมออกมา และ

หากพบว่าประเด็นนัน้เป็นจุดอ่อน ครูผู้สอนควรหาแนวทางกระตุ้นให้นกัเรียนหนัมาสนใจ เพื่อให้
นกัเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง 

 2.1.5.3 ครูผู้สอนควรจดัให้นกัเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงเพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนได้ฝึกกระบวนการคดิ การใช้เหตผุล 

 2.1.5.4 ครูผู้สอนควรจดัให้มีปฏิสมัพนัธ์ในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคดิและเกิดทกัษะในกระบวนการเรียนรู้ 
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 2.1.5.5 ครูผู้สอนควรใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีนอกเหนือจากห้องเรียน
เพื่อเปิดโลกทศัน์ของนกัเรียนให้กว้างขึน้ 

 2.1.5.6 ครูผู้ สอนควรตัง้ค าถามให้นักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมและควรเป็น
ค าถามปลายเปิด และให้โอกาสนกัเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

 2.1.5.7 ครูผู้สอนควรจดัการสอนท่ีสามารถให้นกัเรียนน าความรู้ไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวนั ไม่ใช่เพียงแคเ่รียนรู้เพื่อสอบเท่านัน้ 

 2.1.5.8 ครูผู้ สอนควรมีการประเมินผลการเรียน รู้ท่ีหลากหลาย และ
เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียน มีการแนะน า ให้ผลสะท้อนกลบั เพื่อให้นกัเรียนได้มีโอกาสพฒันา
และปรับปรุงตนเอง 

 จากแนวทางการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์จริง โดย
ครูผู้สอนควรมีเทคนิคในการตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น มีการใช้
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น ซึ่ง
ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินแล้วให้ผลสะท้อนกลบั 

2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 
 2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 

 กระบวนการท่ีนกัเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิด 
การปฏิบตัิ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการตัง้ค าถาม การวางแผน การใช้
วิธีการเทคนิคต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมลู เพื่อน ามาวิเคราะห์ สรุปผลจากข้อมลูท่ี
ได้จากการท ากิจกรรม และมีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจนเกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ขึ น้มา (ภพ เลาหไพบูลย์ , 2542, น. 123; มนมนัส สุดสิ น้ , 2543, น. 39;  
อดุมลกัษณ์ นกพึง่พุม่, 2545, น. 49; ประถมพร โคตา, 2554, น. 29) 

 2.2.2 ขัน้ตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 
 ขัน้ตอนและรายละเอียดของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E พอสรุปได้ ดงันี ้

(Bybee et al., 2006, pp. 1; ประสาท เนืองเฉลมิ, 2558, น. 147-148; สสวท, 2550, ออนไลน์) 
 1) ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) เป็นการแนะน าบทเรียน โดยการ

ซกัถาม ทบทวนความรู้เดิม ก าหนดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น 
 2) ขัน้ส ารวจ (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนได้ใช้แนวคิดท่ีมีอยูม่าอภิปราย

ร่วมกัน ครูผู้สอนเป็นผู้ ชีแ้นะแนวทาง กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความรู้ใหม่จากการอภิปรายร่วมกัน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกแบบและศกึษาด้วยตนเอง 
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 3) ขัน้อธิบาย (Explanation) เป็นการน าความรู้และประสบการณ์เดิมมา
น าเสนอและอภิปรายร่วมกนั เพื่อให้นกัเรียนสามารถอธิบายตามความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

 4) การลงข้อสรุป (Elaboration) เป็นการอธิบายเพิ่มเพื่อให้เกิดความรู้ใหม ่
โดยน าความรู้นัน้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมมา
น าเสนอและอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนว่ามี
สิง่ใดท่ีควรปรับแก้ โดยการทดสอบความรู้ เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 2.2.3 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 
 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการจดัการเรียนการ

สอนแบบ 5E ดังนี ้(พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ , 2544, น. 60-61; ลพ เลาหไพบูลย์, 2542, น. 156; 
สาโรช โศภีรักข์, 2546, น. 79; สคุนธ์ สนิธพานนท์และคณะ, 2545, น, 200) 

 2.3.3.1 ข้อดีของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 
 1) นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนากระบวนการคิดและการกระท า โดยการตัง้

ค าถาม ท าให้นกัเรียนรู้วิธีจดัการระบบความคิดและวิธีเสาะหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้
ความรู้คงทนช่วยให้จดจ าได้นานและสามารถถ่ายโยงความรู้เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

 2) นกัเรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน ท าให้การเรียนมีความหมาย
มากยิ่งขึน้ 

 3) นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้
เคร่ืองมือตามหลกัของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึน้ 

 4) นกัเรียนจะเป็นผู้ มีเจตคตท่ีิดีทางวิทยาศาสตร์ 
 5) สง่เสริมให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 6) ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตลอดเวลา กล้าคิด กล้า

แสดงออก และมีความเป็นประชาธิปไตย 
 2.3.3.2 ข้อจ ากดัของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 

 1) ครูผู้สอนต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการสอนนานกวา่การสอนปกติ 
 2) แตล่ะครัง้ใช้เวลาในการสอนมาก 
 3) ถ้าในสถานการณ์ท่ีครูผู้สอนสร้างขึน้ไม่ท าให้น่าสนใจหรือไม่ชวนให้สงสยั 

จะท าให้นกัเรียนเบื่อหน่ายไมอ่ยากเรียน 
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 4) ถ้านกัเรียนมีระดบัสติปัญญาต ่า และเนือ้หาวิชาคอ่นข้างยาก นกัเรียนจะ
ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

 5) ถ้าค รูผู้ สอนขาดทักษะในการตัง้ค าถาม จะท าให้การสอนขาด
ประสิทธิภาพไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์ 

 จากรายละเอียดข้างต้นเก่ียวกบัข้อดีและข้อจ ากดัของการจดัการเรียนการสอน
แบบ 5E สรุปได้ว่า ข้อดีของวิธีการสอนนีน้กัเรียนได้ฝึกพฒันาการคิดอย่างเป็นระบบ การปฏิบตัิ
และเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ียึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ส่วนข้อจ ากดันัน้ 
ใช้เวลาในการเตรียมแผนการสอนนาน และใช้เวลาในการท ากิจกรรมมาก ถ้าสถานการณ์ท่ี
ครูผู้สอนสร้างขึน้ไม่ท าให้น่าสนใจ หรือไม่น่าสงสยัจะท าให้นกัเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยาก
เรียน 

2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ดัดแปลง 
 2.3.1 ที่มาและความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ดัดแปลง 

 สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ (2551, น. 5) ได้ดดัแปลงการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 
ในปี พ.ศ. 2544 จากการฝึกอบรมครูผู้สอนและการสอนนิสิตครู พบว่า ครูผู้สอนและนิสิตครูมกั
เขียนขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น การสงัเกต ใช้
แบบทดสอบ เป็นต้น จึงได้ปรับขัน้ตอนท่ี 5 จากการประเมินผล (Evaluation phase) เป็นขัน้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibition phase) ทัง้นีเ้พื่อให้นกัเรียนได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตน และ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนๆ และครูผู้สอน ดงันัน้วฏัจกัรการเรียนรู้แบบการสอนตามแนวทฤษฎี
สรรคนิยมแบบ 5E ท่ีดดัแปลงปรากฏดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมแบบ 5E ท่ีดดัแปลง 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
หลักฐานการเรียนรู้/ 
ร่องรอยการเรียนรู้ 

ขัน้ที่ 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Engagement phase)  
 เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนกระตุ้นเพ่ือสร้างความสนใจและความอยากรู้
อยากเหน็แก่นกัเรียน หรือเพ่ือตรวจสอบ/ทบทวนมโนทศัน์และประสบการณ์
เดิมของนกัเรียนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนมโนทศัน์ใหมซ่ึง่เป็นการน าเข้าสูก่ารเรียนรู้
บทเรียนใหม่ ครูผู้สอนอาจใช้การสนทนาตัง้ค าถามและ/หรือใช้เทคนิควิธี
และสื่อประกอบ เช่น รูปภาพ นิทาน เพลง บทกลอน และเกม เป็นต้น 

• การตอบค าถาม 
• การตัง้ค าถาม 
• การแสดงความคิดเหน็ 
• ความรู้ความเข้าใจเดิม ฯลฯ 

ขัน้ที่ 2 ขัน้ส ารวจข้อมูลเพ่ือค้นพบ (Exploration phase)  
 เป็นขัน้ท่ีครูผู้ สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดหรือ
ค้นพบมโนทศัน์ด้วยตนเองโดยการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่ม คู่หรือรายบคุคล
ท่ีใช้ทกัษะกระบวนการทางวิชาการและทกัษะ 
 ข้ามกลุ่มสาระ และใช้ความรู้ประสบการณ์เดิมมาสัมพันธ์กับ
ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการปฏิบตัิ พร้อมทัง้เป็นการฝึกให้นกัเรียนเกิดทกัษะการ
ท างานกลุ่ม ทักษะทางสังคม และฝึกกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
กระตือรือร้น รอบคอบ รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ รักษาเวลา และใช้เหตุผล 
ครูผู้ สอนจึงท าหน้าท่ีเป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ คือ เป็นผู้
กระตุ้นสง่เสริมและชีแ้นะแนวทางให้แก่นกัเรียน 

• ทกัษะการคิด 
• ทกัษะการท างานกลุม่ 
• ทกัษะการสืบค้น 
• ทกัษะการสื่อสาร 
• ความรับผิดชอบ 

• ความซ่ือสตัย์ 
• ความมุง่มัน่ 
• การรับฟังความเหน็ของผู้ อ่ืน 
 ฯลฯ 

ขัน้ที่ 3 ขัน้อธิบายมโนทัศน์ (Explanation phase) 
 เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนกระตุ้นให้นกัเรียนช่วยกนั/ร่วมกนัอธิบายมโน
ทัศน์ท่ีค้นพบด้วยตนเอง โดยครูผู้ สอนตัง้ค าถามชักจูง/กระตุ้ น เพ่ือให้
นักเรียนอ้างอิงถึงสิ่งท่ีเป็นพยานหลกัฐานความคิดและความเช่ือเก่ียวกับ
มโนทศัน์นัน้ๆ หรือให้นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นฐานของ
การอธิบายมโนทัศน์ นอกจากนีค้รูผู้ สอนสามารถช่วยอธิบายขยายความ
เข้าใจของนกัเรียนมากยิ่งขึน้ อนึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้ ให้ค าส าคญั (keyword) 
/ นิยามศพัท์ 

• ทกัษะการสื่อสาร/การอธิบาย 
• ทกัษะการน าเสนอ 
• ทกัษะการคิด 
• การรับฟัง ยอมรับความเหน็ 
 ของผู้ อ่ืน ฯลฯ 
• การตรงต่อเวลา ฯลฯ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
หลักฐานการเรียนรู้/ 
ร่องรอยการเรียนรู้ 

ขัน้ที่ 4 ขัน้ขยายและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Elaboration phase) 
 เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนใช้ทกัษะการคิดขัน้สงู เช่น ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งมีวิจารณญาณ หรือการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือสืบค้นหรือปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นการขยาย
มโนทศัน์ให้กว้างและลกึขึน้ จนก่อให้เกิดความรู้ท่ีลกึซึง้ (deep knowledge) 
หรือการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการประยุกต์ใช้มโนทัศน์ในสถานการณ์
ใหม่หรือในสภาพจริง ดังนัน้ครูผู้ สอนมีบทบาทเป็นผู้ กระตุ้ นโดยการตัง้
ค าถามใหม่หรือเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเพ่ือยืนยนั
ความคิดและความเช่ือหรือความอยากรู้ของตน หรือให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมใหม่ตามความสนใจของตน 

• ทกัษะการคิด 
• ทกัษะการท างานกลุม่ 
• ทกัษะการสืบค้น 
• ความมุง่มัน่ ความใฝ่รู้ ฯลฯ 
 
 

ขัน้ที่ 5 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exhibition phase) 
 เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนได้แสดงผลจากการศกึษาหรือผลจากการ
ปฏิบตัิกิจกรรมในขัน้ท่ี 4 ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้
ตรวจสอบและสะท้อนกลบัโดยอาจใช้เทคนิคการสงัเกตพฤติกรรมหรือตัง้
ค าถามปลายเปิดหรือใช้แบบวดัหรือแบบฝึกเพ่ือหาตรวจสอบวา่นกัเรียนเกิด
การพฒันามโนทศัน์/ทกัษะทางวิชาการและข้ามกลุม่สาระ หรืออาจให้
นกัเรียนประเมินการเรียนรู้และทกัษะการท างานกลุม่ของตนเองและเพื่อนๆ 

• ทกัษะการสื่อสาร/การอธิบาย 
• ทกัษะการน าเสนอผลงาน 
• ทกัษะการคิด 
• ความตรงต่อเวลา 
• การรับฟัง/ยอมรับความเหน็ 
 ของผู้ อ่ืน  
• การช่ืนชมผลงานของผู้ อ่ืน 
 ฯลฯ 
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 2.3.2 บทบาทครูผู้สอนและนักเรียนของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E  
ดัดแปลง 

 บทบาทครูผู้ สอนและบทบาทนักเรียนของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 
ดัดแปลง แสดงปรากฏดังตาราง 6 (วิชาญ เลิศลพ, 2543, น. 307-308; ประสาท เนืองเฉลิม, 
2558, น. 150-153; สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ, 2551, น. 3-4) 

ตาราง 6 บทบาทครูผู้สอนและบทบาทนกัเรียนของการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E ดดัแปลง 

ล าดับขัน้ บทบาทครูผู้สอน บทบาทนักเรียน 
1. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 

(Engagement 
phase)  

 

1. สร้างความสนใจในบทเรียน 
2. สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
3. ตัง้ค าถาม กระตุ้นให้นกัเรียนได้คิด 
4. กระตุ้นให้นกัเรียนรู้จกัร่วมกนัคิด 
5. จดัสถานการณ์ให้น่าสนใจ 
6. ดงึเอาค าตอบหรือความคิดท่ีไมช่ดัเจน
ไมส่มบรูณ์มาให้นกัเรียนคิดและ
อภิปรายร่วมกนั 

7. ให้เวลานกัเรียนคิดในการตอบค าถาม 
8. ซกัถามนกัเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้ 

1. ถามค าถามตามประเดน็ 
2. ตอบค าถาม 
3. แสดงความสนใจ 
4. แสดงความคิดเหน็และน าเสนอ
ความคิด 

5. น าเสนอประเดน็/เหตกุารณ์ท่ีน่าสนใจ 

2. ขัน้ส ารวจข้อมลูเพ่ือ
ค้นพบ 
(Exploration 
phase) 

1. สง่เสริมให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเพ่ือ
วิเคราะห์กระบวนการส ารวจตรวจสอบ 

2. ซกัถามเพ่ือน าไปสูก่ารส ารวจตรวจสอบ 
3. สงัเกตและรับฟังความคิดเหน็ของ
นกัเรียน 

4. ให้ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะแก่นกัเรียน 
5. สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

6. สงัเกตการท างานของนกัเรียน 
7. สง่เสริมและพฒันาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์แก่นกัเรียน 

1. คิดอย่างอิสระแตอ่ยูใ่นขอบเขตของ
กิจกรรม 

2. ตัง้สมมติฐาน 
3. พิจารณาสมมติฐานท่ีเป็นไปได้ 
4. ตรวจสอบสมมติฐานอยา่งเป็นระบบ 
5. บนัทกึผลการสงัเกตอย่างละเอียด
รอบคอบและให้ข้อคิดเหน็ 

6. เสริมสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
7. มีจรรยาบรรณของนกัวิทยาศาสตร์ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดับขัน้ บทบาทครูผู้สอน บทบาทนักเรียน 
3. ขัน้อธิบายมโนทศัน์ 
(Explanation phase) 
 

1. สง่เสริมให้นกัเรียนได้คิดและแสดง
ความคิดเห็น 

2. กระตุ้นให้นกัเรียนได้อธิบายโดยมี 
เหตผุล หลกัการ หรือหลกัฐานประกอบ 

3. สง่เสริมให้นกัเรียนอธิบายสิ่งท่ีตนได้ 
สงัเกต 

4. ให้นกัเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิม
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหมเ่ข้าด้วยกนั 

5. ให้ความสนใจกบัค าอธิบายของนกัเรียน 
6. สง่เสริมให้นกัเรียนสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ 
อยา่งถกูต้องชดัเจน 

1. อธิบายการแก้ปัญหาหรือค าตอบท่ี
เป็นไปได้ 

2. รับฟังค าอธิบายของผู้ อ่ืนเพ่ือน าไป
วิเคราะห์ประมวลความรู้ 

3. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ในประเด็นท่ีเพ่ือน
น ามาเสนอ 

4. ถามค าถามอยา่งสร้างสรรค์ 
5. ใช้ข้อมลูท่ีได้จากการบนัทกึการ 
สงัเกตมาใช้อธิบาย 

4. ขัน้ขยายและ
ประยกุต์ใช้ 
มโนทศัน์ 
(Elaboration phase) 

1. สง่เสริมให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีได้มา 
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่ง
สร้างสรรค์ หรือขยายความรู้ใน
สถานการณ์ใหม่ 

2. สง่เสริมให้นกัเรียนใช้ทกัษะและ 
กระบวนการท่ีหลากหลายมาปรับใช้ให้ 
เหมาะสมตามบริบท 

3. ให้นกัเรียนถามค าถามเก่ียวกบัสิง่ท่ีได้ 
 เรียนรู้ 

4. เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้อธิบาย ความรู้
ตามความเข้าใจของตนเอง 

1. น าข้อมลูไปปรับประยกุต์ใช้ใน 
สถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายกบั 
สถานการณ์เดิม 

2. ใช้ข้อมลูในการถามค าถามก าหนด
จดุประสงค์ของการ ทดลอง 

3. บนัทกึผลการสงัเกตและอธิบาย 
4. ตรวจสอบความเข้าใจด้วยการ 
อธิบายร่วมกบัเพ่ือนๆ 

5 ขัน้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Exhibition 
phase) 

1. สงัเกตนกัเรียนในการน าความคิดรวบ 
ยอดและทกัษะใหมไ่ปประยกุต์ใช้ 

2. ถามค าถามปลายเปิด 
3. ให้นกัเรียนประเมินตนเองเก่ียวกบั การ
เรียนรู้และทกัษะกระบวนการกลุม่ 

1. แสดงออกถงึความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัความคิดรวบยอด 

2. ตอบค าถามปลายเปิดโดยการใช้การ
สงัเกตหลกัฐาน และ ค าอธิบายท่ี
ยอมรับมาแล้ว 

3. ประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง 
4. ถามค าถามเพ่ือให้มีการตรวจสอบ 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 
 2.4.1 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ดัดแปลง 

 นิรชา อ ่าประเวทย์ (2560, น. 87-88) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบ 5E 
ดดัแปลงร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
5 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ และทกัษะการท างานเป็นทีมหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

 2.4.2 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 

 นิติกร อ่อนโยน (2551, น. 80) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้ค าถามระดบัสงูท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการ
คิดสังเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้ค าถามระดับสูงท่ีมีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ประถมพร โคตา (2554, น. 97) ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E และการเขียนแผนผงัมโนมติ ผลการวิจยั
พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5E มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 นฤดี นามโนรินทร์ (2556, น. 119) ได้พฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองบรรยากาศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ี
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5E เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ศิริพร เชือ้วงัค า (2557, น. 100) ได้พฒันาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5E เพ่ือเน้นการคดิวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การด ารงชีวิตของ
พืช กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 2.4.3 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ที่ส่งเสริมเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
 ศิริภรณ์ เม่นมัน่ (2543, น. 87) ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
3 ท่ีได้รับการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามทฤษฎีสรรค
นิยม มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 รุ่งรัตน์ พึ่งเรียน (2548, น. 69-70) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนโดย
การใช้สื่อภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัการสอนตามปกติ ซึง่จดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
5E ผลการวิจัยพบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้สื่อภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ประยงค์  ประจงไสย์  (2551, น. 79) ได้ศึกษาผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมพหปัุญญาด้านความเข้าใจในธรรมชาติ ซึง่จดัการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5E ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพหุปัญญาด้านความ
เข้าใจธรรมชาติมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็นหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 แขนภา อ าข า (2556, น. 93-98) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัมโน
ทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5E กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ผลการวิจยัพบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีใช้การจดัการเรียนรู้โดยแผนผงัมโนทศัน์
ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E และมีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่านกัเรียนท่ีใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ลูคัส (Lucas, 1975, pp. 6530-6531) ได้ศึกษาผลการอบรมในโปรแกรมการ
สอนอุตุนิยมวิทยาแก่นักเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เฟิร์นแบงค์ (Fernbank Science 
Center) ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจยัพบวา่ เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 เดวิส (Davis, 1979, pp. 4164) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E โดยการชีแ้นะแนวทางการค้นพบกบัการสอนแบบครูบอกให้รู้ตามต าราท่ีสง่ผล
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอน
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แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการชีแ้นะแนวทางการค้นพบมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์สงูกว่าการสอน
แบบครูบอกให้รู้ตามต ารา 

 ไคลเดียนส์ (Klindienst, 1993, pp. 1748) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
ด้วยวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E วิชาวิทยาศาสตร์ต่อโครงสร้างความรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

 จากการศึกษาผลการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ 5E หลังการสอน 
(ประยงค์ ประจงไสย์, 2551, น. 79; ศิริภรณ์ เม่นมั่น, 2543, น. 87; แขนภา อ าข า, 2556, น. 93-
98; รุ่งรัตน์ พึ่งเรียน, 2548, น. 69-70; Davis, 1979, pp. 4164; Lucas, 1975, pp. 6530-6531; 
Klindienst, 1993, pp. 1748) ในภาพรวมพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบ 5E 
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน (นฤดี 
นามโนรินทร์, 2556, น. 119; ศิริพร เชือ้วงัค า, 2557, น. 100; ประถมพร โคตา, 2554, น. 97; นิติ
กร ออ่นโยน, 2551, น. 80; Klienman, 1963) 

 ดงันัน้ สรุปได้ว่า การจดัการเรียนการสอนแบบ 5E เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติ  ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย สามารถสง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมกัยดึ
แนวคิดของบลมูเป็นพืน้ฐานในการปฏิบตัิเพื่อเช่ือมความส าคญัของประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกนัจน
สามารถสรุปออกมาซึ่งมีเหตผุลรองรับ ทัง้นีก้ารจดัการสอนแบบ 5E ยงัส่งเสริมนกัเรียนมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

 สาเหตุท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้ การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ดัดแปลง เน่ืองจากในขัน้
สุดท้าย เป็นขัน้ท่ีให้นักเรียนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีครูผู้ สอนและนักเรียนร่วมให้ผล
สะท้อนกลบัอนัจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งลกึซึง้ ผู้วิจยัจงึอยากทราบวา่ ถ้าน าการจดัการ
เรียนรู้นีม้าจดัการเรียนการสอน จะท าให้นกัเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับบทบาทครูผู้สอนและนักเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานที่เน้น 5E ดัดแปลง 

 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงนัน้ เป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  (Online) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม 
(Constructivism) โดยมีบทบาทครูผู้สอนและนกัเรียน ปรากฏดงัตาราง 7 
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4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Ability) 

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณา 
แยกแยะออกเป็นส่วนๆ บนพืน้ฐานความรู้เดิม ทฤษฎี และข้อเท็จจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลและ
ความสมัพนัธ์กนัเพ่ือใช้ในการตดัสินเร่ืองตา่งๆ ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม (ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย, 
2555, น. 4; สกุญัญา ลีธีระ, 2549, น. 5; สภุทัรตรา กุลยะ, 2551, น. 5-6; สพุชัยา ปาทา, 2554, 
น. 7-8) 

4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงจึงท าให้มนุษย์

แตกต่างจากสตัว์โลกชนิดอ่ืน การศึกษาแนวคิดในอดีตนอกจากจะเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัสามารถ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นการทบทวนแนวคิดส าคัญของนักคิดท่ี
ทรงคณุคา่ตอ่การเรียนรู้ของมนษุย์ ดงันี ้ 

 4.2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของบลมู (Bloom, 1956, pp. 
6-9, 201-207 อ้างถึงใน ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย, 2555, น. 10.) 

 บลูม (Bloom’s Taxonomy) ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเป็น 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการรู้คิด ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสยั ท าให้สง่ผลตอ่ความสามารถทางการ
คิดโดยจ าแนกออกเป็น 6 ระดบั ซึง่ค าถามในแตล่ะระดบัมีความซบัซ้อนแตกตา่งกนั ได้แก่ 

 1. ระดับความรู้ความจ า เป็นความรู้เก่ียวกับเนือ้หา เช่น ความรู้ในศัพท์ท่ีใช้
ความรู้ในข้อเท็จจริง ความรู้ในวิธีด าเนินการ ความรู้เก่ียวกับระเบียบแบบแผน ความรู้ตาม
แนวโน้มล าดบัขัน้ ความรู้การจดัจ าแนกประเภท ความรู้เก่ียวกบักฎเกณท์ ความรู้เก่ียวกบัวิธีการ 
เป็นต้น 

 2. ระดบัความเข้าใจ เป็นการแปลความ ตีความ และขยายความ 
 3. ระดบัการน าไปใช้ เป็นการประยกุต์ใช้ 
 4. ระดบัการวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ความส าคญั การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 

และการวิเคราะห์หลกัการ 
 5. ระดบัการสงัเคราะห์ เป็นการสงัเคราะห์ในการสื่อความ สงัเคราะห์แผนงาน 

และสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ 
 6. ระดับการประเมินค่า เป็นการประเมินค่าท่ีอาศัยข้อเท็จจริงภายในและ

ภายนอก 
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 บุคคลจะมีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้นัน้จะต้องมีความสามารถ
วิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ ดงันัน้การจะให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ขึน้อยู่กบัเนือ้หาสาระท่ีเป็น
องค์ประกอบความรู้ เพื่อให้นกัเรียนมีความเข้าใจในข้อมลูอาจต้องผสานข้อมลูความรู้ในลกัษณะ
ตา่งๆ เช่น การจดัพวก การแปล การตีความ การประยกุต์ การวิเคราะห์สว่นยอ่ยและความสมัพนัธ์
ท่ีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ สู่การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า ตาม
จุดมุ่งหมายของบลูม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะส่งผลให้นักเรียน
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนักบัสถานการณ์ใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์เพราะเป็นการ
พฒันาความสามารถในการมีเหตผุลและเป็นการเรียนรู้ท่ีคงทนของแตล่ะบคุคล 

 4.2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget, 1972 อ้างถึง
ในสวุฒัน์ วิวฒันานนท์, 2550, น. 52-53) 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของเพียเจต์ เช่ือว่า การพัฒนา
สติปัญญาของมนุษย์ช่วงอายุเท่ากันจะมีลกัษณะเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน  
เน่ืองจากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนกบัสิ่งแวดล้อม เร่ิมต้นจากการสมัผสั การคิดอย่างเป็น
รูปธรรม ไปสู่การคิดอย่างเป็นนามธรรม โดยผู้ เรียนพยายามปรับตัวให้เกิดสภาวะสมดุลด้วย
กระบวนการดูดซึมภาพและเหตุการณ์ต่างๆ เข้าไว้ภายในความคิดของตน และสามารถปรับ
กระบวนการทางความคิดเดิมให้สอดคล้องกับความคิดใหม่ เพียเจต์จึงจัดกระบวนการทาง
สติปัญญาและความคดิ ออกเป็น 4 ขัน้ ดงันี ้

 1. ขัน้ใช้ประสาทรับรู้ (Sensory-motor Stage) เป็นระยะพฒันาการของเด็ก
ตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงอาย ุ2 ปี เร่ิมจากพฒันาการรับรู้สูก่ารเคลื่อนไหวอวยัวะตา่งๆ เป็นสว่นใหญ่ ใน
วยันีเ้ด็กจะแสดงออกเพื่อให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระท า โดยท่ีเด็กสามารถแก้ปัญหาเองได้
แม้ว่าจะไม่ต้องอธิบายด้วยค าพูด ซึ่งเด็กจะต้องได้อยู่กับสิ่ งแวดล้อมด้วยตนเอง ถือว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นในการพฒันาสติปัญญาและความคิด และเด็กในวยันีม้กัจะท าอะไรซ า้ๆ บอ่ยๆ เป็นการ
เลียนแบบ พยายามเปลี่ยนใช้วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลสุิ่งท่ีต้องการ แต่กิจกรรม
ของเด็กในวยันีส้ว่นใหญ่จะใช้การสมัผสัเท่านัน้ 

 2. ขัน้ควบคมุอวยัวะต่างๆ (Proportional Stage) เป็นขัน้พัฒนาของเด็ก 2 
ช่วง คือ ตัง้แต่อาย ุ2-4 ปี เร่ิมจากเด็กมีพฒันาการทางภาษามากขึน้ มีเหตผุลเก่ียวโยงซึง่กนัและ
กนั แตเ่หตผุลของเด็กวยันีไ้ม่มีขอบเขต เพราะเด็กจะยดึความคิดตวัเองเป็นใหญ่ นอกจากนีค้วาม
เข้าใจตอ่สิ่งต่างๆ จะอยู่ในระดบัเบือ้งต้น ซึง่ความคิดรวบยอดของเด็กวยันีย้งัไม่พฒันาเต็มท่ี และ 
ช่วงอายตุัง้แต่ 5-7 ปี เป็นช่วงของการคิดท่ีเกิดจากการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตวัดีขึน้ รู้จกัแยกประเภท 
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เข้าใจความหมายของจ านวนเลข สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และก้าวไปสูก่ารคิดอยา่งมีเหตผุล
มากขึน้ 

 3. ขั น้ คิ ด อ ย่ า ง เป็ น รูป ธ รรม  (Concrete Operation Stage)  เป็ น ขั น้
พฒันาการของเด็กอาย ุ7-12 ปี จะมีการพฒันาทางด้านสมองและสติปัญญาทางความคิดมากขึน้ 
สามารถเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ เข้าใจเหตุ รู้จักแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม เข้าใจความสัมพันธ์ของ
ส่วนย่อย ความสามารถในการคิดย้อนกลบั มีประสิทธิภาพในความจ ามากขึน้ และสามารถจัด
กลุม่หรือจดัการได้อยา่งสมบรูณ์ 

 4. ขั น้ คิ ด อ ย่ า ง เป็ น น าม ธ รรม  (Formal-operations Stage)  เป็ น ขั น้
พัฒนาการของเด็กตัง้แต่อายุ 12-15 ปี เป็นขัน้ท่ีความคิดและสติปัญญาเร่ิมคิดแบบผู้ ใหญ่ 
สามารถคิดหาเหตผุลนอกเหนือจากข้อมลูท่ีมีอยู่ สามารถคิดแบบนกัวิทยาศาสตร์ คิดเป็นขัน้ตอน 
และมีความสามารถคิดพิจารณาในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ แต่เด็กก็ต้องแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ตา่งๆ เพิ่มขึน้ และจะมีพฒันาความคดิท่ีเป็นผู้ใหญ่เต็มตวัเมื่ออาย ุ20 ปีขึน้ไป 

 การพฒันาของเด็กในแต่ละขัน้เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง จากระดบัต ่าสู่ระดบัสงูขึน้ 
โดยเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาของเด็ก 
โดยเฉพาะช่วงอายุ 11-12 ปี นกัเรียนสามารถคิดได้ซบัซ้อนยิ่งขึน้ ถ้ากิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
สร้างประสบการณ์ใหมต่อ่จากประสบการณ์เดิมจะสง่เสริมให้การคิดของนกัเรียนมีพฒันาการมาก
ยิ่งขึน้ ดังนัน้ ทฤษฎีของเพียเจต์ อธิบายพัฒนาการของการคิดจากขัน้หนึ่งไปสู่ขัน้หนึ่ง อาศัย
องค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ องค์ประกอบของร่างกายแล้ววุฒิภาวะ ประสบการณ์ทาง
กายภาพและทางสมอง ประสบการณ์ทางสงัคม และภาวะสมดลุ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีแตล่ะคนใช้
ในการปรับตวั  เพียเจต์มีความเช่ือวา่ เปา้หมายของการพฒันาการคือ 

 1. ความสามารถท่ีจะคดิอย่างมีเหตผุลกบัสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
 2. ความสามารถท่ีจะคดิตัง้สมมตฐิานอยา่งสมเหตสุมผล 
 3. ความสามารถท่ีจะตัง้ปัญหาและการแก้ปัญหา 

 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ สรุปได้ว่า ในช่วงอาย ุ11-
12 ปี เด็กจะมีพฒันาการทางความคิดและสติปัญญาอย่างต่อเน่ืองในระดบัสงูขึน้จากการอาศยั
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมทางสงัคม 

 จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผู้ วิจัยได้น า
ทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญาและการคิดของเพียเจต์มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กบักลุม่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีอายรุะหว่าง 11-12 ปี 
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โดยเพียเจต์เช่ือว่านักเรียนในช่วงชัน้นีส้ามารถเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ เข้าใจเหต ุรู้จกัแก้ปัญหาท่ีเป็น
รูปธรรม เข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนย่อย มีความสามารถในการคิดย้อนกลับ และน าทฤษฎี
เก่ียวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของบลูมมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครัง้นี  ้เพื่อสร้างสมรรถภาพทางการคิด
วิเคราะห์ในการหาเหตแุละผลมาเช่ือมโยงกนั 

4.3 องค์ประกอบของความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดงันี ้(เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ,์ 2546, 

น. 26-30; สวุิทย์ ค ามลู, 2548, น. 17; ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2548, น. 52) 
 1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจ และ

จะต้องวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล เพื่อแปลความหมาย สร้างความเข้าใจต่อสิ่งเหล่านัน้ โดยเกณฑ์ท่ี
แต่ละคนใช้จะมีมาตรฐานแตกต่างกัน ตามความเหมาะสม ความรู้ ประสบการณ์  และ
ความสามารถในการเช่ือมโยงกบัเหตผุล 

 2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เป็น
พืน้ฐานในการวิเคราะห์ท่ีดี เพราะความรู้จะช่วยก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ จ าแนก แจกแจง 

 3. ความช่างสงัเกต ช่างสงสยั และช่างถาม หมายถึง การน าองค์ประกอบทัง้ 3 
นีร่้วมกนั เพื่อจะน าไปสูก่ารวิเคราะห์สืบค้นหาความจริงของค าถามจะต้องยดึหลกั 4W1H คือ ใคร 
(Who) ท าอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) เพราะเหตใุด (How) 

 4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึง การจ าแนก 
แยกแยะได้วา่สิง่ใดเป็นความจริง สิง่ใดเป็นความเท็จด้วยการใช้เหตผุล 

 จากองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์จะสมบูรณ์นัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบหลายๆ ส่วนเพื่อท่ีจะใช้เทคนิคในการตัง้
ค าถามอยา่งมีเหตผุลและถกูต้อง 

4.4 การวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 4.4.1 การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของสวุิทย์ ค ามลู (2547, น. 23-24) 

ได้จ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้
 1. การวิเคราะห์สว่นประกอบ เป็นความสามารถในการหาสว่นประกอบท่ีส าคญั

ของสิ่งของหรือเร่ืองราวต่างๆ ว่ามีสาระส าคญัอะไร มีปัจจัยอะไรบ้าง มีเหตมีุผลอย่างไร เช่น การ
วิเคราะห์ข่าว บทความ เร่ืองสัน้ สารคดี ตวัอยา่งค าถามการวิเคาะห์สว่นประกอบ เช่น 

 - อะไรเป็นสาเหตขุองความส าคญัของความยากจน 
 - อะไรเป็นสาเหตหุลกัท่ีท าให้เกิดอบุตัิเหต ุ
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 - องค์ประกอบเร่ืองสัน้มีอะไรบ้าง 
 - สาระส าคญัของบทความเร่ืองนีค้ืออะไร 

การวิเคราะห์ส่วนประกอบไม่ใช่เร่ืองยาก แม้แต่นักเรียนระดับปฐมวัยก็สามารถวิเคราะห์
สว่นประกอบได้ 

 2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์ของ
ส่วนส าคญัต่างๆ โดยระบุความสมัพนัธ์ระหว่างความคิด ความสมัพนั ธ์ในเชิงเหตุผลหรือความ
แตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งท่ีเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้อง ตวัอย่างค าถามการวิเคาะห์ความสมัพนัธ์ 
เช่น  

 - ครอบครัวมีปัญหาสง่ผลตอ่สงัคมอยา่งไร 
 - พอ่แม่ทะเลาะกนัสง่ผลตอ่ลกูค้าอยา่งไร 
 - พิชและสตัว์มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
 - ขนุแผนและนางวนัทองเก่ียวข้องกนัอยา่งไร 

เม่ือมีเหตุย่อมมีผล ผลย่อมเกิดจากเหตุ เหตุกับผลหรือผลกับเหตุย่อมมีความสมัพันธ์กัน เป็น
ทฤษฎีท่ีนกัเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ 

 3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธ์ส่วนส าคญั
ในเร่ืองนัน้วา่มีความสมัพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด เช่น การให้ผู้ เรียนค้นหาหลกัการของเร่ือง 
การระบจุดุประสงค์ของผู้ เรียน ประเด็นส าคญัของเร่ือง เทคนิคท่ีใช้ในการจงูใจผู้อ่าน และรูปแบบ
ของภาษาท่ีใช้ ตวัอยา่งค าถามการวิเคาะห์หลกัการ เช่น  

 - หลกัการส าคญัของการอ่านคืออะไร 
 - หลกัการส าคญัของการเขียนคืออะไร 
 - หลกัการส าคญัของการพดูคืออะไร 
 - หลกัการส าคญัของการฟังคืออะไร 
 - ความมุง่หมายของการเรียนคืออะไร 
 - แก่นของเร่ืองสัน้เร่ืองนีค้ืออะไร 

 4.4.2 การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ ล้วน สายยศ และองัคณา สาย
ยศ (2539, น. 149-154) ได้จ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

 1. วิเคราะห์ความส าคัญ  เป็นวิ เคราะห์มูลเหตุ ต้นก าเนิด ผลลัพธ์ และ
ความส าคญัของเร่ืองราวทัง้ปวง เป็นการเปรียบเทียบว่าเหตุผลใดถูกต้องท่ีสุด ตวัอย่างค าถาม 
เช่น คณิตศาสตร์สาขาใดต้องใช้เหตผุลมากท่ีสดุ 
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 2. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ เป็นความสามารถในการค้นหาความส าคญัย่อยๆ 
ของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นัน้ต่างติดต่อเก่ียวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร 
ตวัอยา่งค าถาม เช่น เพราะเหตใุดรุ้งจงึโค้งตามแนวโค้งของโลก 

 3. วิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถท่ีจะจบัเค้าโครงของเร่ืองราวนัน้วา่ยดึถือ
หลกัการใด มีเทคนิคการเขียนอย่างไรจึงชวนให้คนอ่านมีมโนภาพหรือยึดหลกัปัชญาใด อาศยั
หลกัการใดเป็นสื่อสารสมัพนัธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตวัอย่างค าถาม เช่น การเกิดลมบกลมทะเล
อาศยัหลกัการใด 

 4.4.3 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ 
(ม.ป.ป., น. 4-11) ได้จ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้ 

 ความสามารถทางการคิดของบลมูในระดบัการคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะการคิด
ระดบัพืน้ฐานของนกัเรียนสู่ความสามารถทางการคิดในระดบัสงู เพราะนกัเรียนเข้าใจเหตกุารณ์
ตา่งๆ อย่างชดัเจนผ่านการคิดวิเคราะห์ความส าคญั การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และการวิเคราะห์
หลักการโดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ จากส่วนย่อยไปส่วนใหญ่ และเช่ือม
ความสมัพนัธ์ของประเด็นตา่งๆ เข้าด้วยกนัจนสามารถสรุปอย่างเป็นหลกัการโดยมีเหตผุลรองรับ 
ตามรายละเอียดดงันี ้ 

 1. การคิดวิเคราะห์ความส าคญั (Analysis of Element) หมายถึง ความสามารถ
ในการแยกแยะได้วา่ สิง่ใดจ าเป็น สิง่ใดส าคญั ประกอบด้วย  

 1.1 การวิเคราะห์ชนิด เป็นความสามารถในการจ าแนก ชนิด ลักษณะ 
ประเภท ข้อความ เร่ืองราว สิง่ของ เหตกุารณ์ การกระท าตา่งๆ เช่น  

 - ถามจากเร่ืองราวทัง้หมด เช่น จาก (สถานการณ์) เป็นค ากลา่วประเภท
ใด ค าพดูนีมี้ลกัษณะใด ผลการทดลองนีมี้ลกัษณะอยา่งไร และข้อความนัน้เป็นชนิดใด 

 - ถามจากบางส่วน เช่น วรรคท่ีสามเป็นค ากล่าวชนิดใด และข้อความนี ้
(วรรค, ตอน) มีลกัษณะใด 

 - ถามกลับไปหาวรรคท่ี  ตอนท่ี  ส่วนท่ี  เช่น  ข้อความตอนใดเป็น
ข้อเท็จจริง และการทดลองครัง้ใดเช่ือถือได้ 

 1.2 การวิเคราะห์สิ่งส าคญั เป็นการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดส าคญั สิ่งใดไม่ส าคญั 
เป็นการค้นหาสาระส าคญั ข้อสรุป จดุเดน่ จดุด้อย เช่น 

 - ถามให้วิเคราะห์จากเร่ืองราวทัง้หมด เช่น ข้อความนีก้ล่าวว่าสิ่งใด
ส าคญัท่ีสดุ เร่ืองนีใ้ห้คติว่าอยา่งไร ควรตัง้ช่ือเร่ืองนีว้า่อะไร และสิ่งส าคญัในการทดลองนีค้ืออะไร 
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 - ถามให้วิเคราะห์เฉพาะตอน เฉพาะวรรค เช่น ย่อหน้านีก้ล่าวถึงอะไร 
สว่นใดของเร่ืองท่ีขาดไม่ได้ สิง่ใดของเร่ืองมีความส าคญัน้อยท่ีสดุ และจดุมุง่หมายเร่ืองนีค้ืออะไร 

 - ถามให้วิเคราะห์แบบกลบั เช่น ตอนใดท่ีกลา่วถึงความส าคญัของเร่ือง
นี ้และ ยกค าสนทนาระหวา่งบคุคลมา แล้วถามวา่ค าพดูของใครมีเหตผุลมากกวา่ 

 1.3 วิเคราะห์เลสนัย เป็นความสามารถในการแยกแยะ ค้นหาเจตนา 
ความคดิท่ีแฝงอยูใ่นข้อความ เร่ืองราว เหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น 

 - ถามให้วิเคราะห์จากเร่ืองราวทัง้หมด เช่น ข้อความนีก้ลา่วถึงใคร เร่ือง
นีมี้ผลกระทบถึงใคร เร่ืองนีแ้ฝงคติใด และค าพดูนีมี้ความหมายเป็นนยัท านองใด 

 - ถามให้วิเคราะห์เฉพาะตอน เฉพาะวรรค เช่น ค าพูดตอนใดท่ีสื่อว่าผู้
พดูกลา่วเท็จ 

 2. ก า รวิ เค รา ะ ห์ ค ว าม สั ม พั น ธ์  (Analysis of Relationship)  ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถในการค้นหาความสมัพันธ์ของสิ่งต่างๆ ว่าสมัพันธ์กันอย่างไร มีอะไรสมัพันธ์กัน 
สมัพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด ความสมัพนัธ์นัน้สอดคล้องหรือขดัแย้งกนั ประกอบด้วย 

 - สมัพนัธ์ตามกัน คือ ของสองสิ่งหรือหลายสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกนั หรือขึน้ลงตามกนั เช่น ค ากล่าวใดสอดคล้องกบัเร่ืองนี ้สิ่งใดเก่ียวข้องกบัสิ่งนัน้โดยตรง 
เร่ืองนีส้นบัสนนุอะไร และสิ่งใดจะเกิดตามมา 

 - สมัพนัธ์กลบักนั คือ สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงจ านวนและขนาดตรงกนัข้าม เช่น สิง่
ใดขดัแย้งกบักฎนี ้ค ากลา่วใดสรุปผิด และข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตสุมผล 

 - ไม่มีความสมัพนัธ์กนั คือ สิ่งท่ีไม่มีคณุลกัษณะใดเก่ียวข้องกนัและกนัเลย 
เช่น สิง่ใดไม่เก่ียวข้องกนั และสิ่งใดไมส่อดคล้องกบัเร่ืองนี ้

 - ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนย่อย คือ การหาความเก่ียวข้อง
ระหว่างสว่นย่อยๆ ด้วยกนัเองในแง่มมุตา่งๆ เช่น ข้อความวรรคนีมี้ลกัษณะเป็นเช่นไรกบัวรรคนัน้ 
ตอนนีเ้ก่ียวข้องเช่นไรกบัตอนท่ี 2 และ 3 และวรรคใดสนบัสนนุหรือขดัแย้งกบัวรรคนัน้ 

 - ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนย่อยกบัเร่ืองทัง้หมด คือ การถามความสมัพนัธ์
ระหว่างตอนใดตอนหนึ่งของเร่ืองนัน้กบัเนือ้ความทัง้หมด เช่น โคลงบทท่ี 3 เก่ียวข้องกบัโคลงทัง้
บทเช่นไร หรือ ข้อความนีเ้ก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้อยา่งไร 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างหลายๆ ส่วนย่อยกับเร่ืองทัง้หมด คือ การถามท่ี
ต้องการให้ค้นหาว่ามีส่วนย่อยใดบ้างและก่ีสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ เช่น ให้อ่าน
บทความแล้วถามใจความนัน้ 
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 - ความสมัพนัธ์ระหว่างเร่ืองกับเร่ือง คือ ค าถามท่ีให้ค้นหาความเก่ียวข้อง
ระหว่างเร่ืองราวทัง้หมด สองเร่ือง หรือมากกว่านัน้ โดยถามให้พิจารณาในแง่ของความสอดคล้อง 
ขดัแย้ง หรือไม่เก่ียวข้องกนั เช่น ถามใจความส าคญัของเร่ืองวา่เหมือนหรือตรงข้ามกบัเร่ืองใด 

 - ถามแบบกลบั คือ ค าถามท่ีให้บอก ต าแหน่งของความสมัพนัธ์ทัง้หมดท่ี
กลา่วไปข้างต้นวา่ อยูต่รงสว่นไหนของเร่ืองนัน้ เช่น ตอนใดท่ีกลา่วถึงสาเหตขุองเร่ืองนัน้ เนือ้ความ
ตอนใดท่ีขดัแย้งกนั และเนือ้ความตอนใดสนบัสนนุผลสรุปนี ้

 3. การคิดวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organization Principles) หมายถึง 
การค้นหาโครงสร้างของระบบ เร่ืองราว สิ่งของและการท างานต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านัน้ด ารงอยู่ได้ใน
สภาพเช่นนัน้ เน่ืองจากอะไร ประกอบด้วย 

 3.1 วิ เคราะห์ โครงสร้าง คือ การถามถึงลักษณะของวี ธีรวมตัวของ
สว่นประกอบยอ่ยๆ ท่ีเช่ือมโยงยดึเหน่ียวเข้าด้วยกนั เช่น การเพาะเชือ้มีกระบวนการท าอยา่งไร 
และสว่นประกอบของเซลล์พืชมีอะไรบ้าง 

 3.2 วิเคราะห์หลกัการ คือ การแยกแยะเพื่อค้นหาความจริงของสิง่ตา่งๆ แล้ว
สรุปเป็นค าตอบหลกัได้ เช่น หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร และเหตใุดประเทศไทยจึง
ไม่มีหิมะตก 

 จากการทบทวนองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัวิชาการดงักล่าวข้างต้น ซึง่ผู้ วิจยัได้ใช้แบบวดัส าหรับวดัความสามารถทางการคิดท่ีผู้วิจยั
เป็นคนสร้างขึน้มาให้สอดคล้องกับเนือ้หาของบทเรียนและครอบคลมุความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ทัง้ 3 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1. วิเคราะห์ความส าคญั (Analysis of Element) หมายถึง ความสามารถในการ
แยกแยะหน่วยย่อยตา่งๆ ออกจากข้อมลู ซึง่หน่วยย่อยนัน้อาจมีการกลา่วถึงในข้อมลูอย่างชดัเจน
หรือไม่ได้กลา่วถึงอยา่งชดัเจน 

 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Analysis of Relationship) หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ค้นหาความสมัพนัธ์ของเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ว่ามีความสมัพนัธ์ สอดคล้อง 
หรือขดัแย้งกนัอยา่งไร 

 3. วิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึง การ
คิดวิเคราะห์การจดัระบบ รวบรวมโครงสร้าง เพื่อให้เข้าใจหลกัการ จดุมุง่หมาย แนวคิดส าคญัของ
การเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกนั 
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 โดยแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีลกัษณะเป็นสถานการณ์ข้อมลูทาง
วิทยาศาสตร์หรือจากบทความต่างๆ จ านวน 10 ข้อ และไม่เป็นสถานการณ์จ านวน 10 ข้อ เป็น
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก รวมทัง้หมด 20 ข้อ โดยเลือกค าตอบท่ีถกูต้องเพียงค าตอบเดียว 

4.5 แบบวัดความสามารถทางการคิด 
 แบบวดัความสามารถทางการคิดมีเคร่ืองมือ 2 แบบ คือ แบบวดัมาตรฐาน กบัแบบ

วดัสร้างขึน้เอง  
 1. แบบวดัมาตรฐาน ใช้วดัความสามารถทางการคิด สามารถจดักลุ่มได้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่ แบบวดัการคิดทัว่ไป และแบบวดัการคิดเฉพาะด้าน 
 1.1 แบบวดัการคิดทัว่ไป 

 แบบวัดการคิดทั่วไป เป็นแบบวัดท่ีมุ่งวัดให้ครอบคลุมความสามารถ
ทางการคิด โดยเป็นความคิดท่ีอยู่บนพืน้ฐานของการใช้ความรู้ทัว่ไป แบบวดัลกัษณะนีส้่วนใหญ่
เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ  

 1.2 แบบวดัความสามารถทางการคดิลกัษณะเฉพาะด้าน 
 แบบวดัความสามารถทางการคิดลกัษณะเฉพาะด้าน เป็นแบบวดัท่ีมุ่ง

วดัความสามารถทางการคิดเฉพาะแบบท่ีแสดงถึงลกัษณะของการคิด เช่น การคิดแบบนิรนัย 
(Deductive) ความสามารถประเมินข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต 

 2. แบบวดัส าหรับวดัท่ีสร้างขึน้เอง ทิศนา แขมมณี; และคณะ (2540, น. 67-72) 
ได้กลา่วไว้ ดงันี ้

 2.1 หลกัการสร้างแบบวดัความสามารถทางการคดิ 
 การคิด (Thinking) เป็นกิจกรรมทางสมองท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา การคิดท่ี

เราสนใจในท่ีนีเ้ป็นการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Directed Thinking) ซึ่งเป็นการคิดท่ีน่าไปสู่
เปา้หมายโดยตรงหรือคิดค้นข้อสรุปอนัเป็นค าตอบส าหรับตดัสินใจหรือแก้ปัญหาสิง่ใดสิง่หนึ่ง การ
คิดจึงเป็นความสามารถอย่างหนึ่งทางสมอง การคิดเป็นนามธรรมท่ีมีลกัษณะซบัซ้อนไม่สามารถ
มองเห็น ไม่สามารถสงัเกต สมัผสัโดยตรง จึงต้องอาศยัหลกัการวดัดทางจิตมิติ (Psychometrics) 
มาช่วยในการวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล ผู้ สร้างเคร่ืองมือจะต้องมีความรอบรู้ใน
แนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับความคิด เพื่อน ามาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการคิด เม่ือมีการ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของโครงสร้างหรือองค์ประกอบการคิดแล้ว จะท าให้ได้ตวัชีว้ดัหรือ
ลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถบ่งชี ถ้ึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบการคิด 
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จากนัน้จึงเขียนข้อความตามตวัชีว้ดัหรือลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะของแตล่ะองค์ประกอบของการ
คิดนัน้ ปรากฎดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 หลกัการสร้างแบบวดัความสามารถทางการคิด 

ท่ีมา: ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540). หน้า 70. 
 

 2.2 ขัน้ตอนการพฒันาแบบวดัความสามารถทางการคิด ในการพฒันาแบบ
วดัความสามารถทางการคดิ มีขัน้ตอนด าเนินการท่ีส าคญั ดงันี ้

 2.2.1 ก าหนดจดุมุง่หมายของการวดั 
 ก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญของการสร้างแบบวัดความสามารถ

ทางการคิด ผู้พฒันาแบบวดัจะต้องพิจารณาจดุมุ่งหมายของการน าแบบวดัไปใช้ด้วยว่า ต้องการ
วัดความสามารถทางการคิดทั่วๆ  ไป หรือวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะวิชา (Aspect-
Specific) โดยการวดันัน้มุ่งติดตามความก้าวหน้าของความสามารถทางการคดิ (Formative) หรือ
ต้องการเน้นการประเมินผลสรุปรวม (Summative) ส าหรับการตดัสินใจรวมทัง้การแปลผลการวดั
เน้นการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของกลุม่ (Criterion-Referenced) 

ความสามารถทางการคดิ 

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของ
ความสามารถทางการคดิ 

นินามเชิงปฏบิตัิของแตล่ะ
องค์ประกอบ 

เขียนค าถามเชิงพฤตกิรรมท่ี
เป็นตวัแทนและครอบคลมุ

แตล่ะองค์ประกอบ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง สิง่ท่ีมุง่วดั 
(นามธรรม) 

รูปธรรม 
(ตวัชีว้ดั) 

เคร่ืองมือ 
ส าหรับใช้วดั 
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 2.2.2 ก าหนดกรอบของการวดัและนิยามเชิงปฏิบตัิการ 
 ผู้พัฒนาแบบวัดควรศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

ความสามารถทางการคิดตามจดุมุ่งหมายท่ีต้องการ โดยเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีให้เหมาะสมกบั
บริบทและจุดมุ่งหมายท่ีต้องการเป็นหลัก แล้วน ามาก าหนดโครงสร้าง /องค์ประกอบของ
ความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีและให้นิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีสามารถบ่งชีถ้ึงลกัษณะของแต่
ละองค์ประกอบของการคิดนัน้ได้ 

 2.2.3 การสร้างข้อสอบ 
 การส ร้างผัง ข้ อสอบ เป็นการก าหนด เค้ า โค รงของแบบวัด

ความสามารถทางการคิดท่ีต้องสร้างให้ครอบคลมุ โครงสร้างหรือองค์ประกอบใดบ้างตามทฤษฎี 
และก าหนดแตล่ะสว่นมีน า้หนกัความส าคญัมากน้อยเพียงใด 

 2.2.4 เขียนข้อสอบ 
 ก าหนดรูปแบบของการเขียนข้อสอบตวัค าถาม ค าตอบ และวิธีการ

ตรวจให้คะแนน เช่น ก าหนดว่าตวัค าถามเป็นลกัษณะสถานการณ์ สภาพปัญหาหรือข้อมลูสัน้ๆ 
อาจได้มาจากบทความ รายงานต่างๆ บทสนทนาท่ีพบในชีวิตประจ าวนัหรืออาจเขียนขึน้มาเอง 
ส่วนค าตอบอาจเป็นข้อสรุปของสถานการณ์หรือปัญหานัน้ 3-5 ข้อสรุป เพื่อให้ผู้ตอบพิจารณา
ตดัสินว่าข้อสรุปใดน่าเช่ือถือกว่ากัน น่าจะเป็นจริงหรือไม่ เป็นต้น ส่วนการตรวจให้คะแนนมีการ
ก าหนดเกณฑ์การตรวจไว้ เช่น ตอบถกูต้องตรงค าเฉลยได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 
คะแนน เป็นต้น 

 เม่ือก าหนดรูปแบบของข้อสอบแล้ว จึงลงมือสร้างข้อสอบตามผัง
ข้อสอบท่ีก าหนดไว้จนครบทกุองค์ประกอบ ภาษาท่ีใช้ควรเป็นไปตามหลกัการเขียนข้อสอบท่ีดี แต่
สิ่งท่ีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ การเขียนข้อสอบให้วัดได้ตรงตามโครงสร้างของการวัด 
พยายามหลีกเลี่ยงค าถามน าและค าถามท่ีท าให้ผู้ตอบแสร้งตอบเพื่อให้ดดูี 

 หลังจากร่างข้อสอบเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของการวดั และความชดัเจนของภาษา โดยผู้ เขียนข้อสอบเองและผู้ตรวจสอบท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการสร้างข้อสอบวดัความสามารถในการคดิ 

 2.2.5 การคดัเลือกข้อสอบ 
 น าแบบวดัไปทดลองใช้กบักลุ่มประชากรหรือกลุ่มใกล้เคียง และน า

ผลมาท าการวิเคราะห์คณุภาพ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมลูและวิเคราะห์แบบข้อสอบ 
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 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ ใน
ด้านความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) เพื่อคดัเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ 
และมีอ านาจจ าแนกสงู พร้อมปรับปรุงข้อสอบท่ีไม่เหมาะสม 

 คดัเลือกข้อสอบท่ีมีคณุภาพเหมาะสม หรือข้อสอบท่ีปรับปรุงแล้วให้
ได้จ านวนท่ีก าหนดเพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และน าไปทดลองใช้ใหม่อีก
ครัง้ เพื่อวิเคราะห์ในด้านความเช่ือมัน่ (Reliability) ข้อสอบควรมีความเท่ียงตรงเบือ้งต้นอยา่งน้อย 
.05 จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ได้ ส่วนการตรวจสอบความเท่ียวตรง (Validity) ของข้อสอบ ถ้า
สามารถหาเคร่ืองมือวัดความสามารถทางการคิดท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับใช้เปรียบเทียบได้ก็
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ของข้อสอบด้วย 

 2.2.6 น าแบบวดัไปใช้จริง 
 หลังจากวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อและวิเคราะห์

คุณภาพของข้อสอบทัง้ฉบับว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้องการแล้วจึงน าแบบวดัวดัความสามารถ
ทางการคิดไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในการใช้แบบวัดทุกครัง้ควรมีการรายงานค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ทกุครัง้ก่อนน าผลการวดัไปแปลความหมาย 
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5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
5.1 ความหมายของเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีได้จากการคิด การเรียนรู้
จากประสบการณ์ และการตดัสินใจเป็นตวักระตุ้นท่ีจะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยความ
เต็มใจ โดยแสดงออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมต่อสิ่งตา่งๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  (สนีุย์ เหมะ
ประสทิธ์ิ, 2540, น. 2; ณฐัวฒุิ จนัละมดุ, 2554, น. 60; ประยงค์ ประจงไสย์, 2551.) 

5.2 องค์ประกอบของเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
 เจตคติทางวิทยาศาสตร์มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ ดังนี  ้(Zimbando & 

Ebbesen, 1970. อ้างถึงใน กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์, 2527, น. 183-184)  
 5.2.1 ความ รู้ห รือความคิด  (The Cognitive Component) เป็นการท่ีบุคคลมี

ความรู้สึกนึกคิด หรือมีมโนมติ (Concept) เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ซึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 
รวมทัง้ความเช่ือตา่งๆ ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ เช่น นกัเรียนได้รับข่าววา่ครูประจ า
ชัน้คนใหม่ใจดีมาก ฉะนัน้เม่ือเขาเห็นหน้าครูประจ าชัน้ครัง้แรก ก็คิดในใจว่าครูใจดี ซึง่อาจจะใจดี
จริงตามค าเลา่ลือหรืออาจไม่เป็นจริงก็ได้ 

 5.2.2 ความ รู้สึก  (The Affective Component) เป็ นการท่ีบุ คคลประเมิ นค่ า 
ประมาณความรู้สกึ ความชอบหรือการสนองตอบทางอารมณ์ของบคุคลตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่หรือบคุคล
ใดบคุคลหนึ่ง เช่น นกัเรียนท่ีคิดว่าครูผู้สอนใจดี จะเร่ิมมีความรู้สกึชอบครูผู้สอนก่อนท่ีครูผู้สอนจะ
แสดงความใจดี 

 5.2.3 พฤติกรรม (The Affective Component) เป็นการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกของบุคคลทีมี
ตอ่สิ่งเร้านัน้ๆ 

 จากองค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ สามารถสรุปได้
ว่าแต่ละองค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์มีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกันท่ีส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรม หรือลักษณะพฤติกรรมของผู้ ท่ีมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยประกอบด้วย
องค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัของเจตคติทัง้ 3 คือ ความรู้หรือความคดิ ความรู้สกึ และพฤติกรรม  

5.3 การพัฒนาเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
 การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึน้ในตวันักเรียนเป็นสิ่งท่ีส าคญัเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย โดยมีแนวทางในการพัฒนา (ทบวง มหาวิทยาลัย , 2526, น. 6-7 อ้างถึงใน 
ประยงค์ ประจงไสย, 2551, น. 57) ดงันี ้
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 5.3.1 เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกประสบการณ์ เพื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจหลกัการและ
ทฤษฎีขัน้พืน้ฐานอย่างเต็มท่ีโดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการทดลอง ให้นกัเรียนได้มีโอกาสใช้ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่จะช่วยพฒันาเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ไปได้เป็นอยา่งดี 

 5.3.2 การมอบหมายให้ท ากิจกรรมการเรียนวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองควร
ให้นกัเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ฝึกความ
รับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและในขณะท่ีนกัเรียนท าการทดลองนัน้ครูผู้สอนต้องคอยดแูล 
หรือให้ความช่วยเหลือเพื่อจะได้สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

 5.3.3 การใช้ค าถามหรือการสร้างสถานการณ์ เป็นการช่วยกระตุ้ นให้นักเรียน
สามารถสร้างและพฒันาเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ได้ดี 

 5.3.4 ในขณะท าการสอนควรน าหลักจิตวิทยาการศึกษามาใช้ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้นกัเรียนได้ฝึกประสบการณ์ท่ีหลากหลายและแปลกใหม่ หรือฝึกประสาทสมัผสัหลายๆ ทาง 
เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ไม่เบื่อหน่าย ท าให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้  

 5.3.5 ในการสอนแต่ละครัง้พยายามสอดแทรกลกัษณะของเจตคติแต่ละลกัษณะ
ตามความเหมาะสมของเนือ้หาบทเรียนและวยัของนกัเรียน กบัให้มีการพฒันาเจตคตนิัน้ๆ ด้วย 

 5.3.6 กระตุ้นให้นกัเรียนสนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์แปลกๆ ใหม่ๆ สามารถน ามาแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยการน าปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัมาเป็นหวัข้อ  

 5.3.7 เสนอแนะแบบอยา่งของผู้ มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ซึง่นกัเรียนอาจศกึษาหรือ
เลียนแบบอยา่งได้ เช่น นกัวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน บดิามารดา เพื่อน เป็นต้น 

 การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์นัน้เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะในยคุปัจจบุนัความเป็นอยูข่องมนษุย์ล้วน
แตมี่ความเก่ียวข้องตอ่การเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทัง้สิน้ 

5.4 การวัดผลการเรียนรู้ด้านเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543 , น. 106-108) กลา่วไว้วา่เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ด้านเจต

คติทางวิทยาศาสตร์ท่ีนิยมใช้กนัอยู่โดยทัว่ไปมี 3 วิธี คือ 1) วิธีของเธอร์สโตน (Thurstone) 2) วิธี
ของลิเคิร์ท (Likert) และ 3) วิธีของออสกูด (Osgood) ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้วิธีการของลิ
เคิร์ท เป็นเคร่ืองมือวดัมีรายละเอียดดงันี ้ 

 1. ให้ความหมายของเจตคติตอ่สิ่งท่ีจะศกึษานัน้อยา่งแจ่มชดั  
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 2. สร้างข้อความให้ครอบคลุมลักษณะท่ีส าคัญๆ ให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม 
ลกัษณะของข้อความเป็นทางบวกหรือนิมาน (positive) และทางลบหรือนิเสธ (negative) เท่านัน้ 
ข้อความ กลางๆ จะไม่น ามาใช้ในการสร้างการเขียนข้อความควรมีลกัษณะดงันี ้ 

 2.1 เป็นข้อความสัน้ๆ มีความเป็นปรนัย (ชัดเจนมีความหมายแน่นอนไม่
คลมุเครือ)  

 2.2 ควรเป็นข้อความท่ีเป็นปัจจบุนั  
 2.3 ไม่ควรใช้ข้อความปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ  
 2.4 ไม่ควรใช้ข้อความท่ีมีแนวโน้มวา่คนสว่นใหญ่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  
 2.5 หลีกเลี่ยงข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริง (fact) ของเร่ืองนัน้ๆ เพราะจะเป็น

การถาม ข้อเท็จจริงไมใ่ช้ความคดิเห็น  
 2.6 เน้นข้อความท่ีวดัได้เป็นส่วนตวัมากกว่าข้อความทัว่ไป เช่น “ฉันได้รับ

ประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์” ซึ่งต่างจากข้อความทั่วไปว่า “กิจกรรม
วิทยาศาสตร์มีประโยชน์”  

 3. ก าหนดมาตรวดัค าตอบของข้อความแต่ละข้อความ (ทัง้เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย) เป็น 5 ระดับ คือ 1) เห็นด้วยอย่างยิ่ง (strongly agree) 2) เห็นด้วย (agree) 3) ไม่แน่ใจ 
(uncertain) 4) ไมเ่ห็นด้วย (disagree) 5) ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง (strongly disagree)  

 4. ก าหนดคะแนนเป็นค่าประจ าระดับของแต่ละระดับความเห็นซึ่งเป็นวิธีท่ี
สะดวกมาก ในทางปฏิบตัิ ดงันี ้  

 ข้อความเชิงนิมาน (ทางบวก)  ให้ระดบัคะแนนดงันี ้     
 เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   ระดบัคะแนน  5      
 เห็นด้วย     ระดบัคะแนน  4      
 ไม่แน่ใจ     ระดบัคะแนน  3      
 ไม่เห็นด้วย     ระดบัคะแนน  2      
 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   ระดบัคะแนน  1   
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ข้อความเชิงนิเสธ (ทางลบ)   ให้ระดบัคะแนนดงันี ้     
 เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   ระดบัคะแนน  1      
 เห็นด้วย     ระดบัคะแนน  2      
 ไม่แน่ใจ     ระดบัคะแนน  3      
 ไม่เห็นด้วย     ระดบัคะแนน  4      
 ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   ระดบัคะแนน  5  

 5. น าข้อความและมาตรวดัมาจดัเป็นแบบวดัเจตคติตามรูปแบบตาราง 2 มิต ิ
 6. น าไปทดลองใช้เพื่อให้ผู้ตอบตอบความรู้สกึท่ีแท้จริงและตรงกบัความเห็นของ

ผู้ตอบมากท่ีสดุ (ไม่ค านงึถึงความถกูต้องหรือข้อเท็จจริง) กลุม่ตวัอยา่งหรือแหลง่ข้อมลูท่ีทดลองใช้
ควรมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างหรือแหลง่ข้อมลูท่ีใช้จริง โดยมีจ านวนผู้ตอบไม่น้อยกว่า 5 
เท่าของข้อความ 

 7. น าค าตอบของผู้ตอบแต่ละคนมาให้คะแนน โดยพิจารณาอย่างระมดัระวงัว่า 
ทิศทางของข้อความใดเป็นนิมานหรือนิเสธ เน่ืองจากคะแนนจะสวนทางหกัล้างกนั คะแนนเจตคติ
ของผู้ตอบแตล่ะคนได้จากการรวมคะแนนของแตล่ะข้อจนครบทกุข้อ 

 8. หาคา่อ านาจจ าแนกของข้อความแต่ละข้อความเพื่อให้ได้ข้อความท่ีสามารถ
จ าแนกผู้ตอบท่ีมีเจตคตสิงูออกจากผู้ ท่ีมีเจตคตติ ่า 

 9. เลือกข้อความท่ีมีอ านาจจ าแนกมาใช้เป็นข้อความวดัเจตคติ โดยมีจ านวน
ข้อความเชิงนิมานและเชิงนิเสธพอๆกนั 

 10. น าแบบทดสอบฉบบัร่างไปหาคา่ความเช่ือมัน่หรือความเท่ียง 
5.5 การสังเคราะห์ลักษณะพฤตกิรรมของผู้มีเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ที่ใช้ใงานวิจยั 

 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543-2558 และท าการสงัเคราะห์ลกัษณะพฤติกรรมของผู้ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ปรากฏดงัตาราง 8 ดงันี ้
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ตาราง 8 การสงัเคราะห์ลกัษณะพฤตกิรรมของผู้ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ 
ผู้วจัิย 

รวม 
คัดเลือก 

() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ความใฝ่ใจ ความพอใจ  - - - - - - - - - -  2 - 

2 ความกระตือรือร้น  - - - - - - - - - -  2 - 
3 การทดลอง การค้นคว้า  - - - - - - - - - -  1 - 
4 การสนทนา ซกัถาม ฟัง อา่น  - - - - - - - - - -  1 - 
5 ความอยากรู้อยากเหน็ -            10  

6 ความเพียรพยายาม -    - -       9 - 
7 ความมีเหตผุล -  -          9 - 
8 ความช่ือสตัย์ -            11  

9 ความมีระเบียบรอบคอบ -            10  

10 ความใจกว้าง -            11  

11 การไมด่ว่นลงข้อสรุป - -  -   -  - -   4 - 
12 การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ - -  -   - - - -   4 - 
13 ความรับผิดชอบ - -  -    - - -   5 - 

14 ความร่วมมือชว่ยเหลือ - - - - - -  - - - -  1 - 

15 ความคิดสร้างสรรค์             1  

16 ยอมรับเม่ือมีประจกัษ์
พยานหรือเหตผุลท่ีเพียงพอ 

            1  

หมายเลข 1 ประยงค์ ประจงไสย์ (2551, น. 6-7)  หมายเลข 7 จฬุารัตน์ บญุช ู(2556, น. 8-10) 
หมายเลข 2 ศรารัตน์ มลุอามาตย์ (2554, น. 6-7) หมายเลข 8 ศิริภรณ์ แมน่มัน่ (2543, น. 7-8) 
หมายเลข 3 ณฐัวฒุิ จนัละมดุ (2554, น. 6)  หมายเลข 9 อาภาพร สิงหราช (2545, น. 6-7) 
หมายเลข 4 จ านง ทองช่วย (2551, น. 8)  หมายเลข 10 รชดา บวัไพร (2558, น. 3) 
หมายเลข 5 บญุฤดี แซล้่อ (2545, น. 12)  หมายเลข 11 เอกพนธ์ กลบัใจ (2552, น. 7-8) 
หมายเลข 6 สพุรรณี พรพทุธิชยั (2551, น. 12-13) หมายเลข 12 สสวท (2556, น. 8) 

 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล

ตัง้แต่ปี  2543-2558 พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ ท่ีศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ี มี  4 ด้าน 
ประกอบด้วย ความอยากรู้อยากเห็น ความซื่อสตัย์ ความมีระเบียบรอบคอบ และความใจกว้าง 
ตามล าดบั ซึง่สาเหตผุู้วิจยัน าลกัษณะพฤตกิรรมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ สสวท มาใช้บางด้าน
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เน่ืองจาก เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ สสวท ใช้ได้กบัทกุระดบัชัน้ แตเ่จตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้วิจยัท่านอ่ืนท่ีผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ออกมานัน้ใช้ระดบัชัน้ใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างของผู้วิจยั และ
เคร่ืองมือในการวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจยัส่วนใหญ่นิยมใช้ คือ มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามวิธีการวดัของลิเคร์ท (Likert) (ประยงค์ ประจงไสย์, 2551, น. 6-7; จุฬารัตน์ 
บญุชู, 2556, น. 8-10; ศรารัตน์ มลุอามาตย์, 2554, น. 6-7; ศิริภรณ์ แม่นมัน่, 2543, น. 7-8; ณฐั
วฒุิ จนัละมดุ, 2554, น. 6; อาภาพร สิงหราช, 2545, น. 6-7; จ านง ทองช่วย, 2551, น. 8; รชดา 
บวัไพร, 2558, น. 3; บุญฤดี แซ่ล้อ, 2545, น. 12; เอกพนธ์ กลบัใจ, 2552, น. 7-8; สุพรรณี พร
พทุธิชยั, 2551, น. 12-13)  

 ดังนัน้ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยใช้ข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยการให้
น า้หนักคะแนนมี 5 ระดบั ช่วยให้หาระดบัของเจตคติของแหล่งข้อมูลได้สะดวกกว่าวิธีอ่ืนๆ ซึ่ง
ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทัง้ทางบวก (นิมาน) และทางลบ (นิเสธ) ในลกัษณะเทียบเป็น
มาตราสว่น ประมาณคา่ได้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 1. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจใน
การเผชิญหน้ากบัสถานการณ์แปลกใหม่ ท่ีตนสนใจ มีความพยายามท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา ชอบซักถาม ชอบอ่าน มีความคิดริเร่ิม ความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และชอบการทดลองค้นคว้า 

 2. ความซื่อสตัย์ หมายถึง พฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการน าเสนอข้อมลูตามความ
เป็นจริง โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคต ิและข้อมลูนัน้สามารถพิสจูน์ตรวจสอบได้ 

 3. ความมีระเบียบรอบคอบ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างเป็นระบบ มี
ขัน้ตอน มีการวางแผน หลีกเลี่ยงการตดัสินใจเร็วเกินไปโดยขาดการไตร่ตรอง 

 4. ความใจก ว้าง หมายถึ ง  พฤติ ก รรม ท่ี แสดงออกในการยอม รับค า
วิพากษ์วิจารณ์  มีความยินดี ท่ีจะรับข้อมูลในสิ่งใหม่ๆ มีความคิดว่าความจริงในวันนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

 สาเหตท่ีุผู้วิจยัไมเ่ลือกพฤตกิรรมท่ีเหลือเน่ืองจาก พฤตกิรรมดงักลา่วมีความซ้อนทบั
กบัพฤตกิรรมท่ีผู้วิจยัได้เลือกมาจากการสงัเคราะห์ 
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6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนือ้หาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 
6.1 เนือ้หาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 

 พลงังานทดแทน คือช่ือท่ีใช้เรียกพลงังานท่ีมาจากแหลง่ผลติท่ีแตกตา่งจากท่ีเราเคย
มีในอดีต สว่นใหญ่มกัมาจากผลงานในด้านลบของการใช้งานของมนั ในอดีตพลงังานพวกท่ีเราใช้
มาจาก ถ่านหิน น า้มนั และแอลกอฮอล์ แต่ในศตวรรษท่ี 21 ได้มีการคิดค้นพลงังานรูปแบบใหม่ๆ 
ซึ่งเป็นพลงังานทางเลือกท่ีมาทดแทนการใช้พลงังานท่ีส่งผลเสียต่อชัน้บรรยากาศและช่วยแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

 6.1.1 พลงังานน า้ (Hydropower)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2557, น. 9) พลงังานน า้ เป็นพลงังานทดแทน ประเภท

พลงังานหมนุเวียนในธรรมชาติ ผิวโลกมีน า้ปกคลุมอยู่ 3 ใน 4 ส่วนของพืน้ผิวทัง้หมด น า้บนผิว
โลกมีการเปลี่ยนสถานะหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาโดยอาศยักระบวนการต่างๆ ตามธรรมชาติท่ี
เรียกว่า วฏัจกัรของน า้ (Water Cycle) พลงังานน า้เกิดจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีให้ความร้อนแก่
น า้และท าให้น า้กลายเป็นไอน า้ลอยตวัสูงขึน้ มวลน า้ท่ีอยู่สงูขึน้จากจุดเดิม (พลงังานศกัย์ ) เม่ือ
มวลไอน า้กระทบความเย็นจะเปลี่ยนเป็นของเหลวอีกครัง้และตกลงมาเน่ืองจากแรงดงึดดูของโลก 
(พลงังานจลน์) การน าเอาพลงังานน า้มาใช้ประโยชน์ท าได้โดยการเปลี่ยนพลงังานจลน์ของน า้ท่ี
ไหลจากท่ีสงูลงสู่ท่ีต ่าให้เป็นกระแสไฟฟ้า โดยใช้ กงัหนัน า้ (Turbines) เป็นอปุกรณ์ในการเปลี่ยน 
น า้ท่ีมีความเร็วสงูจะผ่านเข้าท่อแล้วถ่ายทอดพลงังานจลน์เข้าสู่กงัหนัน า้ ซึ่งจะไปหมนุขบัเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟา้อีกทอดหนึง่ 
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ภาพประกอบ 3 วฏัจกัรของน า้ (Water Cycle) 

ท่ีมา: เกศราภรณ์ เชียรไชย (2556, ออนไลน์). 
 

 1. การผลติไฟฟา้ในโรงไฟฟา้พลงัน า้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2557, น. 17) การผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานน า้ จะใช้

หลกัการปล่อยน า้จากอ่างเก็บน า้เหนือเข่ือนซึ่งอยู่ในระดบัสงูกว่า ลงมาตามท่อส่งน า้ไปท่ีเคร่ือง
กังหันน า้ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า เม่ือกังหันหมุนจะท าให้แกนของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าท่ีติดอยู่หมุนตามไปด้วย เกิดการเปลี่ยนพลงังานจลน์ของการหมุนของแกนเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟา้เป็นพลงังานไฟฟา้และสง่ออกไปตามสายสง่ไฟฟา้ ซึง่น า้ไหลผา่นกงัหนัแล้ว จะไหลลง
สูแ่หลง่น า้ตามธรรมชาตติอ่ไป 
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ภาพประกอบ 4 การผลติไฟฟา้ในโรงไฟฟา้พลงัน า้ 

ท่ีมา: ยิ่งปลวิ ศภุกิตติวงศ์ (2557, ออนไลน์) 
 

 2. ข้อดี-ข้อจ ากดั ในการน าใช้พลงังานน า้ไปใช้ประโยชน์ 
 พลังงานน า้มีประโยชน์หลายอย่างในการน ามาใช้ (ยิ่งปลิว ศุภกิตติวงศ์ , 

2557, ออนไลน์) มีดงันี ้
 พลงังานน า้เป็นพลงังานหมนุเวียนท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ไม่หมดสิน้ 

คือ เม่ือใช้พลังงานของน า้ส่วนหนึ่งไปแล้ว น า้ส่วนนัน้จะไหลลงสู่ทะเลและน า้ในทะเลเม่ือรับ
พลงังานจากแสงอาทิตย์จะระเหยกลายเป็นไอน า้ เม่ือไอน า้ควบแน่นกลายเป็นเมฆ ไอน า้ขึน้เมฆ
จะกลายเป็นเมฆฝน พอมากเข้าจนเมฆรับน า้หนกัของไอน า้เหล่านี ้น า้จะลงมาเป็นฝนหมนุเวียน
กลบัมาท าให้เราสามารถใช้พลงังานน า้ได้ตลอดไปไมห่มดสิน้ 

 เคร่ืองกลพลังงานน า้สามารถเร่ิมด าเนินการผลิตพลังงานได้ในเวลา
อนัรวดเร็ว และควบคมุให้ผลิตก าลงังานออกมาได้ใกล้เคียงกบัความต้องการ เม่ือน าพลงังานน า้
ไปใช้แล้ว น า้ยงัคงมีคณุภาพเหมือนเดิมท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีก เช่น เพื่อ
การชลประทาน การรักษาระดบัน า้ในแมน่ า้ให้ไหลลกึพอแก่การเดนิเรือ เป็นต้น 

 การสร้างเข่ือนเพื่อกกัเก็บและทดน า้ให้สงูขึน้ สามารถช่วยกกัเก็บน า้เอาไว้ใช้
ในช่วงท่ีไม่มีฝนตก ท าให้ได้แหล่งน า้ขนาดใหญ่สามารถเลีย้งสตัว์น า้หรือใช้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
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ได้ และยงัช่วยรักษาระบบนิเวศของแม่น า้ได้โดยการปลอ่ยน า้จากเข่ือนเพ่ือไลน่ า้โสโครกในแม่น า้ท่ี
เกิดจากโรงงานอตุสาหกรรม 

 แต่พลงังานน า้ยงัมีข้อจ ากดับางประการ เช่น ใช้เงินลงทุนสงู เสียพืน้ท่ีของ
ป่าไปบางสว่น การรักษา ซอ่มแซมไม่สะดวก เพราะสถานท่ีตัง้อยูห่่างไกลจากชมุชน 

 6.1.2 พลงังานลม (Wind Energy)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2557, น. 29,34) พลังงานลม เป็นพลังงานทดแทน 

ประเภทพลงังานหมนุเวียนท่ีมีอยู่รอบตวัเรา พลงังานลมเป็นพลงังานท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของ
อากาศ อากาศท่ีก าลงัเคลื่อนท่ีมีพลงังานจลน์ เม่ือปะทะกับวตัถุใดๆ จะถ่ายโอนพลงังานท าให้
วตัถนุัน้หมนุหรือเคลื่อนท่ีได้ เม่ืออากาศท่ีเคลื่อนท่ีปะทะกบักงัหนั จะถ่ายโอนพลงังานท าให้กงัหนั
เคลื่อนท่ีหมนุรอบแกน 

 

 

ภาพประกอบ 5 สว่นประกอบของกงัหนัลม 

ท่ีมา: บริษัท เกษตรร่วมพฒันา (2557, ออนไลน์) 
 

 ข้อดี-ข้อจ ากัด ในการน าใช้พลงังานลมไปใช้ประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2557, 42) 

 การน าพลงังานลมมาใช้ประโยชน์ ไม่มีต้นทนุคา่เชือ้เพลงิ ไมต้่องขนสง่เชือ้เพลิง 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ใช้หมุนกังหันลมเพื่อฉุดระหัดในการวิดน า้เข้านา
เกลือนาข้าว รวมทัง้มาใช้เพื่อผลิตไฟฟา้ ช่วยทดแทนเชือ้เพลงิจากน า้มนัดบิ ก๊าซธรรมดา และถ่าน
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หินท่ีน ามาใช้ผลิตไฟฟ้า ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าในบริเวณท่ีไม่มีสายส่งไฟฟ้า
ได้ ไมก่่อให้เกิดมลพิษตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมต้องค านึงถึงศกัยภาพพลงังานลมในพืน้ท่ี ได้แก่ 
ความเร็วลม ความสม ่าเสมอของความเร็วลม และความยาวนานของการเกิดลม บริเวณท่ีมี
ศกัยภาพพลงังานลมดี จะผลิตไฟฟ้าได้มาก แต่การติดตัง้กงัหนัลมอาจบดบงัทศันียภาพและการ
ยอมรับจากชุมชน และการท างานของกงัหนัลมอาจจะท าให้เกิดมลภาวะทางเสียงท่ีเกิดจากการ
หมนุของใบพดัได้ 

 6.1.3 พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) 
 พลงังานแสงอาทิตย์ เป็นพลงังานธรรมชาติท่ีมีความสะอาดปราศจากมลพิษ ซึง่

เวลานีถู้กน ามาใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลก เป็นพลงังานทดแทนท่ีมีศกัยภาพสงู สามารถน าไปใช้
อย่างไม่หมดสิน้ พลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานท่ีผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ในรูป
ของแสงแดดท่ีประกอบด้วยพลังงานแสงและพลังงานความร้อน โดยพลังงานทัง้สองส่วนนี ้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลงังานได้สองรูปแบบ ได้แก่ พลงังานไฟฟ้า และพลงังาน
ความร้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, น. 46; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557, 
ออนไลน์) 

 1. การผลติความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย์ หรือ Solar heating 
 เป็นการใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์โดยตรง เช่น เตาแสงอาทิตย์โดยใช้การ

รวมแสงไปท่ีจดุโฟกสัของภาชนะรูปพาลาโบลา ท าให้อณุหภมูิท่ีจดุนัน้สงูขึน้จากเดิมมาก เคร่ืองท า
น า้ร้อนแสงอาทิตย์จะใช้วสัดสุีด าหรือสีด าทาท่ีท่อ เพราะสีด ามีคณุสมบตัิในการดดูซบัแสงท าให้
น า้ในท่อมีอณุหภมูิสงูขึน้ น า้ร้อนท่ีได้ถกูน าไปใช้ปรุงอาหาร ช าระล้าง หรือการท าน า้ในสระว่ายน า้
ให้อุ่น ตู้อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ก็ใช้วิธีให้แสงแดดส่องเข้าไปในตู้ ท่ีทาสีด าไว้ดดูซบัแสง การ
ตากผ้าก็นบัว่าเป็นการใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อท าให้ผ้าแห้ง และยงัใช้แสงแดดฆ่าเชือ้โรค
ด้วย การท านาเกลือก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากความร้อนจากแสงอาทิตย์ บาง
ประเทศใช้แสงอาทิตย์เพื่อกลัน่น า้ทะเลให้เป็นน า้จืด (นพวรรณ มองขนุทด, 2557, ออนไลน์) 

 2. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนของแสงอาทิตย์ หรือ solar thermal 
electricity 

 เป็นการใช้พลงังานของแสงอาทิตย์เช่นกนั เพียงแต่ใช้กระจกหรือเลนส์รวม
แสงหรือรางรูปพาลาโบลิคเพื่อเพิ่มปริมาณความร้อนแล้วโฟกสัให้แสงไปท่ีจดุหนึ่ง พลงังานความ
ร้อนนีจ้ะถูกเปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรงหรือไปเก็บไว้ในสารเคมีบางอย่างท่ีสามารถเก็บ



  

 

65 

ความร้อนได้ เช่น สารละลายเกลือ จากนัน้คอ่ยเปลี่ยนพลงังานความร้อนไปเป็นพลงังานไฟฟ้าอีก
ที (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2557, ออนไลน์) 

 3. ข้อดี-ข้อจ ากดั ในการน าใช้พลงังานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ (กระทรวงศกึษาธิการ
, 2557, น. 73) 

 การน าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ไม่มีต้นทุนค่าเชือ้เพลิง ไม่ต้อง
ขนส่งเชือ้เพลิง ใช้ประโยชน์ได้ทุกพืน้ท่ี เช่น ในเขตชนบท เขตอุทยานหรือป่าสงวน พลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ใช้ในการผลติน า้ร้อน ใช้ในการกลัน่น า้ ใช้
หุงต้มอาหาร น ามาผลิตไฟฟ้า ช่วยทดแทนเชือ้เพลิงจากน า้มันดิบ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิง่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น ใช้ประโยชน์ได้
เฉพาะช่วงเวลาท่ีมีแสงอาทิตย์และไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากขึน้อยู่กบัความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
ในแตล่ะช่วงเวลาและในแตล่ะพืน้ท่ี ซึง่แก้ปัญหาได้โดยใช้วิธีการจดัเก็บพลงังาน 

6.2 วิเคราะห์เนือ้หาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 
 ผู้ วิจัยได้น าเร่ืองพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์มาวิเคราะห์เนือ้หา ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ พลงังานน า้ พลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย์ ปรากฏดงั
ตาราง 9 

ตาราง 9 วิเคราะห์เนือ้หาพลงังานทดแทนกบัการใช้ประโยชน์ 

หน่วย สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
พลงังานน า้ 1. น า้เป็นของเหลวท่ีไหลจากท่ีสงูลงสูท่ี่ต ่าเสมอ 

เม่ือน า้ไหลปะทะกบัวตัถใุดๆ สามารถท าให้
วตัถนุัน้เคลื่อนท่ีหรือหมนุได้ 

- ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย และเขียนสรุป
เก่ียวกบัพลงังานน า้ และผลท่ีเกิดจาก
พลงังานน า้ 
- อภิปรายและอธิบายการไหลของน า้และ
การกระท าของพลงังานน า้ในธรรมชาติ 

2. พลงังานน า้เป็นพลงังานสะอาดน ามาใช้ผลติ
กระแสไฟฟา้ได้โดยหลกัการเปลี่ยนพลงังานน า้
เป็นพลงังานไฟฟา้ ผ่านการท างานของกงัหนั
และเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 

- อภิปราย อธิบาย และเขียนสรุปหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนพลงังาน
น า้เป็นพลงังานไฟฟา้ 

- อภิปรายและเขียนสรุปหลกัการผลิตไฟฟา้
ในโรงไฟฟา้พลงัน า้ขนาดใหญ่ และขนาด
เลก็ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

หน่วย สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 3. การน าพลงังานน า้มาใช้ผลิตไฟฟา้ให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ ต้องค านงึถงึขนาด
พืน้ท่ีในการกกัเก็บน า้ และควรมีการศกึษา
ข้อมลูและพิจารณาถงึปัจจยัในด้านตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเหมาะสมและรอบคอบ 

- คิดวิเคราะห์ อภิปรายและเขียนสรุป
เก่ียวกบัความส าคญั ข้อดี ข้อจ ากดัและ
แนวทางการพฒันาในการน าพลงังานน า้
ไปใช้ประโยชน์ 

พลงังานลม 1. ลมเป็นอากาศท่ีเคลื่อนท่ีอยูร่อบตวัเรา 
เม่ือลมปะทะกบัวตัถใุดๆ สามารถท าให้
วตัถนุัน้เคลื่อนท่ีหรือเคลื่อนไหวได้ 

 

- อภิปรายและอธิบายการกระท าของ 
พลงังานลมในธรรมชาติ 

- ทดลอง วิเคราะห์ อภิปรายและเขียนสรุป 
เก่ียวกบัพลงังานลมและผลท่ีเกิดจาก
พลงังานลม 

2. พลงังานลมสามารถน ามาผลิตไฟฟา้ได้ 
โดยให้พลงังานเคลื่อนท่ีมาปะทะกบักงัหนั
หมนุ การหมนุของกงัหนัท าให้แกนของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ท่ีติดอยูก่บักงัหนั มีการ
หมนุตาม เกิดการเปลี่ยนแปลงพลงังาน
จลน์ของการหมนุของแกนเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟา้เป็นพลงังานไฟฟา้ 

- วิเคราะห์ อภิปรายและขียนข้อสรุป 
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยน
พลงังานลมเป็นพลงังานไฟฟา้ 

- อภิปรายและเขียนสรุปเก่ียวกบัศกัยภาพ
พลงังานลมกบัการผลติไฟฟา้ 

3. บริเวณที่มีความเหมาะสมในการน า 
พลงังานลมไปใช้ประโยชน์ในการผลติ
ไฟฟา้ควรเป็นบริเวณที่มีศกัยภาพพลงังาน
ลมท่ีดี 

- สืบค้นข้อมลู อภิปราย เขียนบรรยายและ
ยกตวัอยา่งความส าคญัในการน า
พลงังานไปใช้ประโยชน์ 

4. แนวทางการพฒันาเทคโนโลยีเก่ียวกบั
การน าพลงังานลมไปใช้ประโยชน์ให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุ ต้องมีการศกึษา
ศกัยภาพพลงังานลมในทกุๆ ด้าน และ
พิจารณาปัจจยัในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อยา่งรอบคอบ 

- สืบค้นข้อมลู อภิปรายและเขียนสรุปข้อดี 
ข้อจ ากดั และแนวทางการพฒันาในการ
น าพลงังานลมไปใช้ประโยชน์ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

หน่วย สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
พลงังาน
แสงอาทิตย์ 

1. พลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานจากดวง
อาทิตย์ท่ีสง่มายงัโลกโดยการแผ่รังสี 

- อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัลกัษณะของ
พลงังานแสงอาทิตย์ 

2. ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์เป็นปริมาณ
พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบพืน้ท่ีตา่งๆ 
ตอ่ช่วงเวลาหนึง่ๆ มีผลท าให้อณุหภมูิ
อากาศในแตล่ะวนัมีคา่ไมค่งท่ี ถ้าพืน้ท่ีใดๆ 
ได้รับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์สงู อณุหภมูิ
อากาศบริเวณนัน้จะสงูตามไปด้วย 

- อภิปรายและสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์กบัอณุหภมูิ
อากาศ 

- อภิปรายและบอกปัจจยัท่ีมีตอ่ความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์ 

3. ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จะมีคา่
เปลี่ยนแปลงไปตามเส้นละติจดูช่วงเวลา
ของวนั ฤดกูาล สภาพอากาศ และมลภาวะ
ทางอากาศ 

- อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัความเข้มรังสี
ดวงอาทิตย์ท่ีประเทศไทยและโลกได้รับ 

4. รังสีดวงอาทิตย์ เม่ือกระทบกบัวตัถใุดๆ บน
พืน้โลก วตัถนุัน้จะดดูกลืนรังสีและ
เปลี่ยนเป็นพลงังานความร้อน และถ่ายโอน
พลงังานความร้อนออกมาให้กบัสิ่งแวดล้อม 

- ทดลอง สงัเกต เปรียบเทียบอภิปราย 
และเขียนข้อสรุปเก่ียวกบัการเปลี่ยน
พลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานความ
ร้อน 

5. ปัจจบุนัการน าพลงังานแสงอาทิตย์มา
เปลี่ยนเป็นพลงังานความร้อน และ น า
พลงังานความร้อนมาใช้ประโยชน์มากมาย 
เช่น การอบแห้งอาหาร การผลติน า้ร้อน 
การกลัน่น า้ การหงุต้มอาหาร 

- อภิปรายและเขียนข้อสรุปหลกัการน า
พลงังานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์โดย
การเปลี่ยนเป็นพลงังานความร้อน 

6. เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอปุกรณ์ท่ี 
  เปลี่ยนพลงังานแสงเป็นพลงังาน 
  ไฟฟา้ได้ 

- อภิปรายและสรุปหลกัการน า 
 พลงังานแสงอาทิตย์ไปผลิตไฟฟา้ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

หน่วย สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 7. ปัจจบุนัการใช้ประโยชน์จากพลงังาน

แสงอาทิตย์ยงัมีข้อจ ากดัอยูบ่างประการ 
เช่น ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะช่วงเวลาท่ีมี
แสงอาทิตย์ และขึน้อยูก่บัความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์ในแตล่ะช่วงเวลาและในแตล่ะพืน้ท่ี 
ซึง่แก้ปัญหาได้โดยใช้วิธีการจดัเก็บพลงังาน
ทัง้พลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟา้ 
โดยค านงึความเหมาะสมในการใช้งาน 

- สืบค้นข้อมลู อภิปราย เขียนบรรยายและ
ยกตวัอยา่งความส าคญัในการน า
พลงังานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ 

- สืบค้น อภิปรายและเขียนสรุป ข้อดี
ข้อจ ากดัและแนวทางการพฒันาในการ
น าพลงังานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ 

 
 



 
 

บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวจิัย 

 การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การเตรียมการ 
ระยะท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ระยะท่ี 3 การด าเนินการวิจยั 

ระยะท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

ระยะที่ 1 การเตรียมการ 

 ในระยะเตรียมการ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการพืน้ฐานของ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียนการสอนแบบ 5E เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 2. ลงพืน้ ท่ีสังเกตการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ระดบัชัน้ตา่งๆ ได้แก่ 

 2.1 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี ระหวา่งเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 

 2.2 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชินี แขวงพระบรมหาราชวงั เขต 
พระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 

2559 
 2.3 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอบุลรัตนาราม ต าบลใน

เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี ระหวา่งเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 
 ผู้วิจยัได้สงัเกตการจดัการเรียนรู้และพฤติกรรมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เน่ืองจาก เนือ้หาท่ีผู้ วิจัยได้น ามาสอนเป็นเนือ้หาวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น แต่ผู้ วิจยัได้น ามาใช้กับนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการสงัเกตและสอบถามครูผู้สอน พบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
พฤติกรรม ความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็นและเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว จึงไม่เป็นอปุสรรค
ตอ่การจดัการเรียนรู้ และทางโรงเรียนหรือผู้ปกครองของกลุ่มตวัอย่างมีความพร้อมในด้านสื่อการ
สอน เช่น Internet และคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ส าหรับการเรียนรู้ 
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ระยะที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 1.1 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร ต ารา และแหล่งความรู้

ตา่งๆ 
 1.2 ก าหนดขอบเขตของแผนการจดัการเรียนรู้ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยระบุเก่ียวกับเนือ้หาท่ีใช้ มาตรฐานและตวัชีว้ดัการเรียนรู้และระยะเวลาท่ีใช้ในการสอน ซึ่ง
ผู้วิจยัได้ไปสมัภาษณ์ครูผู้สอนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 3 ท่าน ปรากฏดงัตาราง 10 

ตาราง 10 การก าหนดขอบเขตของการจดัการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ (เร่ือง) 
ระยะเวลาที่ใช้ 

คาบ 

ระยะเวลาที่เรียน (นาที) 

Offline Online 

1. ทดสอบก่อนเรียน  1 50 - 
2. ปฐมนิเทศ 1 50 - 
3. พลงังานน า้ 1 20 30 
4. การใช้ประโยชน์จากพลงังานน า้ 3 95 55 
5. ข้อดี-ข้อจ ากดัในการน าพลงังานน า้มาใช้ประโยชน์ 1 20 30 
6. พลงังานลม 1 20 30 
7. การใช้ประโยชน์จากพลงังานลม 3 95 55 
8. ข้อดี-ข้อจ ากดั แนวทางการพฒันาในการน าพลงังานลม
มาใช้ประโยชน์ 

1 20 30 

9. พลงังานแสงอาทิตย์ 1 20 30 
10. การใช้ประโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตย์ 4 90 110 
11. ข้อดี-ข้อจ ากดั แนวทางการพฒันาในการน าพลงังาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ 

1 20 30 

12. ทดสอบหลงัเรียน 1 50 - 
จ านวนคาบ(นาที) ทัง้หมดที่สอน 16   

จ านวนคาบ(นาที) ทัง้หมดที่ใช้ในการวจิัย 19   
จ านวนระยะเวลาที่เรียน Online และ Offline  400 400 
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 1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยปรึกษาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือหาสดัสว่นใน
การแบง่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ online (400 นาที) กบั offline (400 นาที) 
ซึง่แตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้จะมีองค์ประกอบและรายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้

 1.3.1 ช่ือเร่ือง เป็นช่ือเร่ืองท่ีก าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ 
 1.3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
 1.3.3 สาระส าคญั เป็นเนือ้หาสาระส าคญัท่ีครูผู้สอนใช้ในการสอน 
 1.3.4 จุดประสงค์การเรียน รู้  เป็น ข้อความ ท่ี ระบุลักษณ ะการเรียน รู้และ

ความสามารถท่ีครูผู้สอนต้องการให้เกิดกบันกัเรียนหลงัการสอน 
 1.3.5 สื่อ อปุกรณ์และแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ เช่น ใบงาน ใบความรู้ หนงัสือ อปุกรณ์ท่ีใช้

ประกอบการสอน ฯลฯ รวมถึงแหลง่การเรียนรู้นอกชัน้เรียน 
 1.3.6 กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขัน้ตอนวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ในงานวิจยั 
 1.3.7 การวดัและประเมินผล เป็นการระบเุคร่ืองมือและวิธีการวดัผลของเคร่ืองมือท่ี

ใช้เพื่อต้องการให้นกัเรียนได้บรรลจุดุประสงค์ในการจดัการเรียนรู้ 
 1.3.8 บันทึกหลังการสอน เป็นการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนหลังการสอน บันทึก

ข้อบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนและนักเรียนในครัง้
ถดัไป 

 1.4 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีวิธีและขัน้ตอนการ
ด าเนินการ ดงันี ้

 1.4.1 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ทัง้หมดไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบ โดยผู้ เช่ียวชาญจะเป็นครูท่ีมีความช านาญในการสอนมากกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตท่ีเก่ียวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 คน และ
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีวฒุิการศกึษาในระดบัดษุฎีบณัฑิตท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัและประเมินผล 1 คน 

 1.4.2 ผู้ เช่ียวชาญจะพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้จากความชัดเจน ความ
เหมาะสมของเนือ้หา ความสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายการเรียนรู้ ล าดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรมและ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ โดยในการประเมินจะใช้แบบประเมินวดัดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency, IOC) เป็นเกณฑ์ในการประเมินและหากแผนการสอนมี
ข้อบกพร่องหรือข้อท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้ วิจัยแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึน้ตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญตอ่ไป โดยแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ พบว่า มีคา่ดชันีความ
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สอดคล้องของแผนการสอนมีคา่อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีคา่สงูกว่า 0.5 ถือว่าแผนการสอนท่ีสร้าง
ขึน้มีความเหมาะสมในการน าไปทดลองใช้ 

 1.4.3 น าแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้หมดท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญแล้วไป
ทดลองใช้กบักลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัท่ีมีลกัษณะคล้ายกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั โดย
เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอบุลรัตนาราม โดยในการทดลองใช้ ผู้วิจยั
จะเป็นผู้ด าเนินการสอนเองและน าข้อบกพร่องหรือข้อปรับปรุงแก้ไข เช่น ความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเรียนรู้กบัเนือ้หา ความชดัเจนของแผนการสอน ระยะเวลาท่ีใช้และข้อผิดพลาดอ่ืนๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ ก่อนน าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในระยะ
ท่ี 3 ซึง่เป็นการด าเนินการวิจยัตอ่ไป  

ตาราง 11 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 

Offline Online 
(1) ก่อนเร่ิมสอน 
   ครูผู้สอนสนทนากบันกัเรียนเพ่ืออธิบาย แก้ไข
ข้อบกพร่อง การเข้าใจผิดในการท าการบ้านบน
เวบ็ไซต์ 
(2) ขัน้สอน 
   2.1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน ครูผู้สอนน าวีดีโอ 

 
 
 
 
 
2.1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน ครูผู้สอนน าวีดีโอ หรือรูปภาพท่ีได้

ปรับเนือ้หาให้เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียนไปไว้บน
เวบ็ไซต์ท่ีครูผู้สอนได้สร้างขึน้ โดยใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือฝึก
ทกัษะกระบวนการคิด สว่นนกัเรียนจะต้องให้ความสนใจ 
และตอบค าถามและแสดงความคิดเหน็ 

2.2 ขัน้ส ารวจข้อมลูเพ่ือการค้นพบ ครูผู้สอนให้นกัเรียน
ค้นคว้าข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตหรือท ากิจกรรมร่วมกนัเป็น
กลุม่ เป็นคู่ หรือเด่ียว ด้านนกัเรียนจะต้องมีสว่นร่วมใน
การท ากิจกรรมร่วมกนั ช่วยกนัแก้ปัญหา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

2.3 ขัน้อธิบายมโนทศัน์ ครูผู้สอนน าเนือ้หาไปไว้บนเวบ็ไซต์ท่ี
ครูผู้สอนได้สร้างขึน้ โดยเนือ้หานัน้จะต้องเช่ือมโยงเนือ้หา
เก่ากบัเนือ้หาใหมเ่ข้าด้วยกนั พร้อมกบัสง่เสริมให้นกัเรียน
ได้คิดและกล้าท่ีจะแสดงความคิดเหน็  
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ตาราง 11 (ตอ่) 

Offline Online 
2.4 ขัน้ขยายและการประยกุต์ใช้มโนทศัน์  

ครูผู้สอนให้นกัเรียนท ากิจกรรม พร้อมทัง้ใช้ค าถาม
ใหม่ๆ  มากระตุ้นให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ี
ได้มาประยกุต์ใช้ตามความเข้าใจของตนเอง และ
ท าให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั 

2.4 ขัน้ขยายและการประยกุต์ใช้มโนทศัน์ ครูผู้สอนให้
นกัเรียนศกึษาเนือ้หาบนเวบ็ไซต์ พร้อมทัง้ใช้ค าถาม
ใหม่ๆ  มากระตุ้นให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ี
ได้มาประยกุต์ใช้ตามความเข้าใจของตนเอง และท า
ให้นกัเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ร่วมกนั 

2.5 ขัน้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลงัจากนกัเรียนศกึษา
เนือ้หาบนเวบ็ไซต์หรือท ากิจกรรมหรือทบทวน
ความรู้ เพ่ือร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเหน็
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กบัเพ่ือนและครูผู้สอน ท า
ให้นกัเรียนเกิดองค์ความรู้และมีปฏิสมัพนัธ์กนั ซึง่
ครูผู้สอนจะให้ข้อมลูสะท้อนกลบัด้วยการตอบ
ค าถาม แสดงความคิดเหน็ 

(3) หลังสอน 
    ครูผู้สอนสร้างข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ท่ีสร้างขึน้ และ
มอบหมายงานให้นกัเรียนไปท าเป็นการบ้าน online 
หรือ offline พร้อมประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
บนัทกึผลหรือการท าแบบทดสอบ หรือผลงานของ
นกัเรียน ด้านนกัเรียนจะต้องมีความตรงตอ่เวลา มี
ความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ (2551, น. 5) 
 
 2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 2.1 ก าหนดลกัษณะของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยอาศยั
หลกัการท่ี ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัครอบคลมุลกัษณะ 3 ด้าน ดงันี ้

 2.1.1 วิเคราะห์ความส าคญั 
 2.1.2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 
 2.1.3 วิเคราะห์หลกัการ 
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 โดยสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบจ านวน 2 ฉบบั ท่ีประกอบไปด้วย 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสถานการณ์ 12 ข้อ และแบบไม่เป็นสถานการณ์ 12 ข้อ ตอนท่ี 2 เป็นแบบ
สถานการณ์ 12 ข้อ และแบบไม่เป็นสถานการณ์ 12 ข้อ โดยทัง้ 2 ตอน สร้างตามตารางจ านวน
ข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมท่ีต้องการวัด แสดงดังตาราง 12 ซึ่งมี
รายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 12 จ านวนข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั 

พลังงานทดแทน พฤตกิรรมที่ต้องการวัด 
พลงังานน า้ 
(7 ข้อ) 

1. วิเคราะห์และสรุปเก่ียวกบัพลงังานน า้ 
2. อธิบายการไหลของน า้และการกระท าของพลงังานน า้ในธรรมชาติ 
3. อธิบายและสรุปหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนพลงังานน า้เป็น 
  พลงังานไฟฟา้ 
4. วิเคราะห์และสรุปความส าคญั ข้อดี ข้อจ ากดั และแนวทางการพฒันา 
  ในการน าพลงังานน า้ไปใช้ประโยชน์ 

พลงังานลม 
(7 ข้อ) 

1. วิเคราะห์หลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนพลงังานลมเป็น 
  พลงังานไฟฟา้ 
2. ยกตวัอยา่งความส าคญัในการน าพลงังานลมไปใช้ประโยชน์ 
3. สรุปข้อดี ข้อจ ากดั และแนวทางการพฒันาในการน าพลงังานลมไปใช้ 
  ประโยชน์ 
4. วิเคราะห์และสรุปเก่ียวกบัพลงังานลมและผลท่ีเกิดจากพลงังานลม 

พลงังานแสงอาทิตย์ 
(10 ข้อ) 

1. สรุปเก่ียวกบัการเปลี่ยนพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานความร้อน 
2. อธิบายและสรุปหลกัการน าพลงังานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์โดยการ 
  เปลี่ยนเป็นพลงังานความร้อน 
3. อธิบายและสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มรังสีดวงอาทิตย์กบั 
  อณุหภมูิอากาศ 
4. สรุปหลกัการน าพลงังานแสงอาทิตย์ไปผลติไฟฟา้ 
5. ยกตวัอยา่งความส าคญัในการน าพลงังานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ 
6. สรุปข้อดี ข้อจ ากดั และแนวทางในการน าพลงังานแสงอาทิตย์ไปใช้ 
  ประโยชน์ 
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 2.2 หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบลกัษณะการใช้ค าถาม ตวัเลือก ความถกูต้องทางด้านภาษาลงใน
แบบประเมินแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นรายข้อ ซึ่งมีค่าการประเมิน ดงันี ้
(สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ, 2536, น. 406-407)  

 +1  หมายถึง สอดคล้อง 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 -1  หมายถึง ไม่สอดคล้อง 

แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
2.3 น าแบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบั ท่ีผ่านเกณฑ์หรือผ่านการปรับปรุงแก้ไขคดัเลือกให้

เหลือฉบบัละ 20 ข้อ มาจดัพิมพ์เป็นฉบบัแบบคละข้อไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการ
วิจยัท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั โดยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ านวน 100 คน (2) 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลยั จ านวน 100 คน 

 2.4 น าแบบทดสอบท่ีผ่านการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากง่าย 
(Difficulty, p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination, r) มีค่ามากกว่า 0.20 
ขึน้ไป  

 ฉบบัท่ี 1 มีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ 15 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-
0.78 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.21-0.76 

 ฉบบัท่ี 2 มีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ 12 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-
0.71 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.45  

 2.5 คดัเลือกข้อสอบท่ีใช้ได้จากแบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบั ให้ได้ 20 ข้อ ซึ่งได้ข้อสอบ
จากฉบับท่ี 1 จ านวน 11 ข้อ และข้อสอบจากฉบับท่ี 2 จ านวน 9 ข้อ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึง่มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23-
0.78 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.75 (รายละอียดปรากฏดงัภาคผนวก ข) 

3. แบบวัดเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
 3.1 ก าหนดองค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะใช้ในการด าเนินการวิจยั 

โดยการคดัเลือกจากการสงัเคราะห์จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการคดัเลือก
องค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ด้าน แสดงดงัตาราง 13 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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ตาราง 13 องค์ประกอบของเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

องค์ประกอบเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ จ านวนข้อ (ข้อ) 
ความอยากรู้อยากเหน็ 
ความซ่ือสตัย์ 
ความมีระเบียบรอบคอบ 
ความใจกว้าง 

5 
5 
5 
5 

รวม 20 

 
 3.2 ด าเนินการสร้างแบบวดัเจตคติวิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นข้อค าถามเป็นข้อความท่ีวดั

ได้เป็นส่วนตวัมากกว่าข้อความทัว่ไปโดยการให้น า้หนกัคะแนนมี 5 ระดบัซึง่ผู้ตอบสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ทัง้ทางบวก (นิมาน) และทางลบ (นิเสธ) ในลักษณะเทียบเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่าได้จ านวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 20 ข้อ แบบคู่ขนาน โดยมีการก าหนดน า้หนกัคะแนนของ
ตวัเลือกตามระดบัขัน้ความรู้สกึ มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ตามวิธีการวดัของลเิคร์ท 
(Likert) ปรากฏดงัตาราง 14 และ ปรากฏดงัตาราง 15 

ตาราง 14 เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับค าถามแบบมาตรประเมินคา่ระดบั 5 ระดบั 

ระดับพฤตกิรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความเชงินิมาน (ทางบวก) ข้อความเชงินิเสธ (ทางลบ) 
เหน็ด้วยอยา่งยิ่ง  5 1 
เหน็ด้วย   4 2 
ไมแ่น่ใจ   3 3 
ไมเ่หน็ด้วย   2 4 
ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ่ง  1 5 
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ตาราง 15 เกณฑ์แปลความหมายข้อค าถามส าหรับมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั 

ระดับคะแนน ความหมายของระดับพฤตกิรรม 
4.51-5.00 เจตคติทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดีมาก 
3.51-4.50 เจตคติทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
2.51-3.50 เจตคติทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัพอใช้ 
1.51-2.50 เจตคติทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัน้อย 
1.00-1.50 เจตคติทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัน้อยมาก 

 
ท่ีมา: บญุชม ศรีสะอาด (2554) 
 

 3.3 น าแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างเสร็จทัง้ 2 ฉบับ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ โดยการตรวจนัน้จะตรวจสอบตวัเลือกข้อค าถามตามระดบัขัน้ความรู้สกึ
ของตามวิธีการวดัของลิเคร์ท (Likert) ตรวจสอบความถูกต้อง ความชดัเจนและความเหมาะสม
ของภาษาเพื่อหาดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency, IOC) แล้วคดัเลือกข้อค าถามท่ีมี
คะแนนตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้ เช่ียวชาญตอ่ไป 

 3.4 น าแบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 2 ฉบบัท่ีผ่านเกณฑ์หรือผ่านการปรับปรุง
แก้ไขมาจดัพิมพ์เป็นฉบบัแบบคละข้อ จ านวน 20 ข้อ  

 3.5 น าแบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 2 ฉบบัท่ีผา่นการจดัเรียงแล้วไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองจริง โดยเป็นนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จ านวน 100 คน (2) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลยั จ านวน 100 คน 

 3.6 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้สดัส่วนร้อยละ 25 ของกลุ่มสงูและ
กลุ่มต ่า โดยการวิเคราะห์เป็นรายข้อแบบการทดสอบค่า t แล้วคดัเลือกข้อท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต ่1.75 ขึน้ไป พบวา่ 

 ฉบบัท่ี 1 ข้อค าถามผา่นเกณฑ์ทกุข้อ คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ฉบบัท่ี 2 ข้อค าถามผา่นเกณฑ์ทกุข้อ คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3.7 คัดเลือกข้อค าถามจากแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ด้านละ 5 ข้อจาก 2 
ฉบับ โดยคัดเลือกข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกที ( t) สูงสุด ตามพฤติกรรมท่ีต้องการวัดในแต่ละ
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องค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้จ านวนทัง้หมด 20 ข้อ และหาคณุภาพทัง้ฉบบัไป
วิเคราะห์หาค่าคณุภาพทัง้ฉบบัโดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบรัค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.86 (รายละเอียดปรากฎดัง
ภาคผนวก ค) 

ระยะที่ 3 การด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมูลนิธิวดัศรี
อบุลรัตนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวนทัง้หมด 8 ห้อง จ านวนทัง้สิน้ 365 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนมลูนิธิ 

วัดศรีอุบลรัตนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เลือกกลุ่มตัวอย่าง 1 
ห้องเรียน จ านวน 40 คน โดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั ผู้ วิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที (ไม่รวมทดสอบก่อนและหลงัเรียน) 
เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 

 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ตามหลกัสตูรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น สาระท่ี 5 พลงังาน หน่วย
การเรียนรู้เร่ืองพลงังานทดแทน (พลงังานน า้ พลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย์) 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี  ้เป็นการด าเนินการวิจัยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi-experimental 

design) ด าเนินการโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design ซึ่งมี
แบบแผนการวิจยั ปรากฏดงัตาราง 16 ดงันี ้
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ตาราง 16 แบบแผนการวจิยั 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E T1 X T2 

 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 

 E  แทน กลุม่ตวัอยา่งที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น  
  5E ดดัแปลง 

 T1  แทน การทดสอบก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น  
  5E ดดัแปลง  

 T2  แทน การทดสอบหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น  
  5E ดดัแปลง 

 X  แทน การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
 

 ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง 
 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีและขัน้ตอนการ

ด าเนินการ ดงันี ้
 1. ผู้วิจยัด าเนินการติดตอ่และขออนญุาตผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนมลูนิธิวดั

ศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ
ด าเนินการวิจยักบันกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2560  

 2. ก่อนการจดัการเรียนรู้ ผู้วิจยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบวดัเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ หลงัจากทดสอบเสร็จ ผู้วิจยับนัทกึผลคะแนนของนกัเรียน 

 3. ปฐมนิเทศนกัเรียนเพื่อให้เข้าใจวิธีการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 4. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E 

ดดัแปลงกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้จ านวน 16 คาบ (ไม่
รวมทดสอบก่อนและหลงัเรียน)  

 5. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ชดุเดิม หลงัจาก
ทดสอบเสร็จ ผู้วิจยับนัทกึผลคะแนนของนกัเรียน 
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 6. น าคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบวดัเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนมาเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมดให้เรียบร้อย ก่อนน าผลข้อมูลท่ีได้ไป
จดัท าและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.1 สถิติพืน้ฐาน 
 1.1.1 คา่เฉลี่ย 
 1.1.2 ร้อยละ 
 1.1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมุตฐิาน 
 2.1 ใช้สถิติ t-test for dependent sample เพื่อทดสอบนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสานมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 2.2 ใช้สถิติ t-test for dependent sample เพื่อทดสอบนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสานมีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 2.3 ใช้สถิติ ใช้ t-test for one sample เพื่อทดสอบนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบผสมผสานมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์หลงัเรียนผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60)  
 2.4 ใช้สถิติ ใช้ t-test for one sample เพื่อทดสอบนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบผสมผสานมีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี (3.51) 
 ผู้วิจยัก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองพลงังาน
ทดแทน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E 
ดดัแปลง โดยผู้วิจยัน าเสนอผลการวิจยั ดงันี ้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

�̅� แทน คา่เฉลี่ยของคะแนน 
SD. แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน  คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงที (t-Distribution) 
p แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
* แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สมมติฐานการวิจยัท่ีผู้วิจยัศกึษา ดงันี ้
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน

ทัง้ภาพรวมและรายด้านของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนทั ง้

ภาพรวมและรายด้านของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) 
4. ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (3.51) 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ทางสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

2. ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 และ 2 ใช้สถิติ t-test for dependent sample 
ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 และ 3 ใช้สถิติ t-test for one sample 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนทัง้

ภาพรวมและรายด้านของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 

ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนทัง้
ภาพรวมและรายด้านของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์ 

คะแนน
เตม็ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t p 

mean S.D. mean S.D. 

  - ความส าคญั 
  - ความสมัพนัธ์ 
  - วิเคราะห์หลกัการ 

6 
8 
6 

2.44 
4.60 
2.76 

1.14 
1.03 
0.83 

3.93 
6.04 
4.62 

0.99 
1.02 
1.03 

7.64* 
6.89* 
8.89* 

.00 

.00 

.00 
รวม 20 9.80 1.70 14.60 1.72 16.72* .00 

*p<.05 
 

 จากตาราง 17 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E 
ดดัแปลง หลงัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน มีคา่สงูกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนทัง้ภาพรวมและ
รายด้านของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 

ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนทัง้ภาพรวมและราย
ด้านของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 

ตัวแปรตาม 
เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ 

คะแนน
เตม็ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t p 

mean S.D. mean S.D. 
ความอยากรู้อยากเหน็ 
ความซ่ือสตัย์ 
ความมีระเบียบรอบคอบ 
ความใจกว้าง 

25 
25 
25 
25 

4.04 
3.94 
3.97 
3.96 

0.43 
0.41 
0.42 
0.39 

4.38 
4.12 
4.32 
4.17 

0.42 
0.47 
0.38 
0.55 

4.77* 
2.13* 
4.00* 
2.25* 

.00 

.02 

.00 

.01 

รวม 100 9.80 1.70 14.60 1.72 16.72* .00 

*p<.05 
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 จากตาราง 18 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E 
ดดัแปลง หลงัเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) 

ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คะแนนเตม็ เกณฑ์ 
หลังเรียน 

t p 
mean S.D. 

ความส าคญั 6 3.6 3.73 0.99  2.27* .03 
ความสมัพนัธ์ 8 6.4 6.04 1.02 -2.33* .02 
หลกัการ 6 3.6 4.62 1.03  6.66* .00 

รวม 20 12 14.60 1.72 10.12* .00 

*p<.05 

 
 จากตาราง 19 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E 

ดดัแปลง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทัง้ภาพรวมและรายด้านคือ ด้านความส าคญัและ
ด้านหลกัการผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นในด้านความสมัพนัธ์
ต ่ากวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4. ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (3.51) 
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ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบเจตคตทิางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ คะแนนเตม็ เกณฑ์ 
หลังเรียน 

t p 
mean S.D. 

ความอยากรู้อยากเหน็ 5 3.51 4.32 0.25 21.72* .00 
ความซ่ือสตัย์ 5 3.51 4.36 0.33 17.31* .00 
ความมีระเบียบรอบคอบ 5 3.51 4.32 0.25 21.72* .00 
ความใจกว้าง 5 3.51 4.36 0.33 17.31* .00 

รวม 5 3.51 4.32 0.25 21.72* .00 

*p<.05 

 
จากตาราง 20 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E 

ดดัแปลง มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทัง้ภาพรวมและรายด้านทุกด้านผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (3.51) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experiment research) ด าเนินการ 
โดยใช้กระบวนการการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อ
ศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัของ
การวิจยัได้ดงันี ้

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง  
 2) เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง  
สมมตฐิานการวิจัยดงันี ้

1. นัก เรียน ท่ี ได้ รับการจัดการเรียน รู้แบบผสมผสาน ท่ี เน้น  5E ดัดแปลง มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3. นัก เรียน ท่ี ได้ รับการจัดการเรียน รู้แบบผสมผสาน ท่ี เน้น  5E ดัดแปลง มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) 

4. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดี (คา่เฉลี่ยมากกวา่ 3.51) 

ผู้ วิจัยมีกระบวนการเป็นแบบแผนท่ีใช้ในการวิจัยแบบกึ่งทดลอง(Quasi-experiment 
research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน แล้วมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้กับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ล าดับขัน้ตอนการจัดกิจกรรมและส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเรียนรู้อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 
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 2.1 แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครอบคลมุลกัษณะทัง้ 3 ด้าน คือ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความส าคัญ และวิเคราะห์หลักการ ลักษณะเป็นข้อสอบเชิง
สถานการณ์ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์หรือจากบทความตา่งๆ จ านวน 24 ข้อ และไมเ่ป็นสถานการณ์
จ านวน 24 ข้อ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 24 ข้อ รวมทัง้หมด 48 ข้อ แบบ
คู่ขนานและคดัเลือกข้อสอบท่ีใช้ได้จากแบบทดสอบทัง้ 2 ฉบบั ให้ได้ 20 ข้อ เพื่อใช้เป็นแบบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึง่มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23-
0.78 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.75  

 2.2 แบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นข้อค าถามข้อความท่ีวดัได้เป็นส่วนตวั
มากกว่าข้อความทัว่ไป โดยการให้น า้หนกัคะแนนมี 5 ระดบั ซึง่ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้ทัง้ทางบวก (นิมาน) และทางลบ (นิเสธ) ในลกัษณะเทียบเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ได้ 2 ฉบบั 
ฉบบัละ 20 ข้อแบบคู่ขนาน โดยมีการก าหนดน า้หนกัคะแนนของตวัเลือกข้อค าถามจากแบบวดั 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านละ 5 ข้อจาก 2 ฉบบั โดยคดัเลือกข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกที (t) สูงสุด 
ตามพฤติกรรมท่ีต้องการวดัในแตล่ะองค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้ได้จ านวนทัง้หมด 
20 ข้อ และหาคุณภาพทัง้ฉบับไปวิเคราะห์หาค่าคุณภาพทัง้ฉบับโดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา ( -Coefficient) ตามวิธีการของครอนบรัค (Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 
0.86 

สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, S.D.) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ 1) t-test dependent sample เพื่อ
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทัง้ภาพรวมและรายด้าน ซึง่
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 2) t-test for one sample เพื่อทดสอบความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
ซึ่งหลงัเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) 3) t-test for one sample เพื่อทดสอบเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ซึง่อยูใ่นระดบัดี (คา่เฉลี่ยมากกวา่ 3.51) 

สรุปผลการวจิัย 
 1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง มีความสามารถ

ในการคดิวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดัดแปลง มีเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง มีความสามารถ

ในการคดิวิเคราะห์ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) 
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 4. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดัดแปลง มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดี (คา่เฉลี่ยมากกวา่ 3.51) 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นสามารถอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น 2 ประเด็นดงันี ้

ประการที่ 1 : ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียน
สงูกวา่ ก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีสรรคนิยม ร่วมกับการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
ซึ่งจะมีสถานการณ์ให้นกัเรียนฝึกกระบวนการคิด เร้าให้เกิดความสนใจ น าไปสู่การตอบปัญหา
อยา่งมีเหตผุล ท าให้นกัเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถน าประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงกบั
ความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างดี ด้วยการขยายและประยกุต์ใช้มโนทศัน์น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ส่งผลให้มีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึน้ นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E 
ดดัแปลง เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกการคิดในแต่ละขัน้ของการสอนตัง้แต่การน าเข้าสู่
บทเรียน ผู้ เรียนจะถูกฝึกให้คิด โดยการท่ีครูตัง้ค าถามจากการใช้สื่อการสอน เช่น วีดีทัศน์ หรือ
รูปภาพ รวมไปถึงนกัเรียนได้ร่วมท ากิจกรรม โดยให้นกัเรียนได้คิดเช่ือมโยงและน าความสมัพนัธ์
เร่ืองท่ีเรียนกับประสบการณ์เดิมรวมทัง้บริบทรอบๆ ตวั ซึ่งครูจะเป็นผู้ อ านวยความสะดวก ใช้
ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระบนอินเทอร์เน็ต คิดหาค าตอบจากเอกสาร
ประกอบการเรียน ใบความรู้ สื่ออินเทอร์เน็ต ในระหว่างท่ีนักเรียนศึกษาค้นคว้า นักเรียนจะมี
ปฏิสมัพนัธ์จากการสนทนา การซกัถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั เป็นการฝึกให้นกัเรียนได้
คิดพิจารณาแสวงหาค าตอบ เพื่ออธิบายหาความส าคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีสรรคนิยม (สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ, 2543, น. 91; ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์, 2552, น. 
82; ดุษฎี มัชฌิมาภิโร, 2553, น. 3) อันเป็นปรัชญาการศึกษาท่ีตัง้อยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่า
นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยนกัเรียนจะเป็นผู้ก าหนดหรือมีสว่นร่วมในการ
ก าหนดสิ่งท่ีจะเรียนและวิธีการเรียนของตนเอง สามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเองสร้างองค์ความรู้น าไปใช้ในบริบทอ่ืนได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การอ านวยความสะดวกของ
ครู ซึง่แบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

 1. คิดวิเคราะห์ความส าคญั การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอน โดยนักเรียนเป็นผู้ มี
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ประสบการณ์ตรงในการคิดแยกแยะหน่วยย่อยต่างๆ ออกจากข้อมลู ซึ่งหน่วยย่อยนัน้อาจมีการ
กล่าวถึงในข้อมูลอย่างชัดเจนหรือไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน โดยนักเรียนจะค้นหาค าตอบหรือ
ปัญหาด้วยกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ หรือการทดลองต่างๆ ท่ีครูสร้างขึน้ เช่นเดียวกับ Beyer. 
(1983, pp. 44-49) กล่าวว่า “ในการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูเป็นผู้จดัการเรียนรู้ท่ี
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการคิด เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสิ่งท่ีได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง” และสอดคล้องกับการศึกษาของนิติกร อ่อนโยน (2551, น. 82) ท่ีได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ในการเรียนเร่ืองการสืบพันธ์ของสตัว์ โดยครูให้นักเรียนสงัเกตรูปสตัว์ แล้วให้
นักเรียนจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยอาศัยเกณฑ์ของนักเรียนเอง เห็นได้ว่ากิจกรรมในขัน้นี ้
นักเรียนจะได้ใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความส าคัญ ในการจ าแนก แยกแยะ ความ
แตกตา่งของสตัว์ ซึง่ผลของการท ากิจกรรมพบวา่ นกัเรียนแตล่ะกลุม่สามารถจ าแนก แยกแยะสตัว์
ออกเป็นกลุม่ได้หลากหลายรูปแบบ โดยอาศยัเกณฑ์แตกตา่งกนัไป จะเห็นได้ว่า การจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดัดแปลง สามารถท่ีจะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนได้โดยผ่านการท ากิจกรรมบนเว็บไซต์ท่ีครูได้สร้างขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการท าข้อสอบ การอ่าน
บทเรียนบนเว็บไซต์ การค้นคว้าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และการท าการทดลองท่ีครูเป็นผู้ จัด
ประสบการณ์ให้นกัเรียน ดงันัน้ครูจงึเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัยิ่งในการสง่เสริมการคดิของนกัเรียน  

 2. คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E 
ดดัแปลงในด้านคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์หลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ทัง้นี ้
เน่ืองจาก การคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั นกัเรียน
เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสืบเสาะหาความรู้และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละเช่ือมโยงสิง่ท่ีเรียนรู้เข้ากบัประสบการณ์หรือความรู้เดิมได้อยา่งเหมาะสม 
ซึง่ต้องอาศยัการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกบัทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ (สุวฒัน์ วิวฒันานนท์, 2550, น. 52-53; อ้างอิงจาก Piaget. PP, 1972) ท่ีกล่าวว่า 
ในช่วงอาย ุ11-12 ปี เด็กจะมีการพฒันาการทางความคิดและสติปัญญาอย่างตอ่เน่ืองในระดบัสงู
ขึน้จากการอาศยัการฝึกฝน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมทางสงัคม และจากการสงัเกตของผู้วิจยั
พบว่า นกัเรียนยงัขาดการฝึกฝนในการเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ จึงท าให้
คะแนนเฉลี่ยไม่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ถ้าหากนกัเรียนได้รับการฝึกคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
อย่างสม ่าเสมอ เช่น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้บนอินเทอร์เน็ตกับการน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ผู้ วิจัยเช่ือว่า นักเรียนจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสงู 
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 3. คิดวิเคราะห์หลกัการ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
นกัเรียนได้เกิดความรู้ความสามารถรวบรวมโครงสร้าง ความคิด และการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล และวิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมกบัการแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ในการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการแสวงหาข้อมลู ความรู้ใหม่ๆ  ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้วิจยัได้ใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลายและการใช้รูปแบบของเกมการแข่งขนัเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
โดยให้นกัเรียนค้นคว้าช่วยกนัหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ตในการแข่งขนัตอบค าถาม ใครตอบค าถาม
ได้ชัดเจน ตรงประเด็น และเร็วสุดจะเป็นฝ่ายชนะ ช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างทัว่ถึง สามารถท าให้นกัเรียนศกึษาและท าความเข้าใจกบัข้อมลูและความรู้ท่ีหามา
ได้ สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ (2542, น. 8) มาตรา 22 เน้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีนกัเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และเน้นนกัเรียนเป็น
ส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาสง่เสริมนกัเรียน 

ประการที่ 2 : ด้านเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดัดแปลง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (3.51) แต่เกณฑ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจะไม่แตกต่างกันมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 
นกัเรียนต่างได้รับการปลกูฝังทางด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์จากครูท่ีมีประสบการณ์และความ
ช านาญในการสอนมาเป็นอย่างดี จงึท าให้นกัเรียนมีพืน้ฐานเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกตา่งกนั
มาก ซึง่สอดคล้องกับการให้สมัภาษณ์ ของรองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูประจ าชัน้ และครูประจ า
วิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีกลา่ววา่ “จากท่ีครูเคยท าวิจยัในชัน้เรียน พบวา่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-
6 ส่วนมากจะมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี” ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี เน่ืองจากนักเรียนได้รับการสอน การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทัง้ทางด้านคณุธรรม จริยธรรม มาตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โดยครูจะมีเทคนิคและวิธีการ
สอนท่ีหลากหลายเน้นนักเรียนเป็นส าคญั ปลูกฝังและสอดแทรกเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น การ
ท างานกนัเป็นกลุม่ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกนั สง่ผลให้นกัเรียนเป็นบคุคลท่ีมีความ
ใจกว้าง ความเป็นผู้ มีระเบียบวินยั ความรอบคอบ การมีเหตมีุผลและซื่อสตัย์เป็นต้นทุนเดิมของ
นกัเรียน ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

 1. ด้านความอยากรู้อยากเห็น นกัเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี 
ทัง้นีเ้น่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง ในขัน้ท่ี 1 ครูให้นักเรียนดูวีดี
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ทศัน์ หรือรูปภาพ บนเว็บไซต์ท่ีครูสร้างขึน้ และขัน้ท่ี 2 ครูได้เสนอสถานการณ์ตวัอย่างพร้อมการ
เปิดวีดีทัศน์พร้อมทัง้ตัง้ประเด็นค าถามเพื่อเป็นตัวกระตุ้ นให้ผู้ เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น 
เช่ือมโยงความคิดและท าความเข้าใจกบัปัญหาหรือประเดน็ค าถาม และพร้อมท่ีจะแสวงหาความรู้
ในประเด็นตา่งๆ ตอ่ไปอยูเ่สมอ 

 2. ด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี ทัง้นี ้
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง ซึง่ในขัน้ตอนการเรียนรู้ตัง้แต ่ขัน้ท่ี 1 
ครูให้นกัเรียนดวูีดีทศัน์บนเว็บไซต์ท่ีครูสร้างขึน้ ขัน้ท่ี 2-4 ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต 
หรือท าการทดลอง และขัน้ท่ี 5 ครูให้นกัเรียนออกมาอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งทัง้ 5 ขัน้ นกัเรียนจะต้องอาศยัความซื่อสตัย์ ซื่อตรง ปราศจากความล าเอียงหรืออคติ เพราะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท่ีจะได้มาซึง่ค าตอบนัน้ จะต้องมีหลกัฐานสนบัสนนุ มีความ
เป็นเหตเุป็นผล เพราะถ้าไม่มีความซื่อสตัย์ต่องานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายแล้ว งานทกุอย่างท่ีท า
จะไม่ได้รับความเช่ือถือ และสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

 3. ด้านความมีระเบียบรอบคอบ นกัเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง ซึง่ในขัน้ท่ี 3, 4 และขัน้ท่ี 5 เป็น
ขัน้ท่ีท าความเข้าใจกับปัญหาบนเว็บไซต์ท่ีครูได้สร้างขึน้ เพื่อคิดวิเคราะห์ข้อมูล โดยเร่ิมตัง้แต่
เช่ือมโยงความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่ การค้นหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อท าการ
วิเคราะห์และพิจารณา ข้อมลูท่ีได้มานัน้มีความถกูต้อง หรือสอดคล้องกบัประเด็นปัญหามากน้อย
เพียงใด จึงน าไปสู่องค์ความรู้ในภาพรวมอีกครัง้ เช่น แผนผังมโนมติ ซึ่งต้องเรียบเรียงรวบรวม
ความคิดของทุกคนภายในกลุ่ม ต้องมีความละเอียดรอบคอบ และรู้จักใช้วิจารณญาณก่อน
ตดัสินใจในการท างานทกุขัน้ตอน 

 4. ด้านความใจกว้าง นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี ทัง้นี ้
เน่ืองจาก การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายมโนทศัน์ โดยครู
น าเนือ้หาไปไว้บนเว็บไซต์ท่ีครูสร้างขึน้เพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกนั ขัน้ท่ี 4 
ขัน้ขยายและประยกุต์ใช้มโนทศัน์ เป็นขัน้ท่ีครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ศกึษาเนือ้หาบนเว็บไซต์ท่ี
ครูได้สร้างขึน้ หรือหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต และขัน้ท่ี 5 ขัน้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึง่เป็นขัน้ท่ีนกัเรียน
ได้เรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกัน ได้รับฟังและเปิดโอกาสได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ยอมรับความ
คิดเห็นของกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับประเด็นการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน ส่งผลให้
นกัเรียนเป็นบคุคลท่ีมีความใจกว้าง ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือกบัเพื่อนนกัเรียนด้วยกนัเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 

 1.1 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง มีข้อจ ากดัในเร่ืองของการ
ใช้ห้องเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ในกรณีท่ีมีการจดัการเรียนการสอนแบบ online ครูควรติดต่อ
ประสานงานกบัโรงเรียนและครูทกุฝ่ายเพ่ือให้ได้รับการสนบัสนนุและจดัสรรเวลาท่ีจดัการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

 1.2 ครูควรกระตุ้นนกัเรียนและสร้างบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมและใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เช่น การให้นกัเรียนตัง้ค าถาม
และให้เพื่อนร่วมชัน้ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็น การสืบเสาะเอกสารต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้เพิ่มเนือ้หาสาระท่ีสามารถเพิ่มทกัษะและการประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 2.1 ควรมีการศกึษาผลการใช้การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงใน 

ด้านความเพียรพยายาม ด้านความรับผิดชอบ เน่ืองจากหลังจากผู้ วิจัยได้ไปท าการทดลอง 
นกัเรียนบางสว่นยงัขาดเจตคตทิัง้ 2 ด้านนี ้

 2.2 น าการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลงไปศึกษาวิจยัประชากร
และกลุ่มตวัอย่างอ่ืนหรือเนือ้หาสาระอ่ืน เพื่อให้ทราบว่าการจดัการเรียนรู้นีมี้ความเหมาะสมกับ
นกัเรียนระดบัชัน้ใดและเนือ้หาใดบ้าง 

| | 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

รายนามผู้ เช่ียวชาญในการแนะน า ตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมือ เพื่อท าปริญญานิพนธ์ด้าน
ตา่งๆ ดงันี ้

 - แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
 - แบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
 - แบบประเมินเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
 - แบบประเมินคณุภาพสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

 
1. อาจารย์เรืองวิชญ์ แก้วพรหม  ครูช านาญการพิเศษ เอกวิทยาศาสตร์ 
     โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอบุลรัตนาราม  
     ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลฯ 
2. อาจารย์ศราวธุ ชิณะโคตรพงษ์   ครูช านาญการพิเศษ เอกวิทยาศาสตร์ 
     โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอบุลรัตนาราม  
     ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
3. อาจารย์เบญพร ไพรศรี  ครูช านาญการพิเศษ เอกวิทยาศาสตร์ 
     โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอบุลรัตนาราม  
     ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
4. อาจารย์ศิรินภา ไพรศรี  ครูช านาญการพิเศษ เอกคอมพิวเตอร์ 
     โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอบุลรัตนาราม  
     ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
5. อาจารย์ภทัรพงศ์ บญุห่อ  ครูช านาญการพิเศษ เอกเทคโนโลยีทาง  
     การศกึษา โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอบุลรัตนาราม  
      ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
6. อาจารย์ วา่ท่ี ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ เอกคอมพิวเตอร์ 
      โรงเรียนมลูนิธิวดัศรีอบุลรัตนาราม  
      ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
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1. ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์แบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
2. ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ข้อที่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ข้อที่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.78 0.48 11 0.30 0.20 
2 0.32 0.28 12 0.32 0.34 
3 0.67 0.28 13 0.23 0.50 
4 0.44 0.53 14 0.71 0.56 
5 0.34 0.45 15 0.33 0.28 
6 0.28 0.46 16 0.57 0.47 
7 0.25 0.39 17 0.46 0.75 
8 0.34 0.23 18 0.35 0.53 
9 0.27 0.32 19 0.37 0.35 
10 0.27 0.42 20 0.45 90.59 

 
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ = 0.70 

ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

ข้อที่ 
อ านาจจ าแนก 

(t) 
ข้อที่ 

อ านาจจ าแนก 
(t) 

ข้อที่ 
อ านาจจ าแนก 

(t) 
ข้อที่ 

อ านาจจ าแนก 
(t) 

1 8.19* 6 4.63* 11 5.52* 16 5.81* 
2 6.49* 7 9.96* 12 5.29* 17 7.23* 
3 4.50* 8 4.17* 13 3.77* 18 4.37* 
4 5.29* 9 7.56* 14 5.96* 19 3.77* 
5 6.90* 10 7.56* 15 5.45* 20 5.40* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
2. ตวัอยา่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
3. แบบประเมินคณุภาพสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
4. แบบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
5. แบบประเมินเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
สาระที่ 5 พลังงาน     ปีการศึกษา 2560 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสงอาทติย์   จ านวน 2 คาบ (100 นาท)ี 
เร่ือง พลงังานแสงอาทิตย์    ผู้สอน นางสาวดนยา ชยัเวชสกลุ   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระพืน้ฐาน : สาระท่ี 5 พลงังาน 
มาตรฐานการเรียนรู้ : ว 5.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลงังานปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน ผลของการใช้พลงังานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัลกัษณะของพลงังานน า้ (วิเคราะห์หลกัการ) 
 2. อภิปรายและสรุปเก่ียวกับการน าพลังงานน า้มาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

(วิเคราะห์ความสมัพนัธ์) 
 3. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการไหลของน า้ (วิเคราะห์หลกัการ) 
 4. อภิปรายเก่ียวกบัน า้บนโลก (วิเคราะห์ความส าคญั) 
 5. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (ความอยากรู้อยากเห็น , ความซื่อสตัย์, ความมีระเบียบ

รอบคอบ) 
 
สาระส าคัญ 

 1. น า้ไหลจากท่ีสงูลงสู่ท่ีต ่ากว่าเสมอ และเม่ือน า้ปะทะกบัวตัถใุดๆ สามารถท าให้วตัถุ
นัน้เคลื่อนท่ีหรือหมนุได้ 

 2. การหมนุเวียนของน า้ตามธรรมชาติ ท าให้สามารถน าพลงังานน า้มาใช้ประโยชน์ได้
อยา่งตอ่เน่ือง 

 3. วฏัจกัรของน า้ เกิดจากน า้บนผิวโลกมีการเปลี่ยนสถานะหมนุเวียนอยูต่ลอดเวลา โดย
อาศยักระบวนการตา่งๆ ตามธรรมชาติ 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เร่ืองพลงังานน า้ 
2. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยสถาบนั

การสอนสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ 
 3. ใบงานมหศัจรรย์พลงังานน า้ (กลุม่) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Offline Online 

ก่อนเร่ิมสอน 
ครูผู้สอน, สอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการท าการบ้าน
บนเวบ็ไซต์ วา่ใครมีข้อสงสยัเร่ืองใดบ้าง 

 
 
 
ขัน้สอน 
ขัน้ที่ 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Engagement 
phase) (5 นาที) 
1. ครูผู้สอน, น าภาพน า้ตก แล้วให้นกัเรียนร่วมกนั
อภิปรายจากประสบการณ์ท่ีนกัเรียนเคยไปเท่ียว
น า้ตกโดยใช้ค าถามดงันี ้
2. ครูผู้สอน, จากภาพหรือประสบการณ์ท่ีนกัเรียน
เคยไปเท่ียวน า้ตก นกัเรียนคิดวา่น า้มีทิศทางการ
ไหลอยา่งไร  
3. นักเรียน, น า้ไหลจากท่ีสงูลงสูท่ี่ต ่าเสมอ และ
เม่ือน า้ปะทะกบัวตัถใุดๆ สามารถท าให้วตัถนุัน้
เคลื่อนท่ีหรือหมนุได้ เช่น เม่ือน า้ไหลมากระทบกบั
ก้อนหินที่อยูด้่านลา่ง ท าให้ก้อนหินเคลื่อนท่ี เป็นต้น 

 ขัน้ที่ 2 ขัน้ส ารวจข้อมูลเพ่ือค้นพบ 
(Exploration phase) (15 นาที)  
1. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ 6 กลุม่ กลุม่ละ 
6-7 คน และให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ค้นหาความรู้บน
อินเทอร์เน็ต 

2. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนศกึษาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เร่ืองวฏัจกัรของน า้ภายในกลุม่  
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Offline Online 
 ขัน้ที่ 3 ขัน้อธิบายมโนทัศน์ (Explanation 

phase) (15 นาที) 
1. ครูผู้สอน, น าภาพวฏัจกัรของน า้ให้นกัเรียนด ู
พร้อมให้นกัเรียนอภิปราย 

2. นักเรียน, น า้ไหลจากท่ีสงูลงสูท่ี่ต ่าเสมอ และ
เม่ือน า้ประทะกบัวตัถใุดๆ สามารถท าให้วตัถนุัน้
เคลื่อนท่ีหรือหมนุได้ เช่น เม่ือน า้ตกไหลลงมา
กระทบกบัก้อนหินท่ีอยูด้่านลา่งสามารถท าให้ก้อน
หินเคลื่อนท่ีไปจากต าแหน่งเดิมได้ หรือน า้ในแม่น า้
สามารถพดัพาวตัถท่ีุขวางทางน า้ให้เคลื่อนท่ีไปได้ 
เป็นต้น 
3. ครูผู้สอน, นกัเรียนคิดวา่ผิวโลกจะมีน า้อยู่
ตลอดไปหรือไม่ 
4. นักเรียน, ผิวโลกจะมีน า้ตลอด เพราะน า้บนผิว
โลกมีการเปลี่ยนสถานะหมนุเวียนอยูต่ลอดเวลา 
โดยอาศยักระบวนการตา่งๆ ตามธรรมชาติ ท่ี
เรียกวา่ “วฏัจกัรของน า้” 

ขัน้ที่ 4 ขัน้ขยายและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ 
(Elaboration phase) (35 นาที)  
1. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนท ากิจกรรมกลุม่ ท าการทดลอง
เร่ือง มหศัจรรย์พลงังานน า้ 

 
 
 
 

ขัน้ที่ 5 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Elaboration phase) 
1. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ออกมอภิปราย (กลุม่
ละ 3 นาที) พร้อมสอดแทรกความรู้ 

 

หลังการสอน 
ครูผู้สอน, ให้การบ้าน โดยให้นกัเรียนท า my mapping 
เร่ืองพลงังานน า้ 
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การวัดและประเมินผล 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วธีิวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมนิ 

1. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัลกัษณะ
ของพลงังานน า้ (วิเคราะห์หลกัการ) 

2. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการน า
พลงังานน า้มาใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิต (วิเคราะห์ความสมัพนัธ์) 

3. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการไหล
ของน า้ (วิเคราะห์หลกัการ) 

4. อภิปรายเก่ียวกบัน า้บนโลก 
(วิเคราะห์ความส าคญั) 

5. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (อยากรู้
อยากเหน็, ความซ่ือสตัย์, มีระเบียบ
รอบคอบ) 

6. การท ากิจกรรมกลุม่ 

1. สงัเกตพฤติกรรม 
2. สงัเกตเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

3. สงัเกตการท า
กิจกรรม 

1. แบบสงัเกต
เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. แบบประเมิน
การท า
กิจกรรม 

1. นกัเรียนสามารถตอบ
ค าถาม และอภิปรายได้
ถกูต้องและมีเหตผุล 
ร้อยละ 60 ของเกณฑ์
การประเมิน 

2. นกัเรียนมีสว่นร่วมใน
การท ากิจกรรม 

3. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดี
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่น
ระดบัดีของเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

การตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................................) 
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แบบสังเกตเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
ผู้ประเมิน……………………………………………………………ขัน้……………เลขที่……… 

 

ล าดับ 

พฤตกิรรม 
 

ช่ือ-สกุล 

ความอยากรู้
อยากเหน็ 

ความซื่อสัตย์ 

ความมี
ระเบียบ
รอบคอบ 

ความใจกว้าง 

รวม
คะแนน 

ผลการ
ประเมนิ 

หมาย
เหตุ 

                 
                 
                 
                 
                 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 หมายถึง มาก 
2 หมายถึง ปานกลาง 
3 หมายถึง น้อย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

10-12 คะแนน มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั ดี 
7-9 คะแนน มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั พอใช้ 
4-6 คะแนน มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั น้อย 

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินใบงาน 
 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ความถกูต้องชดัเจน ความถกูต้องของ
เนือ้หาตัง้แต ่ร้อย
ละ 80 ขึน้ไป 

ความถกูต้องของ
เนือ้หาตัง้แต ่ร้อย
ละ 70-79 

ความถกูต้องของ
เนือ้หาตัง้แต ่ร้อย
ละ 60-69 

ความถกูต้องของ
เนือ้หาน้อยกวา่ 
ร้อยละ 60 

การใช้ภาษา ภาษาเป็นทางการ
ถกูต้องชดัเจน ไม่
ฉีกค า สะกดถกู 

ภาษาคอ่นข้างเป็น
ทางการถกูต้อง
ชดัเจน ไม่ฉีกค า 
สะกดถกู 

ภาษาไมเ่ป็น
ทางการ ไมฉี่กค า 
สะกดผิดบ้าง 

ภาษาไมเ่ป็น
ทางการ ฉีกค า 
สะกดผิดมาก 

ความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ลายมือสวยงาม 
ท างานสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
น่าอา่น  

ลายมือคอ่นข้าง
สวยงาม ท างาน
สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ท างานไมค่อ่ย
สะอาด ไมค่อ่ยเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ท างานสกปรก ไม่
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

การตรงต่อเวลา สง่งานตรงเวลา สง่งานช้ากวา่
ก าหนด 1 วนั 

สง่งานช้ากวา่
ก าหนด 2 วนั 

สง่งานช้ากวา่
ก าหนดตัง้แต่ 3 วนั 
ขึน้ไป 

 
เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน  ระดบัคณุภาพ 
    13-16    ดีมาก 
      9-12    ดี 
       5-8    พอใช้ 
       1-4    ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม การตอบค าถาม และการอภปิราย 

 

เกณฑ์การประเมนิการมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม 
รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 

 ไมใ่ห้ความสนใจในค าถามท่ีครูถาม แต่สนใจกบัสิง่อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ ไมมี่การตอบหรือถามค าถาม หรือร่วมแสดงความคิดเหน็เม่ือมีการถาม
ค าถามหรืออภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ตา่งๆ ระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

ต้องปรับปรุง 
หรือ 1 

 

 ให้ความสนใจในการท ากิจกรรม แตไ่มมี่การตอบหรือถามค าถาม หรือร่วมแสดง
ความคิดเห็น เม่ือมีการถามค าถามหรืออภิปรายเก่ียวกบัประเด็นตา่งๆ ระหวา่งการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ 

พอใช้ 
หรือ 2 

 ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการถามและตอบ และร่วมแสดงความ
คิดเห็นบ้าง เม่ือมีการถามค าถามหรือการอภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ตา่งๆระหวา่งการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ดี 
หรือ 3 

 
 ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการถามและตอบ และร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกือบทกุครัง้ เม่ือมีการถามค าถามหรือการอภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ตา่งๆระหวา่งการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

ดีมาก 
หรือ 4 
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กิจกรรมมหศัจรรย์พลังงานน า้ 
 
วิธีท ากิจกรรม 

1. ประดิษฐ์กงัหนัและชดุการท ากิจกรรม ตามขัน้ตอนดงันี ้
1) ตดัและพบัแผ่นพลาสติกตามแบบ และน ากระดาษกาวติดมมุพลาสติกทัง้ 4 มมุ 

ให้ติดอยูด้่วยกนั ดงัภาพ 
 

 
 
 
 

 ติดกระดาษกาวให้มมุพลาสติกทัง้ 4 มมุ ติดอยูด้่วยกนั 
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2) เสียบเข็มหมุดท่ีบริเวณศูนย์กลางของกังหัน และกลัดปลายเข็มหมุดไปท่ี
บริเวณปลายของหลอดพลาสตกิขนาดเลก็ให้แน่น ดงัภาพ 
 

         
 

เสียบเข็มหมดุท่ีบริเวณศนูย์กลางของกงัหนั  กลดัปลายเข็มหมุดท่ีบริเวณ
ปลายหลอดพลาสตกิ 

3) ก าหนดให้หลอดพลาสติกขนาดเล็กในข้อท่ี 2) เป็นแกนกงัหนั จากนัน้ให้สอด
แกนกงัหนัเข้าไปด้านในของหลอดพลาสตกิอีกอนัหนึง่ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ ดงัภาพ 
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4) เตรียมเส้นด้าย ความยาว 60 เซนติเมตร น าปลายด้านหนึ่งของเส้นด้ายไปผกู
ติดไว้กบัคลปิหนีบกระดาษขนาดเลก็จ านวน 1 อนั และน าปลายอีกด้านหนึ่งของเส้นด้ายไปผกูติด
ไว้ท่ีปลายแกนกงัหนั โดยผกูให้มีระยะห่างจากปลายแกนกงัหนั ประมาณ 4-5 เซนติเมตร และติด
เทปกาวตรงบริเวณท่ีผกูเส้นด้ายกบัแกนกงัหนัไว้ให้แน่น ดงัภาพ 
 

 
 

 
 

น าปลายเส้นด้ายไปผกูตดิไว้ท่ีปลาย 
ของแกนกงัหนั 

ติดเทปกาวตรงบริเวณท่ีผกูเส้นด้าย 
กบัแกนกงัหนั 

 
5) เพื่อไม่ให้แกนกงัหนัหลดุออกจากหลอดพลาสติกขนาดใหญ่ในขณะท่ีทดสอบ

การหมนุ ให้น าเข็มหมดุอีกอนัหนึง่เสียบไปท่ีแกนกงัหนั ตามต าแหน่ง ดงัภาพ 
 

 
 

เสียบเข็มหมดุไปท่ีแกนกงัหนั 
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2. เตรียมแก้วน า้จ านวน 1 ใบ จากนัน้คว ่าแก้วน า้ลงและติดชดุกงัหนัท่ี
ประดิษฐ์เสร็จแล้วไปท่ีบริเวณฐานของแก้วน า้ด้วยกระดาษกาว 

 
 
 
 
 

 
 3. บรรจนุ า้ 5,000 cm3 ลงในถงัน า้ จากนัน้ให้ยกถงัน า้ขึน้ ให้ระดบั น า้
ท่ีจะปลอ่ยอยูส่งูกวา่ระดบัแกนกงัหนั 15 เซนตเิมตร และปลอ่ยน า้
จากถงัให้ไหลลงไปท่ีบริเวณปลายใบพดัของกงัหนัอยา่งตอ่เน่ือง
จนกระทัง่น า้ในถงัหมด ให้สงัเกตการหมนุของกงัหนัและจบัเวลา
ตัง้แตค่ลิปหนีบกระดาษเร่ิมเคลื่อนท่ีจนกระทัง่เคลื่อนท่ีมาสิน้สดุท่ี 
แกนของกงัหนั  

4. ท ากิจกรรมข้อท่ี 3 ซ า้อีกครัง้ 2 ครัง้ และบนัทึกผล 
5. ท ากิจกรรมตามขัน้ตอนในข้อท่ี 3 แตใ่ห้เปลี่ยนระดบัความสงูของน า้
ท่ีปลอ่งลงมา ให้อยูส่งูกวา่ระดบัแกนกงัหนั 50 เซนตเิมตร และท า
กิจกรรมข้อท่ี 5 ซ า้อีก 2 ครัง้ 
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กิจกรรมที่ 1 มหศัจรรย์พลังงานน า้ 
 

ช่ือ……………………นามสกลุ…………………………………ชัน้ ป. 6/…….เลขท่ี………….. 
ช่ือ……………………นามสกลุ…………………………………ชัน้ ป. 6/…….เลขท่ี………….. 
ช่ือ……………………นามสกลุ…………………………………ชัน้ ป. 6/…….เลขท่ี………….. 
ช่ือ……………………นามสกลุ…………………………………ชัน้ ป. 6/…….เลขท่ี………….. 
ช่ือ……………………นามสกลุ…………………………………ชัน้ ป. 6/…….เลขท่ี………….. 
ช่ือ……………………นามสกลุ…………………………………ชัน้ ป. 6/…….เลขท่ี………….. 

 
จุดประสงค์ 

 ทดลอง สังเกต เปรียบเทียบและเขียนสรุปเก่ียวกับพลังงานน า้ และผลท่ีเกิดจาก
พลงังานน า้ 
วิธีการท า 

ให้นักเรียนศึกษาขัน้ตอนการท ากิจกรรมในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 
พลงังานทดแทนกบัการใช้ประโยชน์ กิจกรรม 1 มหศัจรรย์พลงังานน า้ (***หมายเหตุ*** นกัเรียน
สามารถปรับขนาดของถงับรรจนุ า้เป็นภาชนะอ่ืน หรือสามารถปรับรูปแบบการทดลองหรือใช้วสัดุ
ตามความเหมาะสม) 
อุปกรณ์การทดลอง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ตารางบันทกึผลการทดลอง 
 

ระยะห่างตาม
แนวดิ่งของน า้กับ
ต าแหน่งกังหัน 

ครัง้
ที่ 

การเปล่ียนแปลงของกังหัน 
ระยะเวลาที่คลิปหนีบ
กระดาษใช้ในการ
เคล่ือนที่ (วนิาที) 

15 cm 

1 

 

 
2  

3  

เฉล่ีย  

50 cm 

1 

 

 
2  
3  

เฉล่ีย  

 
สรุปผลการทดลอง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ค าถามหลังการทดลอง 

1. คลิปหนีบกระดาษท่ีปลายเส้นด้ายมีการเคลื่อนท่ีหรือไม่ ถ้ามีการเคลื่อนท่ีคิดว่าเป็น
เพราะเหตใุด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 2. เม่ือเพิ่มระยะห่างตามแนวดิ่งระหว่างต าแหน่งของน า้ท่ีปล่อยลงมากบัต าแหน่งของ
แกนกังหันให้มีระยะห่างมากขึน้ มีผลต่อการหมุนของกังหันและการเคลื่อนท่ีของคลิปหนีบ
กระดาษหรือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

3. การน าพลงังานน า้มาใช้หมนุกงัหนัในกิจกรรมนี ้มีข้อจ ากดัหรือไม่ อยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
สาระที่ 5 พลังงาน     ปีการศึกษา 2560   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสงอาทติย์   จ านวน 2 คาบ (100 นาท)ี 
เร่ือง พลงังานแสงอาทิตย์    ผู้สอน นางสาวดนยา ชยัเวชสกลุ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
สาระพืน้ฐาน : สาระท่ี 5 พลงังาน 
มาตรฐานการเรียนรู้ : ว 5.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลงังานปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใช้พลงังานตอ่ชีวิตและสิง่แวดล้อม มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัลกัษณะของพลงังานแสงอาทิตย์ (วิเคราะห์หลกัการ) 
 2. อภิปรายและสรุปความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มรังสีดวงอาทิตย์กบัอณุหภมูิอากาศ 

(วิเคราะห์ความสมัพนัธ์) 
3. อภิปรายและบอกปัจจยัท่ีมีตอ่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (วิเคราะห์ความส าคญั) 
4. อภิปรายและสรุปเก่ียวกับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ท่ีประเทศไทยและโลกได้รับ 

(วิเคราะห์หลกัการ) 
5. มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ (อยากรู้อยากเห็น, ใจกว้าง) 
 

สาระส าคัญ 

1. พลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานจากดวงอาทิตย์ท่ีสง่มายงัโลกโดยการแผรั่งสี 
2. ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์เป็นปริมาณพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบพืน้ท่ีตา่งๆ 

ต่อช่วงเวลาหนึ่งๆ มีผลท าให้อณุหภมูิอากาศในแต่ละวนัมีค่าไม่คงท่ี ถ้าพืน้ท่ีใดๆ ได้รับความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์สงู อณุหภมูิอากาศบริเวณนัน้จะสงูตามไปด้วย 

3. ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นละติจูดช่วงเวลาของวัน 
ฤดกูาล สภาพอากาศ และมลภาวะทางอากาศ 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ 
2. หนงัสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โดยสถาบนั

การสอนสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ 
3. ใบงานจบัให้ได้ไลใ่ห้ทนั (กลุม่) 
4. ใบงานประโยชน์พลงังานแสงอาทิตย์ (กลุม่) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

Offline Online 
ก่อนเร่ิมสอน 
 ครูผู้สอน, สอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการท า
การบ้านบนเวบ็ไซต์ วา่ใครมีข้อสงสยัเร่ืองใดบ้าง 

 
 
 
ขัน้สอน 
ขัน้ที่ 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Engagement 
phase) (5 นาที) 
1. ครูผู้สอน, น าคลิปวิดีโอเก่ียวกบัการก าเนิดดวง
อาทิตย์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้อยาก
เหน็ พร้อมตัง้ค าถามให้นกัเรียนวา่ 
2. ครูผู้สอน, พลงังานแสงอาทิตย์มีประโยชน์ หรือ 
โทษ พร้อมให้ยกตวัอยา่ง  
3. นักเรียน, ประโยชน์ คือ การตากผ้า การตาก
อาหาร การผลติเกลือสมทุร โทษ คือ รังสี UV ท าให้
เกิดมะเร็ง 

 ขัน้ที่ 2 ขัน้ส ารวจข้อมูลเพ่ือค้นพบ (Exploration 
phase) (20 นาที) 
1. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ 6 กลุม่ กลุม่ละ 
6-7 คน และให้นกัเรียนแต่ละกลุม่ค้นหาความรู้บน
อินเทอร์เน็ต 

2. ครูผู้สอน, แจกใบงานให้นกัเรียนท า (ใบงาน, 
จบัให้ได้ไลใ่ห้ทนั) 
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Offline Online 
ขัน้ที่ 3 ขัน้อธิบายมโนทัศน์ (Explanation phase) 
(35 นาที) 
1. ครูผู้สอน, น าอภิปราย เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จาก
พลงังานแสงอาทิตย์ในด้านอื่นๆ อีก พร้อมทัง้ให้นกัเรียน
สรุป โดยอาจใช้ตวัอยา่งค าถาม ดงันี ้

2. ครูผู้สอน, ถ้าไมมี่แสงจากดวงอาทิตย์นกัเรียนจะ
มองเหน็สิ่งต่างๆ ได้หรือไม่ 
3. นักเรียน, สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนต้องอาศยัพลงังานจาก
ดวงอาทิตย์ เช่น ใช้เป็นแหลง่พลงังานความร้อนเพ่ือให้
ความอบอุน่แก่ร่างกาย ใช้ถนอมอาหารโดยการตากแห้ง 
ใช้ในการผลิตเกลือสมทุร ใช้ในการตากผ้า 
4. ครูผู้สอน, อธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากนีย้งัมีอิทธิพล
ตอ่การเกิดปรากฏการณ์ตา่งๆ ทางธรรมชาติบนโลก เช่น 
ท าให้เกิดการหมนุเวียนของน า้ และมีอิทธิพลต่อการเกิด
แหลง่พลงังานต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม ลม น า้ ชีวมวล เป็น
ต้น 

 

 5. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนศกึษาตอ่ไปในหวัข้อ 
พลงังานแสงอาทิตย์ โดยให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย
ภาพ บนเวปท่ีครูสร้าง โดยครูใช้ตวัอยา่งค าถามมี
ดงันี ้
6. ครูผู้สอน, นกัเรียนคิดวา่ ดวงอาทิตย์สง่พลงังาน
มายงัโลกได้อยา่งไร 
7. นักเรียน, พลงังานแสงอาทิตย์ เป็นพลงังานจาก
ดวงอาทิตย์ท่ีสง่มายงัโลกโดยการแผรั่งสี ซึง่มีทัง้รังสี
ท่ีมองเหน็และมองไมเ่หน็ ตวัอย่างรังสีท่ีมองเหน็ได้ 
เช่น แสง และตวัอยา่งรังสีท่ีมองไมเ่หน็ เช่น รังสี
อลัตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด เป็นต้น และรังสีจาก
ดวงอาทิตย์ท่ีแผ่มายงัโลก บางสว่นจะสะท้อนกลบัสู่
อวกาศ บางสว่นถกูดดูกลืนไว้ในบรรยากาศและ
สว่นท่ีเหลือจะแผ่ลงมายงัผิวโลก 
8. ครูผู้สอน, ครูถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนคิดว่า
พลงังานแสงอาทิตย์มีผลตอ่อณุหภมูิอากาศหรือไม่ 
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 9. นักเรียน, อณุหภมูิอากาศในแตล่ะช่วงของวนัและในแตล่ะวนั มีคา่ไมค่งท่ี 

เพราะมีผลมาจากความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ถ้าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มีคา่สงู 
จะท าให้อณุหภมูิอากาศบริเวณนัน้สงูตามไปด้วย ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่อณุหภมูิ
อากาศท่ีบริเวณใดๆ นอกจากขึน้อยูก่บัความเข้มรังสีดวงอาทิตย์แล้ว ยงัขึน้อยู่กบั
สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีด้วย เช่น บริเวณป่าหรือบริเวณที่มีต้นไม้น้อย อณุหภมูิ
อากาศก็จะแตกตา่งกนั และปริมาณเมฆบนท้องฟา้ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะช่วงของ
วนัและในแตล่ะวนั อาจสง่ผลให้อณุหภมูิอากาศแตกตา่งกนัได้ 
10. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนศกึษาตอ่ไปในหวัข้อ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ โดยให้
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายภาพ บนเวบ็ไซต์ท่ีครูสร้าง โดยครูใช้ตวัอยา่งค าถามมีดงันี ้
11. ครูผู้สอน, นกัเรียนคิดวา่พลงังานแสงอาทิตย์มีผลตอ่อณุหภมูิอากาศหรือไม ่ 
12. นักเรียน, อณุหภมูิอากาศในแตล่ะช่วงของวนัและในแตล่ะวนั มีคา่ไมค่งท่ี 
เพราะมีผลมาจากความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ถ้าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มีคา่สงู 
จะท าให้อณุหภมูิอากาศบริเวณนัน้สงูตามไปด้วย หรือ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
จะมีคา่เปลี่ยนแปลงไปตามเส้นละติจดู ช่วงเวลาของวนั ฤดกูาล สภาพอากาศ เช่น 
ปริมาณความชืน้ในอากาศ ปริมาณเมฆบนท้องฟา้ และเปลี่ยนแปลงไปตาม
มลภาวะทางอากาศ 
13. ครูผู้สอน, มีบริเวณใดบ้างท่ีมีคา่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์สงู  
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 14. นักเรียน, บริเวณของประเทศไทยท่ีมีความเข้ม

รังสีดวงอาทิตย์สงู ได้แก่ บางสว่นของภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และบางสว่นของภาคกลาง 
15. ครูผู้สอน, ในแตล่ะเดือน ประเทศไทยได้รับ
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์แตกตา่งกนัหรือไม ่อย่างไร  
16. นักเรียน, ในแตล่ะเดือนประเทศไทยได้รับความ
เข้มรังสีดวงอาทิตย์แตกตา่งกนั บางเดือนได้รับความ
เข้มรังสีดวงอาทิตย์สงู บางเดือนได้รับความเข้มรังสี
จากดวงอาทิตย์ต ่า 
17. ครูผู้สอน, เดือนใดที่ประเทศไทยได้รับความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์สงูท่ีสดุและต ่าท่ีสดุ  
18. นักเรียน, ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จะมีคา่
คอ่ยๆ เพิ่มขึน้จากเดือนมกราคมไปจนถงึคา่สงูสดุใน
เดือนเมษายน และความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จะมีคา่
คอ่ยๆ ลดลงจากเดือนเมษายน จนมีคา่ต ่าท่ีสดุใน
เดือนธนัวาคม 

ขัน้ที่ 4 ขัน้ขยายและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ 
(Elaboration phase) (20 นาที) 
1. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนท ากิจกรรมกลุม่เร่ืองการน า
พลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ 

2. นักเรียน, ระดมความคิดช่วยกนัท ากิจกรรม 

 

ขัน้ที่ 5 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Exhibition phase) 
(20 นาที) 
1. ครูผู้สอน, ให้นกัเรียนแต่ละกลุม่อภิปราย (กลุม่ละ 3 
นาที) พร้อมสอดแทรกความรู้ 

 

หลังการสอน 
ครูผู้สอน, ให้การบ้าน โดยให้นกัเรียนท า my mapping 
เร่ืองพลงังานแสงอาทิตย์ 
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การวัดและประเมินผล 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วธีิวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมนิ 
1. อภิปรายสรุปเก่ียวกบัลกัษณะของ
พลงังานแสงอาทิตย์ (วิเคราะห์
หลกัการ) 

2. อภิปรายและสรุปความ สมัพนัธ์
ระหวา่งความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
กบัอณุหภมูิอากาศ (วิเคราะห์ความ 
สมัพนัธ์) 

3. อภิปรายและบอกปัจจยัท่ีมีต่อ
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ 
(วิเคราะห์ความ ส าคญั) 

4. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัความ
เข้มรังสีดวงอาทิตย์ท่ีประเทศไทย
และโลกได้รับ (วิเคราะห์หลกัการ) 

5. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (อยากรู้
อยากเหน็, ใจกว้าง) 

6. การท ากิจกรรมกลุม่ 

1. สงัเกตพฤติกรรม 
2. สงัเกตเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

3. สงัเกตการท า
กิจกรรม 

1. แบบสงัเกต
เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. แบบประเมิน
การท า
กิจกรรม 

1. นกัเรียนสามารถตอบ
ค าถาม และอภิปรายได้
ถกูต้องและมีเหตผุล 
ร้อยละ 60 ของเกณฑ์
การประเมิน 

2. นกัเรียนมีสว่นร่วมใน
การท ากิจกรรม 

3. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดี
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่น
ระดบัดีของเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
บันทกึหลังการสอน 

ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

การตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 

 (                                                                              ) 
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แบบสังเกตเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
ผู้ประเมิน……………………………………………………………ขัน้……………เลขที่……… 

 

ล าดบั 

พฤตกิรรม 
 

ช่ือ-สกุล 

ความอยากรู้อยากเหน็ 

ความซื่อสัตย์ 

ความมีระเบียบรอบคอบ 

ความใจกว้าง 

รวม
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหต ุ

                 

                 

                 

                 

                 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 หมายถึง มาก 
2 หมายถึง ปานกลาง 
3 หมายถึง น้อย 

เกณฑ์การประเมิน 
10-12 คะแนน มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั ดี 
7-9 คะแนน มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั พอใช้ 
4-6 คะแนน มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบั น้อย 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินใบงาน 
 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ความถกูต้องชดัเจน ความถกูต้องของ
เนือ้หาตัง้แต ่ร้อย
ละ 80 ขึน้ไป 

ความถกูต้องของ
เนือ้หาตัง้แต ่ร้อย
ละ 70-79 

ความถกูต้องของ
เนือ้หาตัง้แต ่ร้อย
ละ 60-69 

ความถกูต้องของ
เนือ้หาน้อยกวา่ 
ร้อยละ 60 

การใช้ภาษา ภาษาเป็นทางการ
ถกูต้องชดัเจน ไม่
ฉีกค า สะกดถกู 

ภาษาคอ่นข้างเป็น
ทางการถกูต้อง
ชดัเจน ไม่ฉีกค า 
สะกดถกู 

ภาษาไมเ่ป็น
ทางการ ไมฉี่กค า 
สะกดผิดบ้าง 

ภาษาไมเ่ป็น
ทางการ ฉีกค า 
สะกดผิดมาก 

ความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ลายมือสวยงาม 
ท างานสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
น่าอา่น  

ลายมือคอ่นข้าง
สวยงาม ท างาน
สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ท างานไมค่อ่ย
สะอาด ไมค่อ่ยเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ท างานสกปรก ไม่
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

การตรงต่อเวลา สง่งานตรงเวลา สง่งานช้ากวา่
ก าหนด 1 วนั 

สง่งานช้ากวา่
ก าหนด 2 วนั 

สง่งานช้ากวา่
ก าหนดตัง้แต่ 3 วนั 
ขึน้ไป 

 
เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
     13-16    ดีมาก 
       9-12    ดี 
         5-8    พอใช้ 
         1-4    ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม การตอบค าถาม และการอภปิราย 
 

เกณฑ์การประเมนิการมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม 
รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ 

ไมใ่ห้ความสนใจในค าถามท่ีครูถาม แต่สนใจกบัสิง่อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ ไม่มีการตอบหรือถามค าถาม หรือร่วมแสดงความคิดเหน็เม่ือมีการถามค าถามหรือ
อภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ตา่งๆ ระหวา่งการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

ต้องปรับปรุง 
หรือ 1  

 

ให้ความสนใจในการท ากิจกรรม แตไ่มมี่การตอบหรือถามค าถาม หรือร่วมแสดงความคิดเหน็ 
เม่ือมีการถามค าถามหรืออภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ตา่งๆ ระหวา่งการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

พอใช้ 
หรือ 2 

 
ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการถามและตอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นบ้าง 
เม่ือมีการถามค าถามหรือการอภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ตา่งๆระหวา่งการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ดี 
หรือ 3 

 
ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการถามและตอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นเกือบ
ทกุครัง้ เมื่อมีการถามค าถามหรือการอภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ต่างๆระหวา่งการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ 

ดีมาก 
หรือ 4 
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ช่ือ-นามสกลุ………………………………………………………………ชัน้…………เลขท่ี…….. 
 

ใบงาน จับให้ได้…ไล่ให้ทนั!!! 
 
ค าส่ัง จงใสเ่คร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีถกูต้อง และใสเ่คร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีผิด แล้ว
แก้ไขให้ถกูต้อง 
 
_______1. ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จะแปรผกผนักบัอณุหภมูิอากาศบริเวณนัน้ๆ 
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______2. Piranometer เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความเข้มของพลงังานแสงอาทิตย์  
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______3. ประโยขน์พลงังานแสงอาทิตย์ คือ ถนอมอาหาร ผลติเกลือสมทุร ตากผ้า   
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______4. พลงังานแสงอาทิตย์จดัเป็นพลงังานหมนุเวียน ประเภทพลงังานทดแทน 
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______5. Infrared เป็นพลงังานท่ีเคลื่อนท่ีในรูปของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้  
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______6. รังสีท่ีมองไมเ่ห็น คือ รังสีอลัตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด รังสีท่ีมองเห็น คอื แสง 
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______7. ดวงอาทิตย์ท่ีสง่พลงังานมายงัโลกในรูปแบบคลื่นแม่เหลก็ไฟฟา้ท่ีมีความยาวคลืน่ 
  ตา่งๆ กนั เรียกว่า รังสีอลัตราไวโอเลต 
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______8. บริเวณท่ีได้รัความเข้มรังสีดวงอาทิตย์สงู คือ บริเวณเส้นลองตจิดูของโลก  
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______9. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเข้มของดวงอาทิตย์คอื ปริมาณแสง ปริมาณน า้ และปริมาณลม 
 ……………………………………………………………………………………………. 
_______10. ดวงอาทิตย์สง่พลงังานมายงัโลกโดยการฉายรังสี 
 ……………………………………………………………………………………………. 
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ตวัอย่างส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 
แหลง่ท่ีอยูข่องสื่อ https://new.edmodo.com/home 
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ตวัอย่างแบบประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 
แบบประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เน้น 5E ดัดแปลง 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 

แบบประเมินนีเ้ป็นแบบประเมินส าหรับผู้ เช่ียวชาญเพื่อใช้ประเมินคณุภาพสื่อการเรียนรู้
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง ซึ่งจะใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนมลูนิธิวดั
ศรีอบุลรัตนาราม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 

 
ค าชีแ้จงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 

ส าหรับการประเมิน ขอให้ผู้ เช่ียวชาญได้โปรดประเมินและให้ข้อแนะน าเพิ่มเติม ส าหรับ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินต่างๆ โดยการท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องระดบั
ความคดิเห็นของท่าน โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้

5 หมายถึง ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตอยู่ใน 
 ระดบัดีมาก 

4  หมายถึง   ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัดี 
3    หมายถึง   ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดบั 

 ปานกลาง 
2    หมายถึง   ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ใน 

 ระดบัพอใช้ 
1    หมายถึง   ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดบั 

 ควรปรับปรุง 
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ข้อ หัวข้อที่ประเมนิ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านเนือ้หา 

1.1 เนือ้หาสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั 
1.2 ความถกูต้องของเนือ้หา 
1.3 ความเหมาะสมในการล าดบัเนือ้หา 
1.4 ความเหมาะสมของปริมาณเนือ้หา 
1.5 ความเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน 

     

2.  ด้านภาพ เสียง ตวัอกัษรและการใช้ภาษา 
2.1 ความถกูต้องของภาษาท่ีใช้ 
2.2 ความเหมาะสมของการออกแบบ 
2.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกบัเนือ้หา 
2.4 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
2.5 ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษรอ่านง่าย 

     

3. การเช่ือมโยง 
3.1 นกัเรียนสามารถควบคมุล าดบัในการศกึษาบทเรียนเองได้ 
3.2 สามารถเข้าถงึเนือ้หาที่ต้องการศกึษาได้อย่างรวดเร็ว 

     

4. การปฏิสมัพนัธ์ 
4.1 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 
4.2 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 

     

5. การใช้งาน 
5.1 ราคาไมแ่พง ต้นทนุต ่า คุ้มค่าตอ่การใช้งาน 
5.2 มีความคงทน สามารถน ากลบัมาใช้ได้อีก 
5.3 สะดวก และง่ายตอ่การใช้งานแปลกใหมแ่ตกต่างไปจากการเรียนแบบปกติ 
5.4 ถ่ายทอดเนือ้หาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
5.5 ช่วยท าให้ผู้ เรียนได้ข้อสรุปท่ีถกูต้อง 
5.6 ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียน 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 ลงช่ือ…………………………..……………….. 
  (……………………………………………) 
 ผู้ เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมคะแนนท่ีได้………….คะแนน 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ………  80 – 100 ระดบัดีมาก 
     ………  70 – 79  ระดบัดี 
     ………  60 – 69  ระดบัปานกลาง 
     ………  50 – 59 ระดบัพอใช้ 
     ………  ต ่ากวา่ 50 ระดบัควรปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เน้น 5E ดัดแปลง 

ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 
 แบบประเมินนีเ้ป็นแบบประเมินส าหรับผู้ เช่ียวชาญเพ่ือใช้ประเมินคณุภาพสื่อการเรียนรู้
บนเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง ซึง่จะใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนมลูนิธิวดั
ศรีอบุลรัตนาราม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 
ค าชีแ้จงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
 ส าหรับการประเมิน ขอให้ผู้ เช่ียวชาญได้โปรดประเมินและให้ข้อแนะน าเพิ่มเติม ส าหรับ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตา่งๆ โดยการท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องระดบั
ความคดิเห็นของท่าน โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้

5  หมายถึง ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัดีมาก 
4  หมายถึง ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัดี 
3  หมายถึง ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 
2  หมายถึง ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัพอใช้ 
1  หมายถึง ด้านท่ีประเมินของสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดบัควร 

ปรับปรุง 
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ข้อ หัวข้อที่ประเมนิ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการจดัรูปแบบของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1.1 รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ 
1.2 การจดัล าดบัขัน้ตอนมีความเข้าใจง่าย 
1.3 เนือ้หาในหน้าจอแตล่ะหน้ามีปริมาณที่เหมาะสม 
1.4 การจดัวางต่างๆ มีความชดัเจนเหมาะสม 

     

2.  ความเหมาะสมของตวัอกัษรท่ีใช้ 
2.1 ความเหมาะสมของสีตวัอกัษร 
2.2 ความเหมาะสมของแบบตวัอกัษร 
2.3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 

     

3. ความเหมาะสมของภาพ วีดีโอและเสียง 
3.1 ความเหมาะสมของภาพในด้านสื่อความหมาย 
3.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพ 
3.3 ความเหมาะสมของวีดีโอประกอบ 
3.4 ความเหมาะสมของสีภาพ 
3.5 ความเหมาะสมของความคมชดัของภาพและวีดีโอ 

     

4. การเช่ือมโยง 
4.1 นกัเรียนสามารถควบคมุล าดบัในการศกึษาบทเรียนเองได้ 
4.2 สามารถเข้าถงึเนือ้หาที่ต้องการศกึษาได้อย่างรวดเร็ว 

     

5. การปฏิสมัพนัธ์ 
5.1 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 
5.2 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 

     

5. การใช้งาน 
5.1 ราคาไมแ่พง ต้นทนุต ่า คุ้มค่าตอ่การใช้งาน 
5.2 มีความคงทน สามารถน ากลบัมาใช้ได้อีก 
5.3 สะดวก และง่ายตอ่การใช้งานแปลกใหมแ่ตกต่างไปจากการเรียน

แบบปกติ 
5.4 ถ่ายทอดเนือ้หาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 ลงช่ือ…………………………..……………….. 
  (……………………………………………) 
 ผู้ เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนท่ีได้………….คะแนน 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ………  80 – 100 ระดบัดีมาก 
     ………  70 – 79  ระดบัดี 
     ………  60 – 69  ระดบัปานกลาง 
     ………  50 – 59 ระดบัพอใช้ 
     ………  ต ่ากวา่ 50 ระดบัควรปรับปรุง 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
เร่ืองพลังงานทดแทน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค าชีแ้จง  
 1. แบบทดสอบชดุนี ้จดัท าขึน้เพื่อใช้ในการวดัผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 2. แบบทดสอบนี ้มีจ านวนค าถามทัง้หมด 20 ข้อ ใช้เวลาในการท า 30 นาที 
 3. ให้นกัเรียนอา่นข้อค าถาม และเลือกค าตอบท่ีถกูต้องเพียงข้อเดียว  
โดยท าเคร่ืองหมาย X ทบัตวัอกัษร ก ข ค หรือ ง เพียงค าตอบเดียว 
 4. ในการวดัผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครัง้นี ้ไมมี่ผลกระทบตอ่ผลการเรียน
ของนกัเรียนแตอ่ยา่งใด และครูต้องขอขอบใจนกัเรียนทกุๆ คน ท่ีให้ความร่วมมือในการท า
แบบทดสอบในครัง้นี ้ 
 

 
  

 

ช่ือ……………………………………...นามสกุล………………………………… 

ชัน้………………….......ห้อง…..……………..….เลขที่……….………………… 

โรงเรียน……………….........……………………………………………………… 
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จากบทความข้างต้น ให้นกัเรียนตอบค าถามข้อ 1-4 
1. อาชีพใดใช้ประโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตย์มากท่ีสดุ 
 ก. ท านา, ท าสวน 
 ข. ท าไร่, ชาวประมง 
 ค. วิศวกร, ชาวประมง 
 ง. ค้าขาย, ปลกูผกัสวนครัว 
2. นกัเรียนคิดวา่อปุกรณ์ชนิดใดท่ีส าคญัท่ีสดุในการท า “ไก่ยา่งพลงังานแสงอาทิตย์” 
 ก. เซลล์สริุยะ 
 ข. กระจกเงา 
 ค. แผงโซลา่เซลล์ 
 ง. เซลล์โฟโตโวทาอิก 
  

 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งท่ีให้พลงังานกบัระบบนิเวศ โดยส่งพลงังานในรูปของการแผ่รังสี 

หากพูดถึงเร่ืองราวเก่ียวกับพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนว่าพลังงานแสงอาทิตย์

เก่ียวข้องกบัชีวิตของเราอยา่งไร ปัจจบุนัเราใช้ประโยชน์จากมนัมากน้อยแคไ่หน ซึง่ประเทศไทย

ของเรานัน้รู้กันอยู่ว่าองศาความร้อนทะลุปรอทอยู่ทุกวัน อันท่ีจริงไม่อยากให้เรามองกันว่า

พลงังานแสงอาทิตย์เป็นเร่ืองไกลตวั จบัต้องยาก เข้าไม่ถึง เพราะจริงๆ แล้วคณุอาจจะก าลงัใช้

ชีวิตอยู่กบัมนัอย่างไม่รู้ตวัก็ได้ เช่น “ไก่ย่างพลงังานแสงอาทิตย์” ท่ีเคยเป็นข่าวอกึทึกครึกโครม

หน้าหนงัสือพิมพ์จนคนตามไปชิมกนัอย่างล้นหลาม หรือตามถนนสายหลกัเวลากลางคืนท่ีคณุ

ขบัรถแล้วเห็นไฟกระพริบบอกเลนอยู่กลางพืน้ถนน แต่พอกลางวนัก็เป็นแค่แท่นสะท้อนแสง

ธรรมดา นัน้ก็ใช้พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีเก็บโดยแผ่นโซลา่เซลล์ 
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3. นกัเรียนคิดวา่สถานการณ์ด้านพลงังานสงัคมไทยในปัจจบุนัเป็นอย่างไร 
 ก. ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีอาศยัธรรมชาต ิ
 ข. น าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้กนัมากขึน้ 
 ค. ประสบความส าเร็จในการอนรัุกษ์พลงังาน 
 ง. ประชาชนมีความรู้ด้านพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ 
4. นกัเรียนคิดวา่ดวงอาทิตย์สง่พลงังานมายงัโลกได้อยา่งไร 
 ก. สง่มาในรูปของรังสีอินฟาเรด 
 ข. สง่มาในรูปของรังสีอลัตราไวโอเลต 
 ค. สง่มาในรูปของแสงท่ีมีพลงังานอนภุาคความร้อนสงู 
 ง. สง่มาในรูปของสนามแม่เหลก็ไฟฟา้ท่ีท ามมุตัง้ฉากกนั 
 

 
 

จากบทความข้างต้น ให้นกัเรียนตอบค าถามค าตอบข้อ 5-7……………………………………… 
5. บทความเร่ืองนีส้นบัสนนุสิ่งใด 
 ก. การออกแบบกงัหนัลม 
 ข. การใช้ประโยชน์จากกงัหนัลม 
 ค. การพฒันาเทคโนโลยีกงัหนัลม 
 ง. การสง่เสริมให้ใช้เทคโนโลยีกงัหนัลม 

 ลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งท่ีมีอยู่เองตามธรรมชาติสามารถน ามา

ประยกุต์ใช้ร่วมกบัแหลง่พลงังานอ่ืนๆ ได้ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพด้านความมัน่คงในการผลิต

ไฟฟ้า ลดการพึ่งพาพลงังานจากฟอสซิล เป็นการลดการน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศ ทัง้

ยงัช่วยลดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึง่ด้วย การพฒันากงัหนัลมเพื่อใช้ประโยชน์

มีมาตัง้แต่ชนชาวอิยิปต์โบราณและมีความต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั โดยการออกแบบกังหันลม

จะต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆ 

ส าหรับประเทศไทยการใช้ประโยชน์จากพลงังานลมเพื่อผลิตไฟฟ้ายังมีค่อนข้างน้อยมาก 

อาจเป็นเพราะศกัยภาพพลงังานลมในประเทศเราไม่สงูมากนกัเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ และ

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกังหนัลมสมยัใหม่ยงัเป็นสิ่งท่ีใหม่อยู่ส าหรับการน ามาใช้งาน ซึ่ง

หลายประเทศทัว่โลกได้ให้ความสนใจ โดยเฉพาะในทวีปยโุรป เช่น เดนมาร์ก ซึ่งกังหนัลมท่ี

ได้มีการพฒันาขึน้จะมีลกัษณะและรูปร่างแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัการใช้งาน 
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6. ค ากลา่วใดสรุปผิด 
 ก. กงัหนัลมเป็นอปุกรณ์ชนิดหนึง่ท่ีสามารถน ามาผลิตไฟฟ้าได้ 
 ข. กงัหนัลมจะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัการใช้งาน 
 ค. ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากพลงังานลมน้อยมากเน่ืองจากรัฐบาลไมมี่เงินสนบัสนนุ 
 ง. ศกัยภาพลมของประเทศไทยไมเ่อือ้อ านวยท าให้มีการใช้ประโยชน์จากพลงังานลมน้อย 
7. จากบทความ ค ากลา่วท่ีวา่ “พลงังานลมช่วยลดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน” อยา่งไร 
 ก. พลงังานลมช่วยท าให้ก๊าซออกซเิจนหมนุเวียนในอากาศมาก 
 ข. พลงังานลมไม่ปลอ่ยสารท่ีเกิดมลพิษใดๆ ท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 ค. พลงังานลมปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีไม่เป็นพษิตอ่สิ่งแวดล้อม 
 ง. พลงังานลมปลอ่ยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
 

 
  

 โลกกลมๆ ของเราใบนีมี้น า้เป็นส่วนประกอบถึง 70% โดยประโยชน์ของน า้นอกจาก
สามารถน าไปใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ใช้ผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นพืน้ท่ี
เดินทางข้ามทวีป น า้ยงัสามารถเปลี่ยนพลงังานให้ทรงพลงั อีกทัง้ยงัสร้างประโยชน์ให้กบัมนษุย์
อีกมากมาย เช่น “การผลิตไฟฟ้า” ดูได้จากเข่ือนพลังงานน า้ในบ้านเราท่ีกลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวของหลายครอบครัว เช่น เข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนภมูิพล เข่ือนสริิกิติ ์ฯลฯ  
  พลงังานน า้เกิดจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีให้ความร้อนแก่น า้และท าให้น า้กลายเป็นไอ
น า้ลอยตวัสูงขึน้ มวลน า้ท่ีอยู่สูงจากจุดเดิม (พลงังานศกัย์) กระทบความเย็นก็จะเปลี่ยนเป็น
ของเหลวอีกครัง้และตกลงมาเน่ืองจากแรงดงึดดูของโลก (พลงังานจลน์) การน าเอาพลงังานมา
ใช้ประโยชน์ท าได้โดยการเปลี่ยนพลงังานจลน์ของน า้ท่ีไหลจากท่ีสงูลงสูท่ี่ต ่าให้เป็นกระแสไฟฟ้า 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปลี่ยนคือ กังหันน า้ (Turbines) น า้ท่ีมีความเร็วสูงจะผ่านเข้าท่อแล้ว
ถ่ายทอดพลงังานจลน์เข้าสูก่งัหนัน า้ ซึง่จะไปหมนุขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง ในปัจจบุนั
พลงังานท่ีได้จากแหล่งน า้ท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปคือ พลงังานน า้ตก พลงังานน า้ขึน้น า้ลง พลงังาน
คลื่น 
 



  

 

149 

จากบทความข้างต้น ให้นกัเรียนตอบค าถามข้อ 8-10 
8. สาระส าคญัของบทความนีค้ืออะไร 
 ก. สว่นประกอบของน า้ 
 ข. ประเภทของพลงังานน า้ 
 ค. การก าเนิดของพลงังานน า้ 
 ง. องค์ประกอบของพลงังานน า้ 
9. จากบทความ หลกัการพืน้ฐานของพลงังานศกัย์และพลงังานจลน์เป็นอยา่งไร 
 ก. การให้ความร้อนแก่น า้และท าให้น า้กลายเป็นไอน า้ลอยตวั 
 ข. มวลไอน า้โดนความเย็นและตกลงมาตามแรงดงึดดูของโลก 
 ค. มวลน า้ท่ีอยูจ่ากท่ีสงูตกลงมากระทบพืน้ผิวตามแรงดงึดดูของโลก 
 ง. พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีให้ความร้อนแก่น า้และท าให้น า้กลายเป็นไอน า้ลอยตวัสงูขึน้ 
10. เข่ือนพลงังานน า้เป็นสิง่ประดษิฐ์ท่ีพฒันาตอ่จากความคิดของกงัหนัน า้โดยใช้การไหลของน า้แบบใด 
 ก. แนวดิ่ว 
 ข. แนวราบ 
 ค. แนววิถี 
 ง. แนวตรง  
11. ข้อใดเป็นการประหยดัพลงังานได้ดีท่ีสดุ 
 ก. ทอร์ใช้เคร่ืองซกัผ้า ซกัผ้าครัง้ละมากๆ 
 ข. แบดแมนขบัรถยนต์มาท างานกบัเพื่อน 2 คน 
 ค. ไอร่อนแมนเปิดแอร์ท่ีอณุหภมูิ 25 องซาเซลเซียส 
 ง. กปัตนัอเมริกนัป่ันจกัรยานไปท างานแทนการขบัรถยนต์ 
12. ข้อใดเป็นการน าพลงังานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ 
 ก. ตู้อบพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ข. เคร่ืองดกัจบัยงุพลงังานแสงอาทิตย์ 
 ค. ถกูทัง้ข้อ ก และข้อ ข 
 ง. ผิดทัง้ข้อ ก และข้อ ข 
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13. พลงังานในข้อใดท่ีถกูน ามาใช้คูก่บัพลงังานลม 
 ก. พลงังานน า้ 
 ข. พลงังานคลืน่ 
 ค. พลงังานนิวเคลียร์ 
 ง. พลงังานแสงอาทิตย์ 
14. สาเหตหุลกัของการเกิดลมคือข้อใด 
 ก. ดาวเสาร์ 
 ข. ดาวองัคาร 
 ค. ดวงจนัทร์ 
 ง. ดวงอาทิตย์ 
15. ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานน า้ผลติกระแสไฟฟา้มาจากสาเหตอุะไร 
 ก. ต้นทนุการผลิต 
 ข. อายกุารใช้งานของโรงไฟฟ้า 
 ค. ประสิทธิภาพในการเดนิเคร่ือง 
 ง. การสร้างเข่ือนเพื่อใช้ในการกกัเก็บน า้ 
16. อาชีพใดใช้ประโยชน์จากพลงังานน า้เพ่ือการด ารงชีวิตมากท่ีสดุ 
 ก. คาร์แคร์ 
 ข. เลีย้งเป็ด 
 ค. ท านาเกลือ 
 ง. รับจ้างซกัผ้า 
17. ข้อใดคือพลงังานหมนุเวียน 
 ก. น า้, ลม, แสงอาทิตย์ 
 ข. น า้, นิวเคลยีร์, ก๊าซธรรมชาต ิ
 ค. ไฮโดรเจน, ก๊าซธรรมชาต,ิ ลม 
 ง. ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาต,ิ นิวเคลียร์ 
18. เซลล์แสงอาทิตย์มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่อะไร 
 ก. เซลล์สริุยะ, โซลาเซลล์ 
 ข. โซลาเซลล์, เซลล์โฟโตโวทาอิก 
 ค. เซลล์โฟโตโวทาอิก, เซลล์สริุยะ 
 ง. ถกูทกุข้อ 
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19. “กระบวนการผลิตไฟฟา้ จากการตกกระทบของแสงบนวตัถท่ีุมีความสามารถในการเปลี่ยน
พลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟา้ได้โดยตรง” จากข้อความข้างต้นตรงกบัข้อใด 
 ก. เซลล์สริุยะ, โซลาเซลล์ 
 ข. โซลาเซลล์, เซลล์โฟโตโวทาอิก 
 ค. เซลล์โฟโตโวทาอิก, เซลล์สริุยะ 
 ง. ถกูทกุข้อ 
20. ข้อใดกลา่วผิด 
 ก. เสยีงข้องกนัหงัลมท าให้เกิดมลพิษทางเสียง 
 ข. กงัหนัลมท าให้เกิดผลกระทบทางด้านสายตา 
 ค. การท างานของกงัหนัลมผลิตไฟฟา้ไมก่่อให้เกิดมลพิษ 
 ง. สาเหตขุองการตายของนกบางสว่นเกิดจากการบินชนกงัหนัลมท่ีก าลงัท างานอยู่ 
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ช่ือ……………………………….นามสกุล……………………………….ชัน้………..เลขที่……. 
โรงเรียน……………………...…………….วันที่………เดือน…………………….พ.ศ………… 
 
ค าชีแ้จง 

แบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ชดุนีเ้ป็นแบบวดัเก่ียวกบัความรู้สกึและความคิดเห็นของ
นกัเรียน การตอบค าถามนีจ้ะไม่มีการผิดหรือถกู ดงันัน้จึงขอให้นกัเรียนตอบแบบวดั เจตคตินีต้าม
ความเป็นจริงและตอบค าถามทกุข้อ จ านวน 20 ข้อ ภายในเวลา 15 นาที 
 
การตอบค าถาม 

1. ให้นกัเรียนอา่นข้อความแตล่ะข้ออยา่งถ่ีถ้วน 
2. ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับความรู้สึกท่ีตรงกับความรู้สึกของ

นกัเรียน 
 
เกณฑ์การเลือก 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้/มีความรู้สกึเห็นด้วย 
       อยา่งยิ่ง/ปฏิบตัิทกุครัง้ 

เห็นด้วย   หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้/มีความรู้สกึเห็นด้วย 
       /ปฏิบตัิเกือบทกุครัง้ 

ไม่แน่ใจ   หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้/มีความรู้สกึไมแ่น่ใจ 
       /ปฏิบตัิบางครัง้ 

ไม่เห็นด้วย   หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้/มีความรู้สกึไมเ่ห็นด้วย 
       /ปฏิบตัิน้อยครัง้ 

ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  หมายถึง นกัเรียนมีการรับรู้/มีความรู้สกึไมเ่ห็นด้วย 
       อยา่งยิ่ง/ไม่ปฏิบตัิเลย 
  

ตัวอย่างแบบวัดเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความรู้สึก/ 
ความคดิเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

1 ในขณะที่ท าการทดลองวิทยาศาสตร์ถ้าผลการทดลองไมต่รงกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ ฉนัจะรู้สกึท้อแท้ในใจและล้มเลิกการทดลอง 

     

2 การท ารายงานวิทยาศาสตร์ ฉนัมกัจะให้พอ่แมท่ าให้ เพ่ือท่ีจะได้คะแนน
มากๆ 

     

3 ความรอบคอบและความมีระเบียบฉนัยอมรับวา่เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์      
4 ฉนัยอมพิจารณาข้อมลูหรือความคิดท่ียงัสรุปแน่นอนไมไ่ด้ และพร้อมท่ีจะหา

ข้อมลูเพิ่มเติม 
     

5 การไปชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ไมน่่าสนใจ      
6 ฉนัไมแ่อบอ้างผลงานของผู้ อ่ืนว่าเป็นผลงานของตวัเอง      
7 การตรวจทานแบบฝึกหดัหลงัจากท าเสร็จแล้วเป็นสิ่งท่ีไมจ่ าเป็นและเสียเวลา      
8 ถ้ามีใครมาแนะน าข้อบกพร่องในผลงานของฉนั ฉนัจะดีใจแล้วน าไปปรับปรุง

แก้ไข 
     

9 ในการอภิปรายหลงัการทดลอง หากใครโต้แย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์ผลการ
ทดลองของฉนั ฉนัจะรู้สกึหงดุหงิดและไมพ่อใจ 

     

10 ฉนัสามารถอา่นค าอธิบายการทดลองเพียงรอบเดียวก็สามารถเข้าใจ และท า
การทดลองได้ 

     

11 เพียงฉนัอา่นค าอธิบายการทดลองรอบเดียวก็สามารถเข้าใจและท าการ
ทดลองได้ 

     

12 ฉนัรู้สกึสนกุสนานและชอบอา่นหนงัสือทกุประเภท      
13 ถ้าฉนัลืมน าอปุกรณ์มาจะยืมเพ่ือนและคืนทนัทีเม่ือใช้งานเสร็จ      
14 ถ้าตอบค าถามของครูไมไ่ด้ หรือตอบผิด ฉนัมกัไมต่ัง้ใจฟังครูสอนในชัว่โมง

นัน้ 
     

15 เม่ือผลการทดลองฉนัไมเ่หมือนเพ่ือน ฉนัจะแก้การทดลอง      
16 เม่ือเกิดความสงสยัในเร่ืองตา่งๆ ฉนัมกัจะซกัถามเร่ืองนัน้ๆ หลายๆ ครัง้      
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความรู้สึก/ 
ความคดิเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

17 เม่ือฉนัท าการบ้านไมไ่ด้ ฉนัจะลอกเพ่ือน      
18 ในการแข่งขนัอะไรก็ตามเม่ือกรรมการตดัสินแล้วผลจะเป็นเช่นไร ฉนัจะ

ยอมรับค าตดัสินของกรรมการ 
     

19 เม่ือท าการทดลอง พวกเรามีการวางแผนและแบง่งานกนัท า      
20 ฉนัจะรู้สกึต่ืนเต้นและสนกุกบัการทดลองในชัว่โมงวิทยาศาสตร์      

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพกจิกรรมการเรียนรู้และตวัอย่างผลงานของนักเรียน 
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1. ภาพนกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
2. ผลงานของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้น 5E ดดัแปลง 
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ภาพนักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เน้น 5E 
ดัดแปลง 

 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจข้อมลูเพื่อการค้นพบ (Exploration phase) 

นกัเรียนค้นคว้าข้อมลูบนอนิเทอร์เน็ต 
 

 
 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายมโนทศัน์ (Explanation phase) 
ครูให้นกัเรียนศกึษาเนือ้หาบนเว็บไซต์ท่ีครูสร้างขึน้  
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายและประยกุต์ใช้มโนทศัน์ (Elaboration phase) 
นกัเรียนท าการทดลองกิจกรรมมหศัจรรย์พลงังานน า้ 

 

 
 

นกัเรียนท ากิจกรรมเปลี่ยนพลงังานงานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟา้ 
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ขัน้ท่ี 5 ขัน้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibition phase) 
นกัเรียนช่วยกนัระดมสมองสรุปและตอบค าถามการทดลอง 

 

 
 

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการทดลอง 
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แผ
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ทิต
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นวตักรรมท่ีน าพลงังานทดแทนมาใช้ประโยชน์ 
 

 
  



  

 

ใบงานกิจกรรมการทดลอง 
 

 
  



  

 

 

 
 



 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวดนยา  ชยัเวชสกลุ 
วัน เดือน ปี เกดิ 28 ตลุาคม 2532 
สถานที่เกดิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัอบุลราชธานี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550  มธัยมศกึษาตอนต้นและปลาย  

      จาก โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช จงัหวดัอบุลราชธานี  
พ.ศ. 2555  วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (กศ.บ.)  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561  กศ.ม. วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 11 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 34000   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมุติฐานในการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
	1.1 ความหมายและความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
	1.2 แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
	1.3 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
	1.4 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
	1.5 ระดับและสัดส่วนของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
	1.6 ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
	1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

	2. เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E
	2.1 การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎีสรรคนิยม
	2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ 5E
	2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ดัดแปลง
	2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E

	3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทครูผู้สอนและนักเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เน้น 5E ดัดแปลง
	4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
	4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Ability)
	4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
	4.3 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์
	4.4 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
	4.5 แบบวัดความสามารถทางการคิด

	5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์
	5.1 ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร์
	5.2 องค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์
	5.3 การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
	5.4 การวัดผลการเรียนรู้ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์
	5.5 การสังเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใงานวิจัย

	6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
	6.1 เนื้อหาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
	6.2 วิเคราะห์เนื้อหาพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	ระยะที่ 1 การเตรียมการ
	ระยะที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ระยะที่ 3 การดำเนินการวิจัย
	ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

