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This research aims to study the effects of science learning on the topic of thermal
energy using engineering design process toward scientific creativity and learning achievement and
study the satisfaction with learning among seventh-grade students. The samples consisted 35
seventh-grade students who studied in the first semester of the 2020 academic year in a school in
Bangkok and used convenience sampling. This research is a pre-experimental research using a one
group pre-test post-test design. The research instruments composed of the following: (1) the lesson
plans applying the engineering design process; (2) the scientific creativity test; (3) a learning
achievement test; and 4) the satisfaction of students on a learning evaluation form. The statistics
employed for the analysis of data included mean, standard deviation and a t-test for dependent
samples. The results of this study were as follows: (1) the scientific creativity posttest mean score of
the students (M=15.14, S.D.=2.26) was higher than the pretest one (M=9.60, S.D.=3.15) at a .05
level of statistical significance (t = -24.150, p= .000); (2) the learning achievement post-test mean
scores (M= 35.02,S.D.=3.65) was higher than the pre-test mean score (M=27.14, S.D.=5.53) at .05
level of statistical significance (t = -11.020, p= .000); and (3) the level of student satisfaction in terms
of learning with the engineering design process was at a high level.
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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็ นหนึ่งในทักษะการคิดที่จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
ให้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560) บุคคลใดที่มีทกั ษะดังกล่าวจะทาให้สามารถ
มองสิ่ งรอบตัวและนาสิ่ งนั้น มาพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมได้อ ย่างเหมาะสม อีก ทั้ง
ความคิด สร้างสรรค์เป็ น หนึ่ งในทัก ษะที่ ส าคัญ ในศตวรรษที่ 21 ที่ ควรมุ่งพัฒ นาให้แก่ เยาวชน
(Partnership for 21st Century Skills, 2015) และบุคคลในชาติ ดังจะเห็นได้จากทุกประเทศล้วน
ต้องการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ตอ้ งการคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ นอกจากนีป้ ระเทศเกาหลีใต้ท่อี ยู่ในทวีปเอเชีย
ยังเร่งพัฒ นาคนในประเทศให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อแก้ปัญ หาที่มีความ
ซับซ้อนทั้งยังสามารถใช้ความรู แ้ บบบูรณาการในการแก้ปัญหาได้ (สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้า งสรรค์ , 2563) โดยความคิ ด สร้า งสรรค์ ส ามารถช่ ว ยแก้ ปั ญ หาในการท างานหรื อ ใน
ชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ สามารถสร้างงานให้มี ความใหม่ และไม่ ซ า้ ใคร หากทาการส่งเสริม ให้
เยาวชนในชาติให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วจะทาให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้า
ได้ในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ส่งขายทัง้ ใน
และนอกประเทศ หรือด้านสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีช่วยลดการใช้สิ่งของที่ทาลาย
สิ่งแวดล้อมได้ เป็ นต้น (กรกนก พากิ่ง, 2558)
ส าหรับ ประเทศไทยเองนั้น ได้มุ่ง เน้น การส่ง เสริม ความคิ ด สร้า งสรรค์ให้กับ เยาวชน
เช่นเดียวกับนานาประเทศดังจะเห็นได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ได้ระบุความคิดสร้างสรรค์เป็ นหนึ่งในสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียนในทุกระดับชัน้ นอกจากนี ้
จากนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็ นนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ได้เสนอระบบการ
เรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า Education 4.0 โดยนโยบายนีไ้ ด้ม่งุ เน้นการสร้างนวัตกรรม
และพัฒ นาเทคโนโลยี (ณั ฐ พร เห็ น เจริญ เลิ ศ , 2559) เพื่ อ ให้ส ามารถบรรลุเป้ าหมายในการ
ปรับเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สงู ซึ่งการสร้างนวัตกรรมนัน้ ต้อง
อาศัยพลเมืองในประเทศที่สามารถทางานได้อย่างเป็ นระบบ มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์
และสามารถใช้สื่ อเทคโนโลยีไ ด้ อย่ างไรก็ ต าม นัก เรีย นไทยยัง คงมี ปั ญ หาทางด้านความคิ ด
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สร้างสรรค์ ยังคงถนัดการคิดลอกเลียนแบบหรือยังเห็นครู เป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู ้ มากกว่า
การพยายามคิดหรือค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศิพิมล ประพินพงศกร, 2560)
สาหรับการส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนั้น จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนในหลายรูปแบบและหลาย
สาระวิชา ดังเช่น กรุ ณา เสนฤทธิ์ (2556) ได้ทาการสร้างแบบวัดความสามารถการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในรายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบวัดแบบอัตนัย จานวน 3 ฉบับ
ฉบับละ 6 ข้อ รวม 18 ข้อใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม พบว่า แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ท่ีสร้างขึน้ สามารถใช้วัด
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนได้ นอกจากนี ้ จุฑามาศ ภู่นาค (2561) ที่ได้ทาการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้คาถามปลายเปิ ด ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 พบว่านักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดย วิวรรณ สารกิจปรีชา (2550) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงเกิดขึน้ จาก
ดนตรี การเขียน การคิดคานวณ หรืองานศิลปะเท่านัน้ แต่ความคิดสร้างสรรค์ สามารถเกิดขึน้ ใน
ทุกรายวิชารวมถึงรายวิชาวิทยาศาสตร์ดว้ ย ดังเช่น จรินยา นาหัวหิน (2553) ที่ได้นาการจัดการ
เรียนรูแ้ บบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู ้ (5E) และการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4 MAT ไปใช้กบั นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย วัฏจักรสืบเสาะหาความรู ้
(5E) มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงู กว่าการจัดการเรีย นรูแ้ บบ 4 MAT อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกับ จินตนา เทศเอม (2550) ที่ได้ศกึ ษาความคิดสร้างสรรค์ท่เี กิดขึน้
จากการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึ กกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการในการส่งเสริม
ความคิ ด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมี ความคิด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์เท่ากับร้อยละ 79.17 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี ตั้งไว้ คื อ
ร้อยละ 70
วิ ท ยาศาสตร์ช่ ว ยให้ม นุ ษ ย์ส ามารถพั ฒ นาการคิ ด ทั้ง การคิ ด เป็ น เหตุ เป็ นผล คิ ด
สร้างสรรค์ (กรมวิช าการ กระทรวงศึก ษาธิ การ, 2551) เกี่ ยวข้องกับ ทุกคนไม่ ว่าจะเป็ น การใช้
ชีวิตประจาวัน การอุปโภคบริโภค การคมนาคม ตลอดจนด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เราใช้ในการ
อานวยความสะดวกล้วนมาจากความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้ อีกทั้งความรู ท้ างวิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์นวัตกรรมมี ส่วนช่วยในการพัฒ นาเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้
(สถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี , 2560) เมื่ อ ความรู ้ท างวิ ท ยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์จะทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกมากมาย (กรกนก พากิ่ง, 2558)
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ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ท่ีผนวกองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์หรืออาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คือ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยทัง้ วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่งที่ขาด
จากกันไม่ได้ (Marzano, 1988) และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า มี
องค์ประกอบไม่แตกต่างจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ได้ทาการแบ่ง
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิด
คล่องทางวิทยาศาสตร์ ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ และ
ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นต้องพัฒ นาให้ผูเ้ รียนสามารถผลิต
หรือคิดนวัตกรรมเพื่อนาไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดพัฒนาประเทศได้ในอนาคต
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 35 คน โดยใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผวู้ ิจยั สร้าง
ขึน้ ตามแนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance, 1962) เป็ นแบบวัดแบบอัตนัย จานวน 4 ข้อ วัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ใน 4 องค์ประกอบตามที่กล่าวข้างต้น พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.66 ซึ่ง ต่ากว่าเกณฑ์
ที่ตงั้ ไว้คือร้อยละ 70 โดยเรียงลาดับคะแนนของความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้านจากน้อยมากได้ดงั นี ้
ด้านความคิ ด ยื ด หยุ่น ทางวิ ท ยาศาสตร์คิ ด เป็ น ร้อยละ 60.65 ด้านความคิ ด ละเอี ย ดลออทาง
วิทยาศาสตร์คิดเป็ นร้อยละ 61.55 ด้านความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์คิดเป็ นร้อยละ 63.88 และ
ด้านความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์คิดเป็ นร้อยละ 68.50 จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว มีคะแนนอยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์จึงควรที่จะได้รบั การ
ส่งเสริมทัง้ นีจ้ ากการพิจารณาคาตอบของนักเรียน พบว่า นักเรียนจะลอกเลียนแบบเพื่ อนไม่กล้า
คิด กล้าแสดงออกด้วยตนเองสอดคล้องกับ จินตนา เทศเอม (2550) ที่ได้ทาการศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึ กกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณการ พบว่านักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีปัญหาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ในขณะ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ นักเรียนมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบผูอ้ ่ืน ไม่กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนเองขณะทากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน โดยพฤติก รรมเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ จากนักเรียนยังมี
ความคิดสร้างสรรค์ท่นี อ้ ยจึงแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมา
จากการศึกษางานวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู ท้ ่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมที่เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู และ
นักเรียน การกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดคาถาม (Torrance, 1962) หรือการจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือ
ทาด้วยตัวนักเรียนเอง โดยครูเป็ นผูส้ นับสนุนความคิดที่แปลกใหม่และต้องเป็ นความคิดที่สามารถ
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เป็ นไปได้ (Blount & Klausmeier, 1968) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีเน้นให้นักเรี ยนได้ลงมือ
ทาด้วยตัวเองนัน้ จะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนฝึ กทักษะการวางแผนในการทางานได้อย่างเป็ นระบบ
อี ก ทั้ง ส่ง เสริม การคิ ด ที่ แปลกใหม่ ไม่ ซ า้ ใคร และสามารถออกแบบวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาได้อ ย่ า ง
หลากหลาย ดั ง จะเห็ น ได้จ ากการจั ด การเรี ย นรู ้ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม
(Engineering Design Process) ซึ่งเป็ นหนึ่งในรู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รียนได้ (อภิสิทธิ์ ธงไชย, 2556)
การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีจุดเริ่มต้นมาจากการได้รบั
ฐานความคิดของขัน้ ตอนการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผนของวิศวกรนาโดย John D. Runkle
ผูอ้ านวยการสถาบันเทคโนโลยีประจามลรัฐ Massachusetts ได้นาแนวคิดนีม้ าฝึ กให้กับวิศวกร
โดยมี ขั้นตอนการทางาน 6 ขั้น คือ ขั้นระบุปัญ หา (Problem Identification) ขั้นรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญ หา (Related Information Search) ขัน้ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
(Solution Design) ขั้น วางแผนและด าเนิ น การแก้ปั ญ หา (Planning and Development)ขั้น
ทดสอบ ประเมิ นผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญ หาหรือชิ ้ นงาน (Testing, Evaluation and
Design Improvement) และขั้ น น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา ผลการแก้ ปั ญ หาหรื อ ชิ ้น งาน
(Presentation) (สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560) ซึ่งต่อมาขั้นตอน
ดังกล่าวได้ถูกนามาใช้ในการจัดการเรียนรู ใ้ นรายวิ ชาวิทยาศาสตร์ แต่เป็ นการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ดังงานวิจยั ของ ภัสสร ติดมา (2558) ได้ศกึ ษาความคิดสร้างสรรค์ โดย
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ของ
นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 2 โดยมี กลุ่ม ตัวอย่างจานวน 48 คน พบว่า การจัดการเรียนรู ด้ ้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยนักเรียนได้
คะแนนความคิด สร้างสรรค์เฉลี่ ยตั้ง แต่ รอ้ ยละ79 ขึน้ ไป ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ด้านที่ นักเรีย น
สามารถพัฒนาได้มากที่สุดคือ ความคิดริเริ่ม รองลงมาคือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และ
น้อยที่สดุ คือ ความคิดละเอียดลออ ซึ่งการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบนีจ้ ะต้องอาศัยกระบวนการทาง
วิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบ และสร้างชิ น้ งานใหม่ ๆ (อภิ สิ ทธิ์ ธงไชย, 2556) อีกทั้งการจัด
กระบวนการเรียนรู ด้ ้วยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรมจะช่ วยส่งเสริม ให้ผู้เรีย นสามารถ
สร้างสรรค์ชิน้ งาน มีทกั ษะในการออกแบบ เน้นให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รียนคิดสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่ซา้ ใคร โดยเนือ้ หาที่เหมาะสาหรับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ดว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนัน้ ควรเป็ นเนือ้ หาที่ใกล้ตวั นักเรียนสามารถ
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นาความรู น้ ั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างเป็ นขั้นตอน (วรรณา รุ่ง
ลักษมีศรี, 2551)
เนือ้ หาเรื่องพลังงานความร้อนเป็ นองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ท่ีมีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังจะเห็นได้จากการนาความรูเ้ รื่อง พลังงาน
ความร้อน มาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายเช่น ทางด้านอุตสาหกรรม ไม่ว่า จะเป็ นการสร้างแผง
ผลิ ตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์) การสร้างฉนวนป้องกันความร้อน
ภายในบ้าน เป็ นต้น ทางด้านการเกษตร เช่น การสร้างตูอ้ บพลังงานแสงอาทิตย์ ตูฟ้ ั กไข่ เป็ นต้น
ทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ เช่น การสร้างกล้องอินฟาเรด ใช้ส่องความเคลื่ อนไหวของ
ฝ่ ายตรงข้ามในเวลากลางคืน เป็ นต้น (ประดับ นาคแก้ว, 2551) จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า
องค์ความรู ้ เรื่องพลังงานความร้อน เป็ นพืน้ ฐานความรูท้ างวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนหรือประชาชน
ควรรู ้ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 และตัวชีว้ ัดและสาระการ
เรียนรู แ้ กนกลาง กลุ่ม สาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ (ฉบับ ปรับ ปรุ ง 2560) ได้มี การบรรจุ เรื่อ ง
พลังงานความร้อน ไว้ในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ในมาตรฐาน ว 2.3 (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2560) ถึงแม้ว่าแนวคิดเรื่อง พลังงานความร้อนจะมี ความส าคัญ แต่จ ากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องพบว่านักเรียนเป็ นจานวนมากประสบปั ญหาการนาองค์ความรูเ้ รื่องพลังงานความร้อนไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับ Schachter (2012) ได้ทาการศึกษานักเรียนในเกาหลีใต้ ที่
มีอายุ 11 ปี ในการนาองค์ความรู ้ เรื่องพลังงานความร้อน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พบว่า
ในสถานการณ์จาลองการเก็บความเย็นของนา้ แข็งด้วยผ้าหนาและอะลู มิเนียมฟอยล์ ปรากฎว่า
นักเรียนเลือกที่จะใช้ผา้ หนาในการหุม้ นา้ แข็งแทนที่จะเลือกอะลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนยังไม่เข้าใจองค์ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อน อีกทัง้ จาก
งานวิ จัย ของ บุ ญ สวน ศรีเชี ย งสา (2552) สะท้อ นให้เห็ น ว่า นั ก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในเรื่อง พลังงานความร้อน อยู่ในเกณฑ์ต่า สาเหตุท่ีนกั เรียนประสบ
ปั ญหาการเรียนรูเ้ รื่องพลังงานความร้อน เนื่องจากการสอนของครู ไม่ได้จดั กิจกรรมการเรียนรู โ้ ดย
เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (วัฒ นาพร ระงับทุกข์, 2541) จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู ไ้ ม่บรรลุผล
ตามจุดประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ Bloom (1982) โดยระบุว่ากลไกสาคัญที่ทาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรูค้ ือการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู้วิ จั ย จึ ง เห็ น ประโยชน์ข องการศึ ก ษาผลการจัด การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรมที่มี ต่อความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดย
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มุ่งหวังให้นกั เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันได้และยังเป็ นแนวทางในการวางรากฐานทางความคิดให้กับเยาวชน นาไปสู่การ
ต่อยอดทางความคิดในอนาคต
คาถามของงานวิจัย
1. การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ได้หรือไม่ อย่างไร
2. การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม สามารถพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ได้หรือไม่
อย่างไร
3. การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ได้หรือไม่ อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายในงานวิจยั ไว้ ดังนี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพลั ง งานความร้อ น ด้ ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ความสาคัญของงานวิจัย
การวิจัยในครัง้ นีจ้ ะทาให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ และลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 ซึ่ง ครู ผู้ส อนที่ ใช้เนื ้อ หานี ้ส ามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือ ประยุก ต์ใช้เป็ น
แนวทางในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้เรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริม ความคิ ด สร้า งสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นได้
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ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นีม้ ีขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครัง้ นีค้ ือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2563 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จานวน 550 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่ า งในงานวิจัย ครั้ง นี ้คื อ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ศึ ก ษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 35 คน โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร โดยการ
เลื อกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งกลุ่ม ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนีเ้ ป็ นกลุ่ม ที่
ผูว้ ิจยั ได้รบั มอบหมายให้ทาการสอนในปี การศึกษา 2563 และด้วยบริบทของโรงเรียนจะกาหนดให้
ครูผสู้ อนสอนห้องเรียนเดิมตลอดปี การศึกษาซึ่งส่งผลให้นกั เรียนดังกล่าวเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู ว้ ิท ยาศาสตร์ เรื่องพลัง งานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวแปรตาม
1. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
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เนือ้ หาทีใ่ ช้ในงานวิจัย
เนื ้อ หาที่ ใ ช้ใ นงานวิ จัย เป็ นเนื ้อ หาเรื่ อ ง พลัง งานความร้อ น ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
หลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐานพุท ธศัก ราช 2551 และตัว ชี ้วัด และสาระการเรีย นรู ้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง 2560) ประกอบด้วยเนือ้ หา 3 เรื่อง
ดังนี ้
1. ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร (แบบจาลองอนุภาคของสสาร)
2. เทอร์มอมิเตอร์และหน่วยวัดอุณหภูมิ
3. การถ่ายโอนพลังงานความร้อนและการใช้ประโยชน์
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในงานวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 1 ใช้ระยะเวลาในงานวิ จัย 3 สัป ดาห์ สัป ดาห์ล ะ 4 ชั่ว โมง และ
ประเมินผลก่อนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง ดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2563
กรอบแนวคิดของการวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาผลการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้ อน ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั จาก
การศึ ก ษา การจัด การเรีย นรู ว้ ิท ยาศาสตร์ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม ความคิ ด
สร้างสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ความพึ ง พอใจต่ อ การเรีย นรู ้ แสดงดัง
ภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรต้น
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
พลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ตัวแปรตาม
1. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เนือ้ หาเรื่องพลังงานความ
ที่ ป รากฏในสาระที่ 2 วิ ท ยาศาสตร์ก ายภาพ ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ ประกอบด้ว ย 3 เรื่ อ ง คื อ 1) ความร้อ นกับ การเปลี่ ย นแปลงของสสาร
(แบบจาลองอนุภาคของสสาร) 2) เทอร์มอมิเตอร์และหน่วยวัดอุณหภูมิ 3) การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อ นและการใช้ป ระโยชน์ เพื่ อต้อ งการพั ฒ นาความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู ข้ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู เ้ รื่องละ 4 ชั่วโมง มีการประเมินก่อนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมใช้
เวลา 14 ชั่วโมง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการจัดการเรียนรูด้ งั นี ้
ขัน้ ที่ 1 ระบุปัญหา (Problem Identification) คือ ขัน้ ตอนที่นกั เรียนทาความเข้าใจใน
ปั ญ หาผ่ านสถานการณ์ เรื่องพลัง งานความร้อ นในชี วิ ต ประจ าวัน ที่ ค รู ก าหนด เช่ น การสร้า ง
สถานการณ์ การชมสื่อวีดีโอ เป็ นต้น โดยนักเรียนทาการวิเคราะห์ปัญ หาและสร้างชิน้ งานหรือ
พัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้ ผ่านการอภิปรายภายในกลุม่
ขั้น ที่ 2 รวบรวมข้อ มู ล และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ปั ญ หา (Related Information
Search) คือ ขั้นตอนที่นักเรียนภายในกลุ่ม ช่ วยกันรวบรวมข้อมูลแนวคิด และองค์ความรู ท้ าง
วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ ศาสตร์อ่ื น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่อ ง พลัง งานความร้อ น ที่ ส ามารถใช้ในการ
แก้ปัญหานัน้ ๆ ได้
ขัน้ ที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) คือ ขัน้ ตอนที่นักเรียนสามารถ
นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ หาข้อดีและข้อจากัดของวิธีในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ พร้อมทัง้
ตัดสิ นใจเลื อกวิธีการที่ดีท่ีสุดในการแก้ปั ญ หานั้น ๆ โดยจะต้องคานึงถึง วัสดุและอุปกรณ์ท่ีค รู
จัดเตรียมให้ แล้วออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็ นแผนภาพหรือร่างภาพตามบริบ ท
ของปัญหานัน้ ๆ
ขั้ น ที่ 4 วางแผนและด าเนิ น การแก้ ปั ญหา (Planning and Development) คื อ
ขัน้ ตอนที่นกั เรียนสามารถวางแผนพร้อมทัง้ เรียงลาดับขัน้ ตอนในการแก้ปัญหา และระบุระยะเวลา
ที่ใช้ในแต่ละขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังลงมือแก้ปัญหาตามที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้ได้
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ขัน้ ที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน (Testing,
Evaluation and Design Improvement) คือ ขั้นตอนที่นักเรียนนาชิน้ งานหรือวิธีการไปทดสอบ
พร้อมทัง้ ประเมินชิน้ งานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญ หาหรือชิน้ งาน (Presentation) คือ
ขั้นตอนที่นักเรียนสามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญ หาตั้งแต่แนวคิด ขั้นตอนการสร้างชิน้ งานหรือ
วิธีการโดยนาเสนอให้เกิดความน่าสนใจต่อผูฟ้ ั งและเข้าใจได้ง่าย โดยมีครู และเพื่อนร่วมชัน้ เรียน
ช่วยกันอภิปรายและเสนอแนะ
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) หมายถึง พฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกถึงกระบวนการคิดหรือการกระท าในการแก้ปัญ หาโดยสามารถคิดได้อย่าง
หลากหลาย ยืดหยุ่น ริเริ่ม และละเอียดลออ ทาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึน้
โดยไม่ ซ า้ แบบเดิ ม โดยอาศัย หลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ในการแก้ปั ญ หานั้น ๆ ประกอบด้ว ย
4 องค์ประกอบดังนี ้
2.1 ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Fluency) หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนในการคิดร่างแบบจาลอง อุปกรณ์ หรือสิ่ง ประดิษฐ์ท่ีช่วยประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างคล่องแคล่ว ภายใน เวลาที่กาหนดโดยใช้องค์ความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์
2 .2 ค ว า ม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ท าง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ (Scientific Flexibility) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการคิดหาคาตอบหรือทางเลือกที่หลากหลายไม่ซา้ กันในสถานการณ์
ที่จาลองขึน้ เกี่ยวกับพลังงานความร้อนโดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู แ้ ละประสบการณ์เดิมทาง
วิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวกับพลังงานความร้อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2.3 ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Originality) หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนในการนาความรูแ้ ละหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน มาวางแผนการ
คิด และอธิบายรูปแบบแปลกใหม่ คิดต่างจากผูอ้ ่ืน และการนาความรู ป้ ระสบการณ์เดิมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์
2.4 ความคิ ด ละเอี ย ดลออทางวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Elaboration) หมายถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการนาองค์ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ม าปรับปรุ งแก้ไขผลงานให้มี
ความสมบูรณ์ม ากยิ่งขึน้ อีกทั้งยังสามารถวางแผนและลงรายละเอียดในการคิดหรือประดิษ ฐ์
แบบจาลองได้อย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอนโดยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สามารถวัดได้ดว้ ย
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ตามแนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance)
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เป็ นแบบวัด อั ต นั ย จ านวน 4 ข้อ ข้อ ที่ 1 วัด ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข้อ ที่ 2
วัด ความคิ ด ริเ ริ่ม ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข้อ ที่ 3 วัด ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ทางวิ ท ยาศาสตร์ และข้อ 4
วัดความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ โดยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูเ้ รียนแต่ละคนจะคิดจากผลบวกของคะแนนจากทัง้ 4 องค์ประกอบ แล้วนามาเทียบเกณฑ์
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางสมองของนักเรียนทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดได้จากคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็ นแบบทดสอบปรนัย ประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทัง้ ก่อนเรียน และหลังเรียน จานวน 40 ข้อ
ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ โดยวัดความสามารถของนักเรียน 5 ด้าน ดังนี ้
3.1 ด้านความรู ค้ วามจา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
สะสมความรู ้ กระบวนการ ความจริง หลักการ หรือประสบการณ์เดิมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รบั จาก
ครูผสู้ อนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
3.2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึ ง ความสามารถของนักเรีย นในการ
บรรยายหรื อ เขี ย นเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ องค์ค วามรู ้ท างวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้จ ากการสรุ ป
จับใจความ ขยายความ หรือการตีความ โดยใช้ถ้อยคาของตนเองแต่ยังคงมีความหมายคงเดิม
โดยด้านความเข้าใจ
3.3 การนาไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการนาความรู ้
ทางวิท ยาศาสตร์ และความเข้าใจต่ าง ๆทั้งในเรื่อ งกฎหรือ หลัก การไปใช้ในการแก้ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันทัง้ ที่เคยพบเจอสถานการณ์นนั้ มาก่อน และไม่เคยพบเจอสถานการณ์นนั้
3.4 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้สมอง
แยกแยะ ไตร่ตรองเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์ โดยสามารถค้ นหาความ
จริงที่อยู่ในเรื่องนัน้ ๆ ให้ออกมาเป็ นส่วนย่อยได้ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ มองเห็นเหตุและผลของ
เรื่องราวนัน้
3.5 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการประเมิน
ค่า หรือตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ทัง้ กระบวนการ แนวคิด
ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ รวมทัง้ เหตุผลในการตัดสินคุณค่านัน้ ๆ
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้ หมายถึง ความรูส้ ึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งวัดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อการเรียนรู ท้ ่ีผูว้ ิจัยสร้างขึน้ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการ
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สอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ โดยมีระดับความพึงใจ 5 ระดับ
คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ
5. ผลการจัดการเรียนรู ้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 1 ที่ เกิ ด จากการเรีย นรู ว้ ิท ยาศาสตร์ เรื่อ งพลัง งานความร้อ น ด้ว ยกระบวนการออกแบบ
วิศวกรรม ที่สามารถวัดได้จาก ความคิดสร้างสรรค์ทางวิท ยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้ ด้วยเครื่องมือที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้
สมมติฐานของงานวิจัย
1. นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพลั ง งานความร้อ น
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงู กว่าก่อนเรียน
2. นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพลั ง งานความร้อ น
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิ งวิ ศวกรรม มี ผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน
ความร้อนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพลั ง งานความร้อ น
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความพึงพอใจต่อการเรียนรูใ้ นระดับมากขึน้ ไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอรายละเอียด
ตามลาดับดังต่อไปนี ้
1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 และมาตรฐานการเรีย นรู แ้ ละตัว ชี ้วัด ฯ (ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ.2560) กลุ่ม สาระการเรีย นรู ้
วิทยาศาสตร์
1.1 สาระสาคัญของหลักสูตร
1.2 คุณภาพของนักเรียน
1.3 เป้าหมายของการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
1.4 แนวคิดเรื่อง พลังงานความร้อน
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
2.2 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.3 ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.4 ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.5 ทฤษฎีและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.6 การจัดการเรียนรูท้ ่สี ง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.7 การวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
3. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.1 ความหมายของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.2 ความสาคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.3 แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.4 ขัน้ ตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.5 การจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.5.1 ข้อ ดี แ ละข้อ จ ากั ด ของการจัด การเรี ย นรู ้ท่ี เน้น กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม
3.5.2 บทบาทครู และนักเรียนของการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

14
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
4.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
5. ความพึงพอใจ
5.1 ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจ
5.2 ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
5.3 การวัดความพึงพอใจ
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1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.1 สาระสาคัญของหลักสูตร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เป็ นหลักสูตรที่มี
โครงสร้างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้เป็ นอย่างดี (ชูจิ ตต์
เหล่าเจริญสุข. 2548) โดยมีจุดมุ่งหมายเมื่อนักเรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระยะเวลารวม 12
ปี จะมีคุณ ภาพของนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีได้ตงั้ ไว้ โดยได้แบ่งนักเรียนเป็ น 4 ช่วงชัน้ ประกอบด้วย
ช่วงชัน้ ที่ 1 คือระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-3 ช่วงชัน้ ที่ 2 คือระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 ช่วงชัน้
ที่ 3 คือระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 และช่วงชัน้ ที่ 4 คือระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 ซึ่งเป็ นไป
ตามระดับพัฒนาการของนักเรียน โดยสาระการเรียนรู ต้ ามหลักสูตร จะประกอบด้วย องค์ความรู ้
กระบวนการเรียนรู ้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (กรมวิชาการ. 2545) นอกจากนี ้
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเป็ นแผนหลักของการพัฒ นาประเทศ ได้มี
การระบุการเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริม สร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
เพื่ อ ให้เ ติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ และมุ่ ง เน้ น พั ฒ นาทั ก ษะที่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้ อ งการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม ทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องกับ นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง
เป็ นนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ได้เสนอระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่
เรียกว่า Education 4.0 โดยนโยบายนีไ้ ด้ม่งุ เน้นการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี (ณัฐพร
เห็นเจริญเลิศ, 2559) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งการสร้างนวัตกรรมนัน้ ต้องอาศัย กาลังของพลเมืองในประเทศที่สามารถ
ทางานได้อย่างเป็ นระบบ มี จิ นตนาการ มี ความคิดสร้างสรรค์ และใช้สื่อเทคโนโลยีได้ (Boric.
2017: 28) โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
ประกอบด้ว ย 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ได้แ ก่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่ได้มี การมุ่งเน้นเนือ้ หาให้มี ความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลง และความเจริญ ก้า วหน้า ทางวิ ท ยาการต่ า ง ๆ สามารถแข่ ง ขัน และอยู่ ร่ว มกับ
ประชาชนโลกได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการ
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เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ได้มีการระบุสาระสาคัญของหลักสูตรที่มีการเน้นยา้ ให้สอดคล้องกับ Thailand
4.0 คือกลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู ค้ ณิ ตศาสตร์ และ
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี ้
1. กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1.1 จัดกลุ่ม ความรู ใ้ หม่ และนาทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชีว้ ัด
เพื่อเน้นให้นกั เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
1.2 กาหนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวขีว้ ดั สาหรับนักเรียนให้เป็ นพืน้ ฐานที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อระดับที่สงู ขึน้
1.3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 กาหนดตัวชีว้ ดั เป็ นชัน้ ปี เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้สถานศึกษาจัดตามลาดับการเรียนรู ้
2. กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์เพิ่มสาระเทคโนโลยี โดยประกอบด้วยเนือ้ หา
การออกแบบ และเทคโนโลยี และวิ ท ยาการค านวณ ทั้ง นี ้ ยัง สามารถบู รณ าการสาระทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ได้อีกด้วย
3. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็ นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ได้ปรับมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ัดให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามช่วงวัย มีองค์ความรูท้ ่ีเป็ นสากล เพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่
ชัดเจนขึน้
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ถึงความสาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ที่ม่งุ เน้นการปรับเนือ้ หาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ สามารถเกิดทักษะทางการคิดซึ่งเป็ น
ทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรูต้ ่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้อีกด้วย
1.2 คุณภาพนักเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู ้
และตัวชีว้ ัดฯ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) กลุ่ม สาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ ได้กาหนดสาระการ
เรีย นรู ้อ อกเป็ น 4 สาระ ได้แ ก่ สาระที่ 1 วิ ท ยาศาสตร์ชี ว ภาพ สาระที่ 2 สาระ วิ ท ยาศาสตร์
กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ
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ได้แ ก่ สาระชี ว วิ ท ยา สาระเคมี สาระฟิ สิ ก ส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอว กาศ โดย
องค์ประกอบของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็ นเนือ้ หา การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการ
เรีย นรู ล้ ้วนมี ค วามส าคัญ ในการวางรากฐานการเรีย นรู ว้ ิท ทยาศาสตร์ข องนัก เรียนให้มี ความ
เชื่ อ มโยงกัน ทั้ง สิ ้น จึ ง ได้มี ก ารก าหนดคุณ ภาพของนั ก เรี ย นเมื่ อ จบช่ ว งชั้น ที่ 3 กล่ า วคื อ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ควรมี ค วามรู ้ทั ก ษะรวมถึ ง กระบวนการและจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ดั ง นี ้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
1.2.1 เข้าใจลักษณะองค์ประกอบที่สาคัญของเซลล์ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
แสดงความสัมพันธ์ของการทางานของระบบต่าง ๆได้ เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ การเปลี่ ย นแปลงของยี น หรื อ โครโมโซม และตั ว อย่ า งโรคที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมถึงเข้าใจปฏิสมั พันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ และการถ่ายทอด
พลังงานในสิ่งมีชีวิต
1.2.2 เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม
หลักการแยกสารการเปลี่ยนแปลงของสารในรู ปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย
และการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์
เซรามิก และวัสดุผสม
1.2.3 เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทาต่อวัตถุ โมเมนต์
ของแรง แรงที่ ป รากฏในชี วิ ต ประจ าวัน สนามของแรง ความสัม พัน ธ์ข องงาน พลัง งานจลน์
พลั ง งานศั ก ย์ โ น้ ม ถ่ ว ง กฎการอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งาน การถ่ า ยโอนพลั ง งาน สมดุ ล ความร้อ น
ความสัม พัน ธ์ข องปริม าณทางไฟฟ้ า การต่อ วงจรไฟฟ้ าในบ้าน พลัง งานไฟฟ้ า และหลัก การ
เบือ้ งต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1.2.4 เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน
การหักเหของแสงและทัศนอุปกรณ์
1.2.5 เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึน้ ข้างแรม การขึน้ และตกของดวงจันทร์ การเกิดนา้ ขึน้ นา้ ลง
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและความก้าวหน้าของโครงการสารวจอวกาศ
1.2.6 เข้าใจลักษณะของชัน้ บรรยากาศ องค์ประกอบปั จจัยที่มีต่อลมฟ้าอากาศ
การเกิดและผลกระทบของพายุคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การ
เลี่ยนแลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชือ้ เพลิงซากดึกดาบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงาน

18
ทดแทนและการใช้ป ระโยชน์ ลัก ษณะโครงสร้า งภายในโลก กระบวนการเปลี่ ย นแปลงทาง
ธรณี วิทยาบนผิวโลก ลักษณะชัน้ หน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งนา้ ผิวดิน แหล่งนา้ ใต้ดิน
กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบตั ิภยั
1.2.7 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั ศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ชี วิต สังคม และสิ่ ง แวดล้อม ประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ทักษะ และทรัพ ยากรเพื่ อออกแบบและสร้าง
ผลงานสาหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันหรือการประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการออกแบบ
เชิ งวิศวกรรม รวมทั้งเลื อกใช้วัส ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมื อได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย
รวมทัง้ คานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
1.2.8 น าข้อ มูล ปฐมภูมิ เข้าสู่ระบบคอมพิ วเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิ น น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทกั ษะการคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างรูเ้ ท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.9 ตั้งคาถามหรือกาหนดปั ญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่มี การกาหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง สร้าง
สมมติฐานที่สามารถนาไปสู่การสารวจ ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสารวจตรวจสอบโดยใช้วสั ดุ
และเครื่องมื อที่ เหมาะสม เลื อกใช้เครื่องมื อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เหมาะสมในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย
1.2.10 วิเคราะห์และประเมิ น ความสอดคล้อ งของข้อมูล ที่ได้จ ากการส ารวจ
ตรวจสอบจากพยานหลักฐานโดยใช้ความรูแ้ ละหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมาย
และลงข้อสรุปและสื่อสารความคิด ความรู ้ จากผลการสารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้อย่างเหมาะสม
1.2.11 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในสิ่งที่จะ
เรียนรู ้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ งความรูต้ ่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นของตนเอง รับ ฟั งความคิดเห็นผู้อ่ืน และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ท้ ่ีค้นพบเมื่ อมี
ข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึน้ หรือแย้งจากเดิม
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1.2.12 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของความรู ้วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ท่ี ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวัน ใช้ความรู แ้ ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และ
การประกอบอาชี พ แสดงความชื่ น ชม ยกย่ อ ง และเคารพสิ ท ธิ ในผลงานของผู้คิ ด ค้น เข้า ใจ
ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น
ๆ และศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร้างชิน้ งานตามความสนใจ
1.2.13 แสดงถึงความซาบซึง้ ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
จะเห็ น ได้ว่ า หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู แ้ ละตัวชีว้ ัดฯ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์
มุ่งส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ทัง้ องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ทักษะต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการและ
จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถน าความรู ้ทั ก ษะกระบวนการที่ ไ ด้ไ ปปรับ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และเป็ นพลเมืองที่สามารถร่วมกันพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการสร้าง
นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางสูป่ ระเทศที่มีรายได้สงู ได้อีกด้วย
1.3 เป้ าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จากการกาหนดคุณภาพของนักเรียนในตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 และมาตรฐานการเรี ย นรู ้แ ละตั ว ชี ้ วั ด ฯ (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง พ.ศ.2560)
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ยังได้มีการมุ่งเน้นให้นกั เรียนได้คน้ พบความรูด้ ว้ ยตนเองให้มาก
ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ทั้ ง กระบวนการและความรู ้ จึ ง ได้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายที่ ส าคั ญ ดั ง นี ้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
1.3.1 เพื่ อ ให้นั ก เรี ย นเข้า ใจหลั ก การ ทฤษฎี และกฎที่ เป็ นพื ้น ฐานในวิ ช า
วิทยาศาสตร์
1.3.2 เพื่ อให้นักเรีย นเข้าใจขอบเขตของธรรมชาติ ของวิ ช าวิท ยาศาสตร์แ ละ
ข้อจากัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์
1.3.3 เพื่ อ ให้นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ในการศึ ก ษาค้น คว้า และคิ ด ค้น ทาง
เทคโนโลยี
1.3.4 เพื่ อ ให้นั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ ง ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
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1.3.5 เพื่อให้นกั เรียนนาความรู ้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ไปใช้ให้เกิดระโยชน์ต่อสังคมและการดารงชีวิต
1.3.6 เพื่ อ ให้นักเรีย นพัฒ นากระบวนการคิ ด และจิ น ตนาการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
1.3.7 เพื่อให้นกั เรียนเป็ นผูท้ ่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
จากการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู แ้ ละตัวชีว้ ัดฯ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่ายังคงประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศเช่นเดิม แต่ได้มี
การปรับเปลี่ยน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความคิด ทัง้ คิดเป็ นเหตุเป็ น
ผล คิ ดสร้างสรรค์ คิ ดวิเคราะห์ และยัง มี ทัก ษะที่ส าคัญ ในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขัน และ
อยู่ ร่ว มกับ ประชาชนโลกได้ ผู้วิ จัย ได้เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการเปลี่ ย นแปลงหลัก สูต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และมาตรฐานการเรี ย นรู ้แ ละตั ว ชี ้วัด ฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเฉพาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท่มี ีความสาคัญและจาเป็ นอย่างมาก
ในการมุ่งพัฒนาคนให้สามารถสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ จึงได้นา
สาระการเรียนรู ม้ าศึกษาเพื่อให้สามารถนามาพัฒ นานักเรียนได้ ซึ่งสาระที่เป็ นพืน้ ฐานขององค์
ความรูใ้ นการนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันมากที่สดุ คือ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ผูว้ ิจยั จึง
ได้น าสาระการเรี ย นรู ้ท่ี 2 วิ ท ยาศาสตร์ก ายภาพ มาใช้ใ นการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์
1.4 แนวคิดเรื่อง พลังงานความร้อน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ได้กาหนดสาระ
การเรียนรู อ้ อกเป็ น 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 สาระ วิทยาศาสตร์
กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ
ได้แ ก่ สาระชี ว วิ ท ยา สาระเคมี สาระฟิ สิ ก ส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดย
สาระส าคัญ ของกลุ่ม สาระการเรีย นรู ว้ ิท ยาศาสตร์ ทั้ง 4 สาระต่ า งมุ่งหวัง ให้นัก เรีย นเกิ ด การ
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เชื่อมโยงความรู ก้ ับกระบวนการ อีกทั้งยัง ใช้ กระบวนการในการค้นคว้าหรือสร้างองความรู ใ้ ห้
เกิด ขึน้ สามารถลงมื อปฏิบัติจ ริงเพื่อให้เหมาะสมกับระดับชั้นนั้น ๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2551: 11-15) นักเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เป็ นระดับชัน้ ในช่วงชัน้ ที่ 3
(ชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 1-3) ถื อได้ว่าเป็ นระดับ ชั้น ที่นักเรียนจะต้องมี องค์ความรู ้ พืน้ ฐานที่ ดีเพื่ อ
สามารถต่ อยอดหรือเชื่ อมโยงองค์ค วามรู ใ้ นระดับ ชั้นที่ สูงขึน้ ได้ (พวงเพชร อาษาราช. 2556)
กล่าวคือหากนักเรียนมีความรูท้ ักษะและกระบวนการของสาระสาคัญทัง้ 4 สาระที่เกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องใกล้ตัวของนักเรียนแล้วนัน้ จะยิ่งทาให้นกั เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรูก้ บั ชีวิตประจาวัน
ได้ เ ป็ นอย่ า งดี โดยสาระที่ นั ก เรี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ท างวิ ท ยาศาสตร์ใ น
ชีวิตประจาวันอีกทั้งยังเป็ นพืน้ ฐานของความรู เ้ รื่องอื่น ๆ ได้คือ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
(เกษศิรินทร์ วรรณวงศ์. 2556: 14) โดยผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้กาหนดมาตรฐานและตัวชีว้ ัด
ของสาระที่ 2 ดังนี ้
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน
การเปลี่ ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัม พันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทัง้
นาความรู ไ้ ปใช้ประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) ดังตาราง ตาราง 1 ตารางแสดงตัวชีว้ ัด
และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางของสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ตาราง 1 แสดงตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางของสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ตัวชีว้ ดั
1. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และ
คานวณปริมาณความร้อนที่ทาให้สสาร
เปลี่ยนอุณ หภูมิ และเปลี่ ยนสถานะโดย
ใช้ ส ม ก าร Q = mc∆𝑡 แล ะ Q= mL
(ว 2.3 ม.1/1)
2. ใช้เทอร์ม อมิ เตอร์ในการวัดอุณ หภูมิ
ของสสาร (ว 2.3 ม.1/2)

สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
- เมื่อสสารได้รบั หรือสูญเสียความร้อนอาจทาให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยนรูปร่าง
- ปริม าณความร้อนที่ทาให้สารเปลี่ยนอุณ หภูมิ ขึน้ กับมวล
ความร้อนจาเพาะ และอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไป
- ปริม าณความร้อนที่ทาให้สสารเปลี่ยนสถานะขึน้ กับมวล
และความร้อนแฝงจาเพาะ โดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ
อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง
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ตาราง 1 (ต่อ)
ตัวชีว้ ดั
3. ส ร้ า งแบ บ จ าล อ งที่ อ ธิ บ าย ก าร
ขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่ อ งจาก
ได้ รับ หรื อ สู ญ เสี ย ความร้อ น (ว 2.3
ม.1/3)
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู ข้ อง
การหดและขยายตัวของสสารเนื่องจาก
ความร้อ น โดยวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
ปั ญ หา และเสนอแนะวิธี การนาความรู ้
มาแก้ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวัน (ว 2.3
ม.1/4)
5. วิ เ คราะห์ส ถานการณ์ ก ารถ่ า ยโอน
ความร้อนและคานวณปริมาณความร้อน
ที่ ถ่ า ยโอนระหว่ า งสสารจนเกิ ด สมดุ ล
ความร้อนโดยใช้สมการ Q สูญเสีย = Q
ได้รบั (ว 2.3 ม.1/5)
6. สร้างแบบจาลองที่อธิบายการถ่าย
โอนความร้อนโดยการนาความร้อน การ
พาความร้อน การแผ่รงั สีความร้อน (ว
2.3 ม.1/6)
7. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันโดยใช้
ความรูเ้ กี่ยวกับการถ่ายโดนความร้อน (ว
2.3 ม.1/7)

สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
- ความร้อนทาให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้เนื่องจากเมื่ อ
สสารได้รบั ความร้อนจะทาให้อนุภ าคเคลื่อนที่เร็วขึน้ ทาให้
เกิดการขยายตัว แต่เมื่อสารคายความร้อนจะทาให้อนุภาค
เคลื่อนที่ชา้ ลง ทาให้เกิดการหดตัว
- ความรู เ้ รื่องการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความ
ร้อ นน าไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้ด้า นต่ า ง ๆ เช่ น การสร้า งถนน
การสร้างรางรถไฟ การทาเทอร์มอมิเตอร์

- ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าไปยังสสารที่
มีอุณหภูมิต่ากว่าจนกระทั่งอุณหภูมิของสสารทัง้ สองเท่า กัน
เรียกว่า สมดุลความร้อน
5.2 เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มีอณ
ุ หภูมิต่างกัน
จนเกิดสมดุลความร้อน ความร้อนที่เพิ่มขึน้ ของสสาร
- การถ่ายโอนพลังงานความร้อนมี 3 แบบ คือ การนาความ
ร้อน การพาความร้อน และการแผ่รงั สีความร้อน การนา
ความร้อนเป็ นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่
ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ การพาความร้อนเป็ นการถ่ายโอนความ
ร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดย
ที่ตวั กลางเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่รงั สีความร้อน เป็ นการ
ถ่ายโอนความร้อนที่ไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลาง
- ความรูเ้ กี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน สามารถใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้ เช่น การเลือกใช้วสั ดุทาภาชนะบรรจุ
อาหาร หรือการออกแบบระบบระบายความร้อนในอาคาร
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จากตางราง 1 แสดงสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็ นสาระที่ใกล้ตวั นักเรียน
เป็ น อย่ า งมาก กล่ า วคื อ สามารถส่ ง ผลให้นัก เรีย นเกิ ด การเชื่ อ มโยงกับ ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ ใน
มาตรฐาน 2.3 มุ่งเน้นการท าความเข้าใจพลัง งาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัม พันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชี วิตประจาวัน โดยมี การมุ่งเน้นให้นักเรียน
สามารถสร้างแบบจาลองเพื่อนาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน ดังจะเห็นได้ในตัวชีว้ ัดที่ 3, 6
และ 7
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ พบว่า
นักการศึกษาและนักวิจยั ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดงั นี ้
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองที่มีอยู่
ในตัวบุคคลในการคิดหาคาตอบ (สุวิทย์ มูลคา. 2547: 9) กล่าวคือเป็ นกระบวนการทางความคิดที่
ไวต่ อ ปั ญหาของบุ ค คลหรื อ ไวต่ อ การจ าแนกสิ่ ง ต่ า ง ๆ (Torrance, 1962) โดยสมองจะมี
ความสามารถในการคิ ด ที่ ไ วต่ อ การแก้ปั ญ หา กล่ า วคื อ สามารถแยกความคิ ด ย่ อ ยออกจาก
ความคิดหลักได้เพื่อใช้เป็ นวิธีในการแก้ปัญหา (Guilford, 1967) ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องอาศัย
จินตนาการ เพื่อประดิษฐ์คิดค้นหรือรังสรรค์ชิน้ งานอีกทัง้ ยังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ เมื่อ
ระลึกถึงสิ่งใดก็สามารถเชื่อมโยงให้ระลึกถึงสิ่งอื่นได้ เช่น เมื่อนึกถึงดินสอก็สามารถนึกถึงปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด ได้เป็ นต้น (Osborn, 1963) อย่างไรก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์ยงั เป็ นความคิดที่
เป็ นอเนกนัย กล่าวคือ เป็ นความคิดที่สามารถคิดได้หลายทิศทาง และหลายแง่มุม สามารถนา
ความคิ ด นั้น มาบู รณาการกับ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ รอบตัว ได้ ความคิ ด อเนกนั ย มี อ งค์ป ระกอบคื อ
ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford, 1967)
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์หมายถึง กระบวนการคิดในการ
แก้ปัญหาที่ทาให้เกิดสิ่งใหม่ผสานกับประสบการณ์เดิม จนเกิดองค์ความรูห้ รือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้
ด้ว ยตนเอง ประกอบด้ว ย ความคิ ด คล่ อ ง ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ความคิ ด ริ เริ่ม และความคิ ด
ละเอียดลออ
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2.2 ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) ได้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีความหมายเช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์
กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็ น กระบวนการคิดหรือการกระทาของบุคคลใน
การแก้ปัญหาให้เกิดผลผลิตต่าง ๆ (สมสุข ธีระไพจิตร. 2537) โดยสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย
ทาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขนึ ้ โดยไม่ซา้ แบบเดิม (สมพาน พรมโสภา. 2548:
16) แต่อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จะอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือความรูใ้ หม่ อีกทัง้ ยังมุ่งเน้นให้เกิดความ
ริเริ่มทางความคิดและมุ่งพัฒนาความคิดให้ได้มาซึ่งผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถจาแนก
ลัก ษณะออกเป็ น 2 ประการ คื อ ความใหม่ (Originality) และความสวยงามหรือ ด้า นศิ ล ปะ
(Artistic) (Pitz and Sund, 1974) องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จาแนก
ตามแนวคิ ด ของ Guilford ประกอบด้ว ย ความคิ ด ริเริ่ม ทางวิ ท ยาศาสตร์ ความคิ ด คล่ อ งทาง
วิท ยาศาสตร์ ความคิ ดยื ดหยุ่นทางวิท ยาศาสตร์ และความคิด ละเอียดลออทางวิท ยาศาสตร์
(Guilford, 1967): Pilg & Sund. 1974: 1; ทัศนียบ์ ญ
ุ เติม. 2526: 3; อัชรีย์ วินิจฉัยกูล. 2549: 35)
จากการศึก ษาสามารถสรุ ป ได้ว่าความคิ ดสร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ หมายถึ ง
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกถึงกระบวนการคิดหรือการกระทาในการแก้ปัญหาโดยสามารถคิด
ได้อย่างหลากหลาย ยืดหยุ่น ริเริ่ม และละเอียดลออ ทาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่
ให้ดีขนึ ้ โดยไม่ซา้ แบบเดิมโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหานัน้ ๆ
2.3 ความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
จากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้
ด าเนิ น การวิ เคราะห์ค วามเหมื อ นและความแตกต่ า งของความคิ ด สร้า งสรรค์แ ละความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ดังตารางที่2 ((Torrance, 1962) 16; Guilford. 1967: 470; Wallach
& K Sund. 1974: 1; ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. 2545: 16; ทัศนีย์ บุญเติม. 2526: 3; อารี พันธ์
มณี. 2540: 6; อัชรีย์ วินิจฉัยกุล. 2549: 35)
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ตาราง 2 วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์
ความเหมือน
1.เป็ นกระบวนการคิดของสมองที่มีอยู่ในตัวบุคคล
มากน้อยแตกต่างกัน
2.สามารถคิดได้อย่างหลากหลายหรือคิดได้อย่าง
เป็ นอเนกนั ย คื อ ความคิ ด ริ เริ่ ม ความคิ ด คล่ อ ง
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ

ความต่าง
1. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ตอ้ ง
อาศัยหลักเหตุและผลในการคิดแก้ปัญหา
2. ความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์
จะต้องคิดโดยอาศัยหลักการทางหรือองค์
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหานัน้ ๆ
3.กระบวนการคิ ด ท าให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ได้ แ ก่ อ งค์ 3. อ งค์ ค วาม รู ้ ห รื อ ชิ ้ น งาน ที่ เกิ ด ขึ ้ น มี
ความรูห้ รือชิน้ งานใหม่ๆเกิดขึน้
ประโยชน์ใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
4.เป็ นการคิดที่ตอ้ งอาศัยจินตนาการ
4. เกิ ด ผลผลิ ต ไม่ ว่ า จะเป็ นผลผลิ ต ทาง
5.เป็ นการคิ ด เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ หลั ก การ ความคิดหรือผลผลิตทางสิ่งประดิษฐ์
นาไปสูก่ ารแก้ปัญหาที่แตกต่างจากผูอ้ ่นื
จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ความเหมื อนและความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์และ
ความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ส ามารถสรุ ป ได้ว่ า ความคิ ด สร้า งสรรค์แ ละความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
เป็ นการขยายความจากความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการเพิ่มสาระสาคัญคือการใช้
องค์ความรู ห้ รือหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้า และรวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ได้
ผลผลิตหรือความรู ใ้ หม่ท่ีมี ประสิ ทธิภ าพ มาผนวกเข้าไป โดยผลผลิตที่เกิดขึน้ เป็ นผลผลิตทาง
ความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์
2.4 ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นหนึ่งในทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมุ่งพัฒนาให้แก่
เยาวชน และบุค คลในชาติ (Partnership for 21st Century Skills, 2015) ดัง จะเห็ น ได้จ ากทุ ก
ประเทศล้วนต้องการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตอ้ งการคนที่มี
ความคิ ด สร้างสรรค์เพื่ อ สร้างนวัต กรรมในการพัฒ นาประเทศ (Land. 2013: 547) นอกจากนี ้
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ประเทศเกาหลี ใต้ได้เร่งพัฒ นาคนในประเทศให้มี ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่ อ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและสามารถใช้ความรูแ้ บบบูรณาการในการแก้ปัญหาได้ (Kim, 2016)
โดยความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยแก้ปัญ หาในการทางานหรือในชีวิตประจาวันได้ กล่า วคือ
สามารถสร้างงานให้มีความใหม่และไม่ซา้ ใคร (Sternberg and Lubart. 1995: 89) หากทาการ
ส่ง เสริม ให้เยาวชนในชาติ มี ความคิ ดสร้างสรรค์แ ล้วจะท าให้ป ระเทศชาติ เกิ ดการพัฒ นาและ
เจริญ ก้า วหน้า ได้ในทุ ก ๆ ด้า นไม่ ว่ า จะเป็ น ทางด้า นเศรษฐกิ จ สามารถสร้า งนวัต กรรมหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ส่งขายทั้งในและนอกประเทศ หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ี
ช่ ว ยลดการใช้สิ่ ง ของที่ ท าลายสิ่ ง แวดล้อ มได้ เป็ น ต้น (กรกนก พากิ่ ง , 2558) อี ก ทั้ง หลัก สูต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง 2560) ได้ร ะบุ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์เป็ นหนึ่งในสมรรถนะสาคัญของนักเรียน นอกจากนีจ้ ากนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็ น
นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ได้เสนอระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า
Education 4.0 โดยนโยบายนีไ้ ด้มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและพัฒ นาเทคโนโลยี (ณัฐพร เห็น
เจริญ เลิ ศ , 2559) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับ เปลี่ยนจากประเทศที่มี รายได้ปานกลางสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งการสร้างนวัตกรรมนัน้ ต้องอาศัยกาลัง ของพลเมืองในประเทศที่สามารถ
ทางานได้อย่างเป็ นระบบ มี จิ นตนาการ มี ความคิดสร้างสรรค์ และใช้สื่อเทคโนโลยีได้ (Boric.
2017: 28) โดยความคิดสร้างสรรค์จะสามารถทางานได้อย่างเป็ นระบบได้นั้นจะต้องอาศัยองค์
ความรู ห้ รือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหา (อัชรีย์ วินิจฉัยกูล. 2549: 35) จะ
เห็นได้ว่าทัง้ วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ (Marzano, 1988) ดังนั้น
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็ นทักษะที่จาเป็ นต้องพัฒนาให้นกั เรียนสามารถผลิตหรือ
คิดนวัตกรรมเพื่ อนาไปแก้ปัญ หาหรือต่อยอดพัฒ นาประเทศได้ในอนาคต กล่าวคือ บุคคลที่ มี
ความคิ ด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์จ ะสามารถรัง สรรค์ต นเองและสิ่ งที่ อยู่รอบข้างให้อ ยู่ใน
ลักษณะที่เหมาะสม จากจินตนาการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกทัง้ จะช่วยให้บุคคลนัน้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ การส่งเสริมหรือช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้
บุคคลนัน้ ใช้ความสามารถของตนในการพัฒนาองค์ความรูห้ รือชิน้ งานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
และส่งเสริมภาวะทางสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย โดยเฉพาะในวัยเด็กหากสุขภาพจิตดีย่อมส่งผลถึงการ
มี ส ติสัม ปชัญ ญะและความสามารถในการใช้ปัญ ญาในการพัฒ นาสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
ในทางที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ (Bill. 1971: 417 – 421; ประพันศิริ สุเสารัจ.
2552: 186; อารี พันธ์มณี. 2557)
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ดังนั้นหากบุคคลใดมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จ ะถื อเป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมส่วนรวมเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
จึงควรที่จะได้รบั การพัฒนา ให้ความสนใจและสนับสนุนเพื่อให้บุคคลนัน้ สามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของตนเองและเป็ นบุคคลที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
2.5 ทฤษฎีและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ทฤษฎี แ ละ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์พบว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มี
ลัก ษณะคล้า ยกับ ความคิ ด สร้า งสรรค์ ดัง นั้น แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละองค์ป ระกอบของความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จึงมีลกั ษณะเช่ นเดียวกับทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นั ก วิ ช าการที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มจ านวน 3 ท่ า น คื อ ทฤษฎี โ ครงสร้า งสติ ปั ญ ญาของกิ ล ฟอร์ด
(Guilford) ทฤษฎี ของทอร์แรนซ์ (Torrance) และทฤษฎี ของวอลลาซ และโคแกน (Wallach &
Kogan) โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี ้ (Guilford. 1998: 46; Torrance.1973: 91-95; Wallach and
Kogan. 1965; ณัฐพงษ์ เจริญทิพย์. 2542: 117
1. ทฤษฎีโครงสร้างของกิลฟอร์ด (Guilford. 1998: 46) นักจิตวิทยาชาวอเมริกา ที่มี
ชื่อเสียงด้านการศึกษาสติปัญญาของมนุษย์ได้อธิบายโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองไว้ 3 มิติ
ดังภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบ 2 แบบจาลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอร์ด (Guilford)
ที่มา : อารี พันธ์มณี (2547. 30)

28
จากแบบจาลองโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ด ทาให้ทราบการแบ่งสมรรถภาพ
ทางสมองออกเป็ น 3 มิติ คือ มิติของเนือ้ หา มิติของวิธีคิด และมิติผลของการคิด โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้ (Guilford. 1998: 46)
มิติท่ี 1 เนือ้ หา (Contents) หมายถึง มิติท่ีแทนด้วยเนือ้ หา ข้อมูลต่าง ๆ หรื อสิ่ง
เร้า ที่สมองรับเข้าไป แบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ ภาพ สัญลักษณ์ ภาษา และพฤติกรรม
มิ ติ ท่ี 2 วิ ธี ก ารคิ ด (Operation) หมายถึ ง กระบวนการคิ ด หรื อ กระบวนการ
ทางานของสมอง แบ่งเป็ น 5 ลักษณะดังนี ้ การเรียนรู ก้ ารเข้าใจ การจา การคิ ดแบบอเนกนัย
(กระบวนการคิดตอบสนองได้หลายรู ปแบบ) การคิดแบบเอกนัย (กระบวนการคิดหาคาตอบที่ดี
ที่สดุ ) และการประเมินค่า
มิติท่ี 3 ผลของการคิด (Product) หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากการคิดจากมิติท่ี 1
และมิติท่ี 2 จะได้ผลออกมาในมิติท่ี 3 แบ่งออกเป็ น 6 ลักษณะ คือ หน่วย (คุณสมบัติเฉพาะตัว)
จาพวก (จาแนกเป็ นกลุม่ ) ความสัมพันธ์ (ผลการเชื่อโยงหน่วยหรือกลุม่ ) ระบบ (การจัดประเภทให้
เป็ นแบบแผน) การแปลงรูป (การจัดองค์ประกอบใหม่) การประยุกต์ (นาข้อมูลไปขยาย)
องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด ได้อธิบายองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ว่าเป็ น ความสามารถในการคิด ได้ห ลายทิ ศทาง ที่ เรีย กว่า คิ ด อเนกนัย (Divergent
Thinking) ได้อธิบายองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ไว้ 3 องค์ประกอบดังนี ้ (Guilford. 1998:
53)
1. ความคิ ด คล่ อ ง (Fluency Thinking) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้า ง
ความคิ ด ที่ แ ตกต่ า งและหลากหลาย ได้อ ย่ างคล่อ งแคล่ว รวดเร็ว และมี ป ริม าณมากภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดซึ่งเป็ นการคิดที่นาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ วัดได้จากคะแนนการ
นับจานวนของคาตอบทัง้ หมดซึ่งประกอบด้วย
1.1 ความคิดคล่องแคล่วในด้านถ้อยคา (Word Fluency) เป็ นความสามารถ
ในการใช้ถอ้ ยคาสามารถสื่อความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว
1.2 ความคล่ อ งแคล่ ว ทางด้ า นการโยงความสั ม พั น ธ์ (Associational
Fluency) เป็ นความสามารถในการคิดสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เ หมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ ภายในเวลาที่กาหนด เช่น พูดถึงปากกาสามารถคิดเชื่อมโยงสิ่งที่เหมือนกันหรือ
คล้ายกันได้ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เป็ นต้น
1.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการคิดใช้วลี หรือประโยค แล้วนาคาหรือประโยคนัน้ มาเรียงกันอย่างรวดเร็ว เช่น
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มี ค าห้า ค า (โต๊ ะ ของแข็ ง มี เป็ น สถานะ) ให้เรี ย งค าดั ง กล่ า วเป็ น ประโยคที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี
ความหมาย เมื่ อ เรียงใหม่ จ ะได้ว่า โต๊ ะ มี ส ถานะเป็ น ของแข็ง ซึ่งเป็ น ประโยคที่ ส มบูรณ์และมี
ความหมายชัดเจน
1.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถ
ที่จะคิดในสิ่งที่ตอ้ งการภายในระยะเวลาที่กาหนด ความคล่องแคล่วในการคิดมีความสาคัญต่อ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กล่าวคือปั ญหาทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีการตัง้ สมมติฐานหลาย
ข้อและทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานนัน้ ๆ ว่าสมมติฐานใดสามารถแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility Thinking) หมายถึงความสามารถในการคิดหา
คาตอบที่หลากหลายไม่ซา้ กัน สามารถปรับความคิดให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยอาศัย
ความรู ้ ประสบการณ์เดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ความคิดยืดหยุ่นเป็ นตัวช่วยให้ความคิดคล่ องมี
ความแปลก ไม่ ซ า้ ซาก ทาให้เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการคิ ดให้ม ากขึน้ วัด ได้จ ากการนับ จานวน
คาตอบที่ไม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน หรือคาตอบที่อยู่ในประเภทที่แตกต่างกัน โดยความคิดยืดหยุ่น
แบ่งออกเป็ น
2.1 ค วาม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ที่ เกิ ดขึ ้ น ทั น ที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่ จ ะพยายามคิ ด ได้ห ลายอย่ า ง เกิ ด ขึ น้ โดยอัต โนมัติ เช่ น เมื่ อ มองเห็ น ขวดน ้า
นักเรียนจงระบุประโยชน์ของขวดนา้ ให้ได้มากที่สดุ บุคคลที่มีความคิดยืดหยุ่นจะสามารถคิดได้ว่า
ประโยชน์ของขวดนา้ มีอะไรบ้าง โดยสามารถคิดได้หลายอย่าง และหลากหลายทิศทาง ซึ่งหาก
บุคคลใดที่ไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะสามารถคิดได้เพียงหนึ่งหรือสองอย่างเท่านัน้
2.2 ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ทางด้า นการดั ด แปลง (Adaptive Flexibility) เป็ น
ความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็ นหลายสิ่ง
ได้ เช่น เมื่อท่านเห็นขวดนา้ ท่านสามารถจะใช้ขวดนา้ ทาอะไรได้บา้ งให้เวลา 5 นาที บุคคลที่มี
ความคิดยืดหยุ่นสามารถตอบได้อย่างหลากหลายและหลายทิศทาง แนวคาตอบ เครื่องกรองนา้
อย่างง่าย โคมไฟประหยัดพลังงาน แจกันลดโลกร้อน แก้วดื่มนา้ พร้อมฝาปิ ด กระถางต้นไม้รดนา้
อัตโนมัติ เก้าอีท้ นแรงกด โต๊ะฝาขวดนา้ กล่องดินสอพร้อมฝาปิ ด ต่างหูฝาขวดนา้ กิ๊บติดผมพลิว้
แรงลม นาคาตอบดังกล่าวมาจัดเป็ นประเภทสามารถจัดได้ทงั้ หมด 4 ประเภท ดังนี ้
ประเภทที่ 1 เฟอร์นิ เจอร์แ ละของตกแต่ ง บ้า น คื อ แจกัน ลดโลกร้อ น
กระถางต้นไม้รดนา้ อัตโนมัติ เก้าอีท้ นแรงกด โต๊ะฝาขวดนา้
ประเภทที่ 2 เครื่อ งใช้ คื อ เครื่ อ งกรองน ้า อย่ า งง่ า ย โคมไฟประหยัด
พลังงาน แก้วดื่มนา้ พร้อมฝาปิ ด
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ประเภทที่ 3 เครื่องประดับ คือ ต่างหูฝาขวดนา้ กิ๊บติดผมพลิว้ แรงลม
ประเภทที่ 4 เครื่องเขียน คือ กล่องดินสอพร้อมฝาปิ ด
3. ความคิ ด ริเริ่ม (Originality Thinking) หมายถึ ง ความสามารถในการคิ ด ที่
แปลกและใหม่ เกิดจากการนาความรู เ้ ดิมมาดัดแปลงวางแผนการคิดให้เกิดสิ่งใหม่เช่น การคิด
ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ได้สาเร็จซึ่งได้แนวคิดมาจากการนาเลนส์นูน 2 เลนส์มาประกอบเป็ นลา
กล้อง เป็ นต้น ความคิดริเริ่ม เป็ นความคิดที่แปลก และแตกต่างต้องอาศัยการกล้าคิด กล้าลอง
เพื่อทดสอบความคิดของบุคคลนัน้ ๆ วัดได้จากความถี่ของคาตอบ
4. ความคิ ด ละเอี ย ดลออทางวิ ท ยาศาสตร์ (Elaboration Thinking) หมายถึ ง
ความสามารถในการคิดให้เห็นถึงรายละเอียดซึ่งสามารถขยายความคิดหลักได้ สามารถวัดได้จาก
การขยายค าตอบของความคิ ด คล่ อ ง จากทฤษฎี โครงสร้า งและองค์ป ระกอบของความคิ ด
สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ของกิ ลฟอร์ด จะอธิ บ ายโครงสร้างกระบวนการทางานของสมอง
ออกเป็ น 3 มิ ติ คือ มิ ติ ของเนือ้ หา มิ ติของวิธี คิด และมิ ติผ ลของการคิด และองค์ป ระกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น
ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ
2. ทฤษฎีของทอร์แรนซ์ (Torrance.1973: 91-95) ได้ให้ความหมายของความคิด
สร้างสรรค์ว่าเป็ น กระบวนการ ของความรูส้ ึกที่ไวต่อปั ญหา โดยสมองจะพยายามที่จะหาคาตอบ
ในการแก้ไ ขปั ญ หา อี ก ทั้ง ยัง พยายามที่ จ ะสื่ อ ความหมายนั้น ให้ผู้อ่ื น เข้าใจ ทอแรนซ์ ไ ด้แ บ่ ง
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact Finding) การค้นหาที่มาของปัญหา
ขัน้ ที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem Finding) สามารถระบุปัญหาได้
ขัน้ ที่ 3 การค้นพบแนวคิด (Idea Finding) การคิดตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล
เพื่อทดสอบความคิด
ขัน้ ที่ 4 การค้นพบคาตอบ (Solution Finding) ทดสอบสมมติฐาน
ขัน้ ที่ 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance Finding) ยอมรับคาตอบที่
ค้นพบ
โดยทอร์แรนซ์ (Torrance) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ได้แบ่งองค์ประกอบ
ไว้ 4 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบดังนี ้
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1. ความคิดคล่อง (Fluency Thinking) คือความสามารถในการคิดหาคาตอบได้
อย่างหลากหลาย ทัง้ ความคิดทางภาษาการพูดและท่าทาง วัดได้จากปริมาณคาตอบที่ไม่ซา้ กัน
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility Thinking) คือความสามารถในการแก้ปัญหาได้
อย่างหลากหลาย โดยการคิดได้หลายแง่มมุ ผสานความรู ้ และประสบการณ์เดิมให้เกิดประโยชน์
วัดได้จากการจัดกลุม่ หรือประเภทของคาตอบ
3. ความคิดริเริ่ม (Originality Thinking) คือความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดเดิม และแตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่นื วัดได้จากความถี่ของคาตอบ
4. ความคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration Thinking) คื อ ความสามารถที่ จ ะใส่
รายละเอียด หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ วัดได้จากรายละเอียดของ
คาตอบที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของคาตอบมากยิ่งขึน้
จากทฤษฎีโครงสร้างและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
ทอแรนซ์ (Torrance) ซึ่งได้กล่าวถึงความไวของสมองต่อการแก้ปัญหา ซึ่งได้แบ่งกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ออกเป็ น 5 ขัน้ คือการค้นหาข้อเท็จจริง การค้นพบปัญหา การค้นพบแนวคิด การค้นพบ
ค าตอบ และการยอมรับ ผลจากการ และองค์ป ระกอบของความคิ ด สร้า งสรรค์ ออกเป็ น 4
องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ
3. ทฤษฎีของวอลลาซ และโคแกน (Wallach & Kogan)
เป็ น การค้น คว้า งานวิ จัย เกี่ ย วกั บ ความคิ ด สร้า งสรรค์ ว่ า เป็ นการเชื่ อ มโยง
ความสัม พัน ธ์จ ากสิ่ ง หนึ่ ง ไปอีก สิ่ ง หนึ่ ง โดยจาแนกกระบวนการคิ ดสร้างสรรค์เป็ น 4 ขั้น ดัง นี ้
(Wallach & Kogan. 1965: 19)
ขัน้ ที่ 1. ขัน้ เตรียม (Preparation)การเตรียมข้อมูลที่จะนามาใช้แก้ปัญหา
ขั้น ที่ 2. ขั้น ฟั ก ตัว (Incubaation)เป็ น ข้อ มูล ดิ บ ที่ ยัง ไม่ มี ก ารจัด ระบบของ
ข้อมูล
ขั้นที่ 3. ขั้นความคิดกระจ่าง (Illumination) เป็ นขั้นที่ข้อมูลได้ถูกจัดระบบ
เรียบร้อยแล้ว
ขัน้ ที่ 4. ขัน้ ทดสอบความคิด (Verfication)เป็ นขั้นสุดท้ายของความคิดที่จะ
พิสจู น์ความคิดเหล่านัน้ ว่าถูกต้องหรือไม่
ทฤษฎี ข องวอลลาซ และโคแกน (Wallach & Kogan) ได้ มี ก ารระบุ เ พี ย ง
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ไว้ 4 ขั้น คือ ขั้น เตรียม ขั้นการฟั กตัว ขั้นความคิดกระจ่ าง และขั้น
ทดสอบความคิด แต่ไม่ได้มีการอธิบายหรือจาแนกองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้
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จากทฤษฎีและองค์ป ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวมา
ข้างต้นสามารถสรุปองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้ 4 ด้าน คือ ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องมีความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน ไม่ เน้น ความคิ ด เพี ย งด้านใดด้านหนึ่ ง เท่ านั้น โดยงานวิจัย ครั้งนี ้ ผู้วิจัย ได้ก าหนด
องค์ป ระกอบของความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ 4 ด้า น ตามแนวคิ ด ของ ทอร์แ รนซ์
เนื่องจาก ทัง้ ทฤษฎีและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ มีความครอบคลุมเข้า
กับบริบทการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ สามารถนาไปใช้ได้ง่ายมากกว่าของ
กิลฟอร์ด เนื่องจากมีแบบวัดความคิดสร้างสรรค์เพียง 3 ด้านคือ ความคิดคล่อง ความคิดริเริ่ม
และความคิ ด ยื ด หยุ่น เท่ า นั้น ส่วนความคิ ด ละเอี ย ดลออ กิ ล ฟอร์ด เห็ น ว่า สามารถวัด ได้จ าก
ความคิดคล่องแล้ว ซึ่งในการนาไปใช้จริงให้หอ้ งเรียนจะวัดได้ค่อนข้างยากจึงได้เลือกใช้แนวคิด
ของ ทอร์แรนซ์
ถ้านาความคิดสร้างสรรค์มาผสานกับวิทยาศาสตร์ก็จะมีองค์ประกอบไม่ต่างจาก
ความคิดสร้างสรรค์แบบธรรมดา ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ดงั นี ้
1 . ค ว า ม คิ ด ค ล่ อ ง ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ( Scientific Fluency) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถของนักเรียนการคิดร่างแบบจาลอง อุปกรณ์ หรือสิ่ งระดิษฐ์ท่ีช่วยประยุกต์ใช้องค์
ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างคล่องแคล่ว ภายใน เวลาที่กาหนดโดยใช้
องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
2. ค วาม คิ ดยื ด ห ยุ่ น ท างวิ ท ยาศ าส ตร์ (Scientific Flexibility) ห ม ายถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการคิดหาคาตอบหรือทางเลือกที่หลากหลายไม่ซา้ กันในสถานการณ์
ที่จาลองขึน้ เกี่ยวกับพลังงานความร้อนโดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู แ้ ละประสบการณ์เดิมทาง
วิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวกับพลังงานความร้อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
3 . ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ (Scientific Originality) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการนาความรูแ้ ละหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน
มาวางแผนการคิ ด และอธิ บ ายรู ป แบบแปลกใหม่ คิ ด ต่ า งจากผู้ อ่ื น และการน าความรู ้
ประสบการณ์เดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ความคิด ละเอีย ดลออทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Elaboration) หมายถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการนาองค์ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ม าปรับปรุ งแก้ไขผลงานให้มี
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ความสมบูรณ์ม ากยิ่งขึน้ อีกทั้งยังสามารถวางแผนและลงรายละเอียดในการคิดหรือประดิษ ฐ์
แบบจาลองได้อย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอน
2.6 การจัดการเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์นนั้ ครูผสู้ อนต้องจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ไม่ปิดกัน้ ความคิดของนักเรียน กล่าวคือการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับ
นัก เรีย นจะสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของความคิ ด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ท่ี สูง ขึน้ อีก ทั้ง
สามารถจัดกิจ กรรมการเรียนรู แ้ บบไม่ กาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเป็ น ผู้
กาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง (ยงยุทธ สายดง. 2527: 45; ศิริอร ใช่ภู่พิรตั น์.
2527: 7) โดยครูผสู้ อนจะต้องพยายามกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
โดยให้โอกาสแสดงความคิด การกระทา และมีอิสระที่จะเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (นิดดา สีทองคา. 2549:
43) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จะมีหลักการเช่นเดียวกับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ แต่ม่งุ ในแนวทางที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยมีขอ้ เสนอแนะในการจัดการ
เรียนรูท้ ่ีส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ดงั นี ้ (Torrance. 1946: 87; อารี พันธ์
มณี .2557: 46; ณัฐณิ ชา เติมสินวานิช. 2550: 37-38; วนิดดา สีทองคา. 2549: 42; สุคนธ์ สินธ
พา. 2551: 34-35; ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2556: 224-226 )
2.6.1 ปลูกฝั งให้เด็กมีเจคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ หรือมีความชอบและเห็นคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ความสนใจใฝ่ รู ้ ความอดทนมุ่งมั่น การมีใจกว้างและยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน มีความคิ ดสร้างสรรค์ มีความสงสัย กระตือรือร้น หาคาตอบ และยอมรับ
เมื่อมีประจักษ์พยานหรือมีเหตุผลเพียงพอซึ่งคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ดงั กล่าว สอดคล้อง
กับลักษณะของผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์
2.6.2 สร้างลักษณะนิสยั ความเป็ นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย ตัง้ แต่วยั เด็ก
เช่ น สัง เกตเกี่ ย วกับ บรรยากาศรอบ ๆ ตัว การพูด คุยกับ เด็ ก ถึ ง เรื่อ งราวต่ าง ๆ ทั้ง ที่ พ บเห็ น ใน
ชีวิตประจาวัน
2.6.3 จัดหาสื่ อเกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างง่าย และปลอดภัยส าหรับ เด็กเพื่ อ
ทดลองศึกษาในสิ่งที่เด็กสนใจ โดยอาจเป็ นของเล่นที่สามารถถอดประกอบได้ หรือเอกสารหนังสือ
ที่เกี่ ย วข้องกับ ชี วประวัติ และการท างานของนัก วิท ยาศาสตร์ท่ี แ สดงให้เห็ น ถึง ความพยายาม
จินตนาการ และความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งที่คิดไม่ถึง หรือไม่ซา้ ใคร
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2.6.4 สนับสนุนให้นกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าย
วิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ หรือทาโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นกั เรียนได้
เกิดการคิดที่กว้างขวางไม่ยดึ ติดกับความคิดเดิมหรือประสบการณ์เดิม
2.6.5 ให้นกั เรียนได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุง หรือดัดแปลงวัสดุต่าง ๆ จากผูใ้ หญ่
อาจเป็ น วัส ดุเหลื อ ใช้น ามาดัด แปลง และควรให้มี ส่ว นร่ว มในการท างานเพื่ อให้ได้เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่สาเร็จของตนเอง
2.6.6 ฝึ กให้นักเรียนได้ลองสร้าง ปรับปรุ ง หรือดัดแปลงสิ่งของที่อยู่รอบตัวเพื่อ
แก้ปัญหา มาผลิตเป็ นชิน้ งานของตนเอง
2.6.7 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทา อีกทัง้ ยังมีความสัมพันธ์
กับสิ่งของที่อยู่รอบตัว
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
สามารถทาได้หลาหลาย โดยเริ่มจากการที่ให้นกั เรียนมองสิ่งที่อยู่รอบตัวให้มีความแปลกใหม่ เพื่อ
จุด ประกายให้เกิดการพัฒ นา จัดสภาพแวดล้อมให้มี ความน่ าสนใจ เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้
ซักถาม สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมที่เป็ น
กลุ่มส่งเสริมการระดมความคิดเป็ นกลุ่ม จะทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและสามารถเกิด
ความคิดที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้
2.7 การวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ความคิ ดสร้างสรรค์ท างวิทยาศาสตร์มี ลักษณะใกล้เคี ยงกับ ความคิด สร้างสรรค์
กล่าวคือเป็ นกระบวนการทางสมองที่ซับซ้อนเป็ นเรื่องที่วัดได้ค่อนข้างยาก (จรินยา นาหัวหิน ,
2553) อย่างไรก็ตามการวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์นอกจากผูถ้ ูกประเมินมีความคิด
สร้างสรรค์แล้วนั้นจะต้องมี ความถูกต้องในองค์ความรู แ้ ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ดังนัน้ การวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จึงจาเป็ นต้องสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎี
ของความคิดสร้างสรรค์โดยมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาหลายท่านที่ศึกษาวิธีการวัดความคิด
สร้างสรรค์ (จรินยา นาหัวหิน, 2553) โดยการวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มีลกั ษณะ
หรือรูปแบบเดียวกับแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบการวัด 3 แบบ คือ การสังเกตพฤติกรรม
การใช้แบบทดสอบ และการตรวจคุณภาพของผลงานหรือชิ น้ งาน โดยผูว้ ิจยั ได้เสนอรายละเอียด
ดังนี ้ (อารี พันธ์มณี. 2540: 199-202)
2.7.1 การสังเกต คือ การสังเกตพฤติกรรมของผูถ้ ูกประเมินที่แสดงออกในเชิ ง
สร้างสรรค์
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2.7.2 แบบทดสอบ คือ ให้ผูร้ บั การประเมินทาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทงั้ ใช้ภาษาและภาพเป็ นสื่อ โดยแบบทดสอบจะมีการกาหนดระยะเวลาใน
การทาแบบทดสอบ นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย เช่นแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด แบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ เป็ นต้น (อารี รังสินันท์ 2532 : 173) ดังงานวิจัยของ มัยสุรี
หยีมะเหร็ม (2555) ที่ได้ทาการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ ก
สามารถวัด ความคิ ด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย นได้โดยการใช้แ บบวัด ความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จานวน 4 ข้อ คื อข้อที่ 1 นักคิด ข้อที่ 2 นักประดิษฐ์ ข้อที่ 3 นักพิชิต
ปั ญ หา ข้อที่ 4 นักพยากรณ์ สอดคล้องกับ สุม าลี กาญจนชาตรี (2525) ได้สร้างแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอายุระหว่าง 11 -15 ปี โดยเป็ นแบบทดสอบ 3
ข้อ ข้อที่ 1 การใช้ประโยชน์ ข้อที่ 2 นั ก ประดิษ ฐ์ ข้อที่ 3 นัก ค้น คว้า โดยสามารถวัดความคิ ด
สร้างสรรค์จากแบบทดสอบได้ 3 วิธี คือ การสังเกตพฤติกรรม การวัดโดยใช้แบบทดสอบ และการ
ตรวจคุณภาพของผลงาน ได้ระบุรายละเอียดดังนี ้ (ณัฏฐพงษ์ เจริญทิพย์. 2541: 61-67; ศศิพิมล
พิกลุ ทอง. 2550: 25 )
แบบทดสอบวัด ความคิ ด สร้า งสรรค์เป็ นเครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ในการวัด
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็ นระบบซึ่งอาจใช้ควบคู่กับแบบสารวจพฤติกรรมจะยิ่งช่วยให้ได้ขอ้ มูล
ใกล้เคี ย งและถู ก ต้อ งตรงกั บ ความเป็ น จริง มากขึ ้น แบบทดสอบวัด ความคิ ด สร้า งสรรค์จ ะ
ดาเนินการสร้างขึน้ ซึ่งเนือ้ หาของแบบทดสอบมีทงั้ ภาษาและรูปภาพที่ใช้เป็ นสื่อเพื่อเร้าให้นกั เรียน
ได้แสดงออกในเชิงความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สดุ (จรินยา นาหัวหิน, 2553) การสร้างแบบทดสอบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็ นเรื่องยาก ดังนั้นการแสดงความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่
ต้องถึงขั้นตั้งทฤษฎีใหม่ หรือประดิษ ฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่เสมอไป แต่ผู้ถูกประเมิ นสามารถคิด
แก้ปัญ หาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทัศนีย์ พฤกษชลธาร
2517 : 19 ;อารี รัง สิ นัน ท์. 2532) โดยแบบทดสอบที่ นิ ย มใช้กัน มากและเป็ น การเริ่ม ต้น ให้มี
การศึกษากันอย่างกว้างขวาง คือแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford แบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Wallach and Kogan
(Torrance. 1962: 16; Guiford. 19677:470; Wallach&kogan. 1965: 34)
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ของรูปแบบการวัด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ดาเนินการก่อนการ
เรียนการสอนระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ประกอบด้วย
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แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความคล่องแคล่วในการคิด
แบบทดสอบวัดความยืดหยุ่นในการคิด และแบบทดสอบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความคล่องแคล่วในการคิด (Guilford, 1967)
1. แบบทดสอบที่ให้ผูร้ บั การประเมินคิดหาคาตอบให้ได้ม ากที่สุด แล้ว
ตอบออกมาเป็ นหน่วยที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสิ่งอื่น
2. แบบทดสอบให้ผรู้ บั การประเมินคิดหาคาตอบให้ได้มากที่สดุ แล้วตอบ
ออกมาเป็ นกลุม่ ต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะร่วมกัน
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความยืดหยุ่นในการคิด
1. แบบทดสอบที่ให้ผูร้ บั การประเมินคิดหาคาตอบให้ได้ม ากที่สุด แล้ว
ตอบออกมาในรูปของความสัมพันธ์ อาศัยลักษณะบางอย่างเป็ นเกณฑ์
2. แบบทดสอบที่ให้ผูร้ บั การประเมินคิดหาคาตอบให้ได้ม ากที่สุด แล้ว
ตอบออกมาในรูปของความคิดที่สามารถจัดระบบได้
ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.แบบทดสอบที่ให้ผูร้ บั การประเมิ นคิดหาคาตอบให้ได้มากที่สุด แล้ว
ตอบออกมาโดยเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
2. แบบทดสอบที่ให้ผูร้ บั การประเมินคิดหาคาตอบให้ได้ม ากที่สุด แล้ว
ตอบออกมาในรูปของการประยุกต์เป็ นแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ท่แี ปลกแตกต่างจากเดิม
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance (1962) เรียกว่า Minnesota
Test of Creative Thinking หรือ MTCT ต่อมาใช้ช่ือว่า Torrance Test of Creative Thinking หรือ
TTCT เป็ นแบบทดสอบชนิดเขียนตอบในแต่ละข้อให้ได้มากที่สุด โดยข้อสอบแต่ละชุดจะกาหนด
สถานการณ์ให้แตกต่างกัน โดยจะใช้สถานการณ์ของสิ่งที่ใกล้ตัวผูถ้ ูกประเมินเพื่อเป็ นสิ่งเร้าให้ผู้
ถูกประเมินใช้ความรู ้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตอบคาถามให้ได้มากที่สดุ ในระยะเวลาที่
จากัด โดยคาตอบของนักเรียน 1 คาตอบ อาจจะสามารถวัดได้หลายด้าน ตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้
(สมพาน พรมโสภา 2548 : 55 ; Torrance .1965 : p.355-370)
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance ใช้วดั ความคิดสร้างสรรค์ได้หลาย
ระดับอายุ ประกอบด้วยการวัดกิจกรรม 3 อย่าง คือ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัย
รู ป ภาพ (Thinking creatively with picture) แบบทดสอบความคิ ด สร้า งสรรค์โดยอาศัย ภาษา
(Thinking creatively with words) แบบทดสอบความคิ ด สร้างสรรค์โดยอาศัย เสี ย งและภาษา
(Thinking creatively with sounds and images) การวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
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จะกล่าวถึง ได้แก่ แบบทดสอบความคิ ดสร้างสรรค์โดยอาศัย ภาษา (Thinking creatively with
words) มี 2 แบบ คื อ แบบ A และแบบ B เป็ น แบบทดสอบคู่ข นาน แบบทดสอบนี ้เหมาะกับ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ลั ก ษ ณ ะของแบบทดสอบวั ด ความคิ ด สร้า งสรรค์ โ ดยอาศั ย ภ าษ า
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมชุดที่ 1 การตั้งคาถาม เป็ นการตัง้ คาถามจากภาพที่กาหนดให้
มากที่สดุ เพื่อให้รูว้ ่าเกิดอะไรขึน้ มากที่สดุ และคาถามที่ตงั้ ขึ ้นนัน้ ต้องไม่เป็ นคาถามที่สามารถตอบ
ได้เพียงแต่เหลือบดูภาพเท่านัน้ แต่จะต้องตอบจากการใช้ความคิด
กิ จ กรรมชุ ด ที่ 2 การเดาสาเหตุ เป็ น การเขี ย นสาเหตุ ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ
เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ของรูปภาพในกิจกรรมที่ 1 ให้มากที่สดุ
กิจกรรมที่ 3 การเดาผลที่จะเกิดตามมา เป็ นการเขียนผลที่อาจจะเกิดขึน้
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในภาพที่กาหนดให้ในรูปภาพของกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุ งผลผลิตให้ดีขึน้ เป็ นการดัดแปลงสิ่งของในภาพที่
กาหนดให้และมากที่สดุ เท่าที่จะมากได้
กิจกรรมที่ 5 ประโยชน์ของสิ่งของ เป็ นการเขียนรายชื่อหรือบอกรายการ
ของสิ่งของที่น่าสนใจและแปลกที่ทามาจากสิ่งของที่กาหนดให้
กิ จ กรรมที่ 6 ตั้ ง ค าถามที่ แ ปลกแตกต่ า ง เป็ นการตั้ ง ค าถามแปลก
เกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ ที่กาหนดให้
กิจกรรมที่ 7 การสมมติอย่างมีเหตุผล เป็ นการเขียนสิ่งที่คิดหรือคาดเดา
ถึ ง สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ น้ จากสถานการณ์ ท่ี ไ ม่ น่ า เป็ นไปได้ท่ี ก าหนดให้ (Torrance, 1962) สอคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ประดิษฐ์ สนั่นเอือ้ (2527) ที่ใช้แบบทดสอบที่สร้างขึน้ โดยอาศัยแนวคิดของ ทอแรนซ์
(Torrance) ใช้วัดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ประกอบด้วยคาถาม 4 ข้อ คือนิยมไพร นัก
พยากรณ์ นักเทคโนโลยี และนักทดลอง โดยแบบทดสอบนีม้ ี ค่าความเที่ยง 0.73 ด้านความคิด
คล่อง 0.71 ด้านความคิดยืดหยุ่น 0.56 และด้านความคิดริเริ่ม 0.47
การตรวจให้ค ะแนนแบบทดสอบความคิ ด สร้า งสรรค์โดยอาศั ย ภาษา
Torrance ได้แบ่งการให้คะแนนออกเป็ น 4 ด้าน คือ
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1. คะแนนความคิดคล่อง พิจารณาจากคาตอบที่เป็ นไปได้ตามเงื่อนไข
ของคาถามโดยให้คะแนนคาตอบละ 1 คะแนน ตามปริมาณคาตอบที่ไม่ซา้ กัน โดยตรวจแยกเป็ น
รายบุคคลเช่น สมใจเขียนตอบมา 10 ข้อ เป็ นไปตามเงื่อนไขทัง้ หมดจะได้คะแนนความคิดคล่อง
10 คะแนน สมศรีเ ขี ย นตอบมา 12 ข้อ แต่ เป็ น ตามเงื่ อ นไขเพี ย ง 10 ข้อ จะได้ค ะแนนเพี ย ง
10 คะแนน
2. คะแนนความคิดยืดหยุ่น พิจารณาจากคาตอบที่เป็ นไปได้ ซึ่งจะจัด
กลุ่ม หรือประเภทของคาตอบของนักเรียนแต่ละคน ตามวิธี การคิ ดที่แตกต่างกัน ต่อสิ่งเร้าหรือ
เงื่อนไขที่กาหนดให้ โดยให้คะแนนคาตอบเป็ นกลุม่ หรือประเภทละ 1 คะแนน เช่น สมใจเขียนตอบ
ข้อแรกมา 6 ข้อ สามารถจัดกลุม่ ได้ 3 กลุม่ คือกลุ่มแรก 2 ข้อ กลุ่มสอง 2 ข้อ กลุม่ สาม 2 ข้อ สมใจ
จะได้คะแนนด้านความคิดยืดหยุ่น 3 คะแนนแต่หากคาตอบของผูป้ ระเมินบางคนที่ไม่สามารถจัด
เข้ากลุม่ ได้จะได้คาตอบละ 1 คะแนน
3. คะแนนความคิดริเริ่ม พิจารณาจากความถี่ของคาตอบของนักเรียน
ทัง้ หมดที่เป็ นความคิดแปลกแตกต่างไปจากคาตอบทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีสาระ เนือ้ หา หรือ
รู ป แบบที่ ใกล้เคี ยง จากนั้น จึ งให้คะแนนค าตอบที่ มี ค วามซ า้ ซ้อ นมากจะได้ค ะแนนน้อ ย ส่ว น
คาตอบที่ซา้ ซ้อนน้อยจะได้คะแนนมาก โดยกาหนดให้คะแนนคาตอบตามความถี่ดงั นี ้
คาตอบที่มีความถี่เท่ากับ 1
ให้ 5 คะแนน
คาตอบที่มีความถี่เท่ากับ 2
ให้ 4 คะแนน
คาตอบที่มีความถี่เท่ากับ 3
ให้ 3 คะแนน
คาตอบที่มีความถี่เท่ากับ 4
ให้ 2 คะแนน
คาตอบที่มีความถี่เท่ากับ 5
ให้ 1 คะแนน
คาตอบที่มีความถี่เกิน 5 ขึน้ ไป
ให้ 0 คะแนน
4. คะแนนความคิดละเอียดลออ พิ จ ารณาจากคาตอบโดยให้คาตอบ
หลักละ 1 คะแนน ส่วนขยายหรือรายละเอียดของคาตอบที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของคาตอบ
มากยิ่งขึน้ จะให้คะแนนอีก 1 คะแนน โดยส่วนขยายจะต้องเป็ นข้อความที่สื่อถึงความเป็ นไปได้ มี
ความสมบูรณ์ คะแนนความคิด สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนคิดได้จ ากผลบวกของ
คะแนน ความคิ ด คล่ อ ง คะแนนความคิ ด ยื ด หยุ่ น และคะแนนความคิ ด ริเริ่ม และความคิ ด
ละเอียดลออ (Torrance .1965; อารี พันธ์ม ณี . 2540; ณัฏ ฐพงษ์ เจริญ ทิพ ย์, 2541: 331-335;
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2541: 40; วนิช สุธารัตน์, 2547: 225-226;)
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แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Wallach and Kogan เป็ นแบบทดสอบที่
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือแบบทดสอบที่เป็ นภาษาและแบบทดสอบที่เป็ นรูปภาพ ทัง้ หมด 5 ฉบับ
คือ
ชนิดพวกเดียวกัน มีทงั้ หมด 4 ข้อ ให้ผูร้ บั ประเมินคิดหาคาตอบที่แปลก
ใหม่มาให้ได้มากที่สดุ จากสิ่งที่กาหนดให้ เช่น ให้บอกชื่อของสิ่งของที่ทามาจากธรรมชาติ เป็ นต้น
ชนิดประโยชน์ของสิ่งของ มีทงั้ หมด 8 ข้อ ให้ผูร้ บั ประเมินบอกประโยชน์
ของสิ่งของที่กาหนดให้ให้มากที่สดุ เช่น ให้บอกประโยชน์ของผักตบชวา
ชนิ ด ความเหมื อ น มี ทั้ง หมด 10 ข้อ ให้ผู้รับ ประเมิ น บ อกลัก ษณะที่
เหมือนกันหรือคล้ายกันระหว่างของสองสิ่ง เช่น ผักบุง้ กับผักตบชวา
ชนิดความหมายของภาพ มีทั้งหมด 8 ข้อ ให้ผูร้ บั ประเมิ นมองรู ปภาพ
แล้วบอกสิ่งที่เห็นให้ได้มากที่สดุ (Wallach and Kogan, 1965 : 267-268)
จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถจาแนกแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ได้เป็ น 3 รูปแบบ คือการสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบทดสอบ และการตรวจคุณภาพ
ของผลงานหรือชิน้ งาน โดยแบบวัดความคิดสร้างที่ได้รบั ความนิยมและสามารถทาได้ง่ายในชัน้
เรียนคือการใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์โดยผูว้ ิจัยได้เลือกใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ของ
Torrance ที่มีการวัดความคิดสร้างสรรค์ครบทัง้ 4 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ
ความคิดคล่อง ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึ่งแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ของกิลฟอร์ดไม่ได้มีแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคิดละเอียดลอออย่างชัดเจน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้วิ จัย เล็ ง เห็ น ว่า การวัด ความคิ ด ละเอี ย ดลออจะเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ได้กล่าวคือการคิดอย่างละเอียดลออจะมีส่วนช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของความคิดได้ผูว้ ิจัยจึงได้เรื่องแนวคิดแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance ในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ในครัง้ นี ้
3. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นการเรียนการสอนที่นากระบวนการทางวิศวกรรม
เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้กับนักเรียน (วรรณา รุ่งลักษมีศรี, 2551) โดยมีนัก
การศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดงั ต่อไปนี ้
3.1 ความหมายของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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กระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม (Engineering Design Process) หมายถึ ง
กระบวนการที่ วิ ศ วกรใช้ในการแก้ปั ญ หาอย่ างสร้า งสรรค์ (Transferable Integrated Design
Engineering Education. 2010) เป็ นระบบ สามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ (Dym et al.
2006) ใช้การออกแบบหรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม (Stacey. 2004) โดยอาศัยความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อสร้างหรือออกแบบสิ่งที่เป็ นประโยชน์ (Elmadany and AlBahakli. 2004) สอดคล้องกับสภาพปั ญ หาในชีวิตจริง และสนองต่อความต้องการของมนุษ ย์
(เฉลิ ม วุฒิ ศุภ สุข. 2555) สิ่ ง ที่ อ อกแบบหรือ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นั้น อาจเป็ น สิ่ ง ที่ ไม่ เคยมี ม าก่ อ นหรือ
สามารถพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้เป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนได้ (Khandani. 2005)
3.2 ความสาคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตลาดแรงงานในปั จ จุ บั น ต้อ งการแรงงานและวิ ศ วกรที่ มี คุ ณ ภาพสามารถคิ ด
สร้างสรรค์และทางานอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอนได้ เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดทักษะและสมรรถนะที่
จาเป็ นต่อการดารงชีวิตในสังคมปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนาผลผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ท่ีก่อประโยชน์อย่างสูงสุด
กล่าวคือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) มาใช้ในการทางาน
เพื่อสร้างสรรค์ชิน้ งานหรือนวัตกรรมต่าง ๆ (กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ. 2557, สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2554)การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(Engineering Design Process) เป็ น หนึ่ ง ในรู ป แบบการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี ช่ วยส่ ง เสริม ความคิ ด
สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย นได้ (อภิ สิ ท ธิ์ ธงไชย, 2556) การจัด การเรี ย นรู ้ด้ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้รบั ฐานคิดมาจากขัน้ ตอนการทางานอย่างมีร ะเบียบแบบ
แผนของวิ ศ วกรน าโดย John D. Runkle ผู้ อ านวยการสถาบั น เทคโนโลยี ป ระจ ามลรั ฐ
Massachusetts ได้น าแนวคิ ด นี ้ม าฝึ ก ให้กับ วิศ วกร โดยมี ขั้น ตอนการท างาน 5 ขั้น คื อ ขั้น ตั้ง
ค าถาม (Ask) ขั้น จิ น ตนาการวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา (Imagine) ขั้น วางแผน (Plan) ขั้น สร้า งสรรค์
(Create) และขั้นปรับปรุ ง (Improve) (Smith and Wicklein. 2007: 12) ซึ่งต่อมาได้มีการนาเอา
ขัน้ ตอนดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนรู ใ้ นรายวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ภัสสร ติดมา (2558) ได้
ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการออกแบบวิศวกรรม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง
ระบบร่างกายมนุษย์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 48 คน พบว่า การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยนักเรียนได้คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย ตั้งแต่รอ้ ยละ79 ขึน้ ไป ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ด้านที่นักเรียนสามารถ
พัฒนาได้มากที่สดุ คือ ความคิดริเริ่ม รองลงมาคือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และน้อยที่สุด
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คือ ความคิดละเอียดลออ ซึ่งการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบนีจ้ ะต้องอาศัยกระบวนการทางวิศวกรรม
น ามาใช้ใ นการออกแบบ และสร้า งชิ ้น งานใหม่ ๆ (อภิ สิ ท ธิ์ ธงไชย, 2556) อี ก ทั้ ง การจั ด
กระบวนการเรีย นรู ด้ ้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรมช่ ว ยส่ ง เสริม ให้นัก เรีย นสามารถ
สร้างสรรค์ชิน้ งาน มีทกั ษะในการออกแบบ เน้นให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง และเปิ ดโอกาส
ให้นัก เรีย นคิ ด สิ่ ง ที่ แ ปลกใหม่ ไม่ ซ า้ ใคร (สิ ริน ภา กิ จ เกื ้อ กูล . 2558: 201) โดยเนื ้อ หาที่ เหมาะ
สาหรับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนัน้
ควรเป็ นเนือ้ หาที่ใกล้ตวั นักเรียนสามารถนาความรูน้ นั้ มาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ด้วยการลงมือ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นขัน้ ตอน (วรรณา รุง่ ลักษมีศรี, 2551)
3.3 แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (เฉลิม
วุฒิ ศุภสุข: 2555) โดยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะต้องมีการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
อีกทัง้ ยังสามารถประยุกต์องค์ความรูก้ บั เครื่องมือทางเทคโนโลยีได้ (Sneider: 2011) ดังนัน้ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คือ ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) และ
ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructionnism) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.3.1 ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
ทฤษฎีสรรคนิยม หรือ ทฤษฎี การสร้างความรู ้ (Constructivism) คือทฤษฎี
ทางการศึกษาที่กล่าวถึงการเรียนรู เ้ ป็ นกระบวนการของสติปัญญาของแต่ละบุคคลในการสร้าง
ความรูแ้ ละความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ (จินดา โพธิ์นอก. 2558) โดยจะต้องนาองค์ความรู ใ้ หม่ผสานกับ
ประสบการณ์เดิม (Swan: 2005) เนื่องจากทฤษฎีสรรคนิยม ไม่ใช่วิธีสอนจึงใช้การตีความทฤษฎี
สรรคนิยมแล้วจึงนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม จึงมีหลากหลาย สามารถสรุ ปได้ดังนี ้ (Osborne&Wittrock. 1983:
489-508, Wilson&Cole. 1991: 59-61, Murphy . 1977, ภิญ ญาพัชน์ ปลากัดทอง. 2551: 82,
ทิศนา แขมมณี. 2554)
3.3.1.1 เปิ ดโอกาสให้นักเรียนเป็ นผูส้ ามารถแสดงความรู ้นนั้ ด้วยตนเอง
เริ่มจากกระบวนการสังเกต อภิปราย สรุปผล และเพิ่มเติมองค์ความรูใ้ ห้สมบูรณ์
3.3.1.2 การเรียนรู จ้ ะต้องผสานความรู เ้ ดิม แรงจูงใจ และอารมณ์ของ
นักเรียน กล่าวคืออิทธิพลเหล่านีส้ ามารถช่วยกระตุน้ รับสิ่งเร้าต่าง ๆ อีกทัง้ ยังผสานกับความรูเ้ ดิมที่
ช่วยให้นกั เรียนเลือกเรียนที่สิ่งที่ตนเองเคยสนใจและมีความรูเ้ ดิมมาก่อน
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3.3.1.3 การเรีย นรู ท้ ่ี จ ะต้อ งให้นั ก เรีย นลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริง ค้น คว้าด้ว ย
ตนเอง วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรูน้ นั้ ด้วยตนเอง
3.3.1.4 การเรียนรู ท้ ่ีเกิดการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม เมื่อมีการร่วมมือ
ทางานเป็ นกลุ่มย่อมเกิดปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิดให้เห็นแก่
กันและกัน
3.3.2 ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู ้ (Constrructionnism)
ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู ้ (Constrructionnism) เป็ นทฤษฎีการเรียนรู ท้ ่ีเน้น
นัก เรีย นเป็ น ผู้ส ร้า งองค์ค วามรู ด้ ้ว ยตนเอง นัก เรีย นสามารถเรีย นรู ไ้ ด้ดี ผ่ านการสร้างผลงาน
กล่า วคื อ นัก เรีย นจะต้อ งสร้างความรู ใ้ หม่ ขึ น้ มาเอง ไม่ ใช่ รั บ ข้อ มูล ภายนอกเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
(Seymmour Papert.) สามารถสรุ ป เป็ น หลัก การส าคัญ ของทฤษฎี ส ร้างสรรค์ค วามรู ้ ได้ดัง นี ้
(Bers. 2001: 9, Papert&Harel. 2002)
3.3.2.1 หลักการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
3.3.2.2 หลักการยึดนักเรียนเป็ นศูนย์กลางเรียนรู ้
3.3.2.3 หลักการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเดิม
3.3.2.4 หลักการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้
3.3.2.5 หลักการเรียนรูผ้ ่านการปฏิบตั ิ
3.3.2.6 หลักการเรียนรูจ้ ากสิ่งที่ผิดพลาด เพื่อเข้าใจในสิ่งที่ถกู ต้อง
ก า รเกิ ด ก ระ บ ว น ก า รเรี ย น รู ้ ต า ม แ น ว ท ฤ ษ ฎี ส ร้ า งส รรค์ ค วา ม รู ้
(Constrructionnism) จะเกิดขึน้ เองโดยอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งเร้าคอยกระตุน้ ดังนัน้ ผูส้ อนควรกระตุน้
นักเรียนให้เกิดการเริ่มต้นคิด เปิ ดความคิด เปิ ดใจเพื่อสัมผัสกับเรื่องราวใหม่ๆ โดยอาศัยหลักการ
ของ ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู ้ (Constrructionnism)
3.4 ขัน้ ตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมพบว่า ได้มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ระบุขนั้ ตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
โดยเมื่อจัดประเภทตามความถี่จะสามารถแบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็ นนักการศึกษาใน
ปี ค ศ. 2004-2009 ได้มี ก ารระบุขั้น ตอนไว้ทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี ้ (Stacey. 2004; Khandani.
2005; Cejika & Rogers. 2005;Asunda & Hill. 2007; Foundation. 2009)
ขัน้ ที่ 1 ระบุสภาพปัญหา
ขัน้ ที่ 2 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
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ขัน้ ที่ 3 ระบุตวั แปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ขัน้ ที่ 4 กาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ขัน้ ที่ 5 ออกแบบแผนการดาเนินงาน
ขัน้ ที่ 6 สร้างสิ่งประดิษฐ์
ขัน้ ที่ 7 ทดสอบนาชิน้ งานไปใช้ประโยชน์
ขัน้ ที่ 8 อภิปรายผลการดาเนินงาน
ขัน้ ที่ 9 สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มที่ 2 เป็ นนักการศึกษาในปี คศ. 2010-2018 ได้มีการระบุขนั้ ตอนกระบวนการ
ออกแบ บ เชิ ง วิ ศ วกรรม ไว้ ทั้ ง หม ด 6 ขั้ น ตอน ดั ง นี ้ (V – Neun. 2010; Kelly. 2010; Ron
Schachter. 2012; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2561:149)
ขัน้ ที่ 1 ระบุปัญหา
ขัน้ ที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ขัน้ ที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ขัน้ ที่ 4 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
ขัน้ ที่ 5 ทดสอบ
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน
จะเห็นได้ว่าขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้ง 2 กลุ่ม มีลาดับขั้นตอน
ใกล้เคี ย งกัน โดยขั้น ตอนในกลุ่ม ที่ 1 มี ขั้น ตอนกระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรมจ านวน 9
ขัน้ ตอน ซึ่งจะแยกขัน้ ตอนของการ สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขัน้ การระบุตวั แปรที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหา และขัน้ การกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาออกจากกัน ซึ่งจะต่างจากกลุ่มที่ 2 ที่รวม
ขั้น ตอนนี ้เข้าด้ว ยกัน ซึ่ง เรีย กว่ า ขั้น การรวบรวมข้อ มูล และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หา และ
เพิ่มเติมการนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาพร้อมทัง้ ผลของการแก้ปัญหานัน้ เข้าไปด้วย ซึ่งลาดับขัน้ ตอน
กระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรม ทั้ง 6 ขั้น ตอนจะสอดคล้อ งกับ สถาบัน ส่ง เสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561) ที่ได้ระบุขนั้ ตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ไว้ใน
แบบเรีย นเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยระบุไว้ 6 ขัน้ ตอนดังนี ้
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560)
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ขัน้ ที่ 1 ระบุปัญ หา (Problem Identification) คือ ขั้นตอนการทาความเข้าใจใน
ปั ญ หาผ่ านสถานการณ์ท่ีนักเรียนเจอ โดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญ หาและสามารถสร้าง
ชิน้ งานหรือพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้
ขัน้ ที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา (Related Information
Search) คือ ขัน้ ตอนการรวบรวมข้อมูลแนวคิด และองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ
ที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้
ขั้น ที่ 3 ออกแบบวิธี ก ารแก้ปั ญ หา (Solution Design) คื อ ขั้น ตอนของการน า
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ หาจุดดีและจุดจากัดของวิธีในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ พร้อมทั้ ง
ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีท่ีสดุ ในการแก้ปัญหานัน้ ๆ โดยจะต้องคานึงถึงปริมาณของทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัด แล้วออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็ นแผนภาพหรือร่างภาพตามบริบท
ของปัญหานัน้ ๆ
ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนิน การแก้ปั ญ หา (Planning and Development) คื อ
ขัน้ ตอนของการวางแผนพร้อมทัง้ การเรียงลาดับขัน้ ตอนในการแก้ปัญหา และระบุระยะเวลาที่ใช้ใน
แต่ละขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังลงมือแก้ปัญหาตามที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้
ขั้น ที่ 5 ทดสอบ ประเมิ น ผล และปรับ ปรุ ง แก้ไขวิธี ก ารแก้ปั ญ หาหรือ ชิ น้ งาน
(Testing, Evaluation and Design Improvement) คือ ขัน้ ตอนของการทดสอบพร้อมทัง้ ประเมิน
ชิน้ งานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญ หา ผลการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน (Presentation)
คือ ขั้นตอนการนาเสนอวิธีการแก้ปัญ หาตั้งแต่แนวคิด ขั้นตอนการสร้างชิน้ งานหรือวิธีการโดย
นาเสนอให้เกิดความน่าสนใจต่อผูฟ้ ั งและเข้าใจได้ง่าย
โดยผูว้ ิจยั ได้นาขัน้ ตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่สามารถนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิช าวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถล าดับขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศ วกรรมเพื่ อ ให้ง่ ายเมื่ อนัก เรีย นลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริง ซึ่ง สอดคล้อ งกับ สถาบัน ส่ง เสริม การสอน
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561)ที่ เป็ นหน่ วยงานหลัก ในการพัฒ นาการจัดการเรียนรู ท้ าง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทย โดยผูว้ ิจัยได้ระบุขั้ นตอนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมไว้ 6 ขัน้ ตอนที่ใช้ในงานวิจยั ดังนี ้
ขั้น ที่ 1 ระบุ ปั ญ หา (Problem Identification) คื อ ขั้น ตอนที่ นัก เรีย นท าความ
เข้าใจในปั ญ หาผ่านสถานการณ์เรื่องพลังงานความร้อนในชีวิตประจาวัน โดยนักเรียนสามารถ
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วิเคราะห์ปัญ หาและสามารถสร้างชิน้ งานหรือพัฒ นาวิธีการในการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ ผ่านการ
อภิปรายภายในกลุม่
ขัน้ ที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา (Related Information
Search) คือ ขั้นตอนที่นักเรียนภายในกลุ่ม ช่ วยกันรวบรวมข้อมูลแนวคิด และองค์ความรู ท้ าง
วิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ เกี่ ยวกับเรื่อง พลังงานความร้อน ที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหานัน้
ๆ ได้
ขั้น ที่ 3 ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา (Solution Design) คื อ ขั้น ตอนที่ นัก เรี ย น
สามารถนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ หาจุดดีและจุดจากัดของวิธีในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ
พร้อมทั้งตัด สิ นใจเลื อกวิธี การที่ดี ท่ี สุดในการแก้ปั ญ หานั้น ๆ โดยจะต้องคานึ งถึงปริม าณของ
ทรัพยากรที่ครูมีให้อย่างจากัด แล้วออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็ นแผนภาพหรือร่าง
ภาพตามบริบทของปัญหานัน้ ๆ
ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนิน การแก้ปั ญ หา (Planning and Development) คื อ
ขัน้ ตอนที่นกั เรียนสามารถวางแผนพร้อมทัง้ เรียงลาดับขัน้ ตอนในการแก้ปัญหา และระบุระยะเวลา
ที่ใช้ในแต่ละขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังลงมือแก้ปัญหาตามที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้ได้
ขั้น ที่ 5 ทดสอบ ประเมิ น ผล และปรับ ปรุ ง แก้ไขวิธี ก ารแก้ปั ญ หาหรือ ชิ น้ งาน
(Testing, Evaluation and Design Improvement) คือ ขัน้ ตอนที่นกั เรียนนาชิน้ งานหรือวิธีการไป
ทดสอบพร้อมทัง้ ประเมินชิน้ งานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญ หา ผลการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน (Presentation)
คือ ขัน้ ตอนที่นกั เรียนสามารถนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาตัง้ แต่แนวคิด ขัน้ ตอนการสร้างชิน้ งานหรือ
วิธีการโดยนาเสนอให้เกิดความน่าสนใจต่อผูฟ้ ั งและเข้าใจได้ง่าย โดยมีครู และเพื่อนร่วมชัน้ เรียน
ช่วยกันอภิปรายและเสนอแนะ
3.5 การจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นการจั ดกิจกรรมที่เน้น
การลงมือทาด้วยตัวนักเรียนเอง โดยครูเป็ นผูส้ นับสนุนความคิดที่แปลกใหม่และต้องเป็ นความคิด
ที่ ส ามารถเป็ นไปได้ (Blount and Klausmeir. 1968) นอกจากนี ้ การจั ด การเรี ย นรู ้ด้ ว ย
กระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม (Engineering Design Process) เป็ น หนึ่ ง ในรู ป แบบการ
จัดการเรียนรูท้ ่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ (อภิสิทธิ์ ธงไชย,
2556) การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้รบั ฐานคิดมาจากขัน้ ตอนการ
ท างานอย่ า งมี ร ะเบี ย บแบบแผนของวิ ศ วกรน าโดย John D. Runkle ผู้อ านวยการสถาบั น
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เทคโนโลยีประจามลรัฐ Massachusetts ได้นาแนวคิดนีม้ าฝึ กให้กับวิศวกร โดยมี ขั้นตอนการ
ท างาน 6 ขั้น คื อ ขั้น ระบุ ปั ญ หา (Problem Identification) ขั้น รวบรวมข้อ มู ล และแนวคิ ด ที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ ปั ญ หา (Related Information Search) ขั้น ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา (Solution
Design) ขั้ น วางแผนและด าเนิ น การแก้ ปั ญหา (Planning and Development)ขั้ น ทดสอบ
ประเมิ นผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปั ญ หาหรือชิ น้ งาน (Testing, Evaluation and Design
Improvement) และขั้นน าเสนอวิธี การแก้ปัญ หา ผลการแก้ปัญ หาหรือชิ น้ งาน (Presentation)
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2561:149; V – Neun. 2010; Kelly. 2010;
Ron Schachter. 2012; Smith and Wicklein. 2007: 12)
3.5.1 ข้อดีและข้อจากัดของการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้น กระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม
Massachusetts State Department of Education เป็ นสถานที่ แ รกที่ น า
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการศึกษาทุกระดับชัน้ มีเป้าหมายเพื่อให้นกั เรียนเกิด
การเรีย นรู ผ้ ่ า นกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม และสามารถแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Hayne, et al: 2011) ซึ่งการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
มีทั้งข้อดีและข้อจากัด กล่าวคือ ข้อดีของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จัดบรรยากาศการ
เรียนรูข้ องการทางานที่แท้จริง นักเรียนเข้าใจการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ผ่านกระบวนการออกแบบ
เชิ งวิศ วกรรม เพิ่ ม ความสามารถในการเรีย นรู ว้ ิท ยาศาสตร์ได้ดี ขึ น้ เพิ่ ม การท างานอย่ างเป็ น
ขัน้ ตอน นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ เพิ่มความสนใจในการประกอบ
อาชีพวิศวกร รวมถึงนักประดิษฐ์ได้ในอนาคต นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิทศาสตร์
ร่วมกับการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ตนเองสนใจ แต่มีขอ้ จากัดทางดด้าน
การใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง (กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ. 2557:38; ภิญญาพัชน์ ปลากัดทอง.
2551: 82; ทิศนา แขมมณี. 2554: 45)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็ นการทางานที่เป็ น
ระบบ ส่ ง เสริม ให้นัก เรีย นคิ ด แก้ปั ญ หาและท างานได้อ ย่ า งเป็ น ขั้น ตอนแต่ จ ะมี ข้อ จ ากัด ของ
งบประมาณในการท
3.5.2 บทบาทครู และนักเรียนของการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม
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ตาราง 3 แสดงบทบาทครูและนักเรียนของการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม
ขัน้ ตอนกระบวนการ
ทางวิศวกรรม
1. ระบุปัญหา
(Problem
Identification)

บทบาทครู

1. เป็ นผูก้ าหนดสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อให้นกั เรียนเกิดความ
สนใจ
2. เป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศที่เอือ้ ต่อ
การเรียนรู ้
2. รวบรวมข้อมูล
1. ตรวจสอบตัวแปรที่นกั เรียน
และแนวคิดที่
ระบุเพื่อให้สอดคล้องกับ
เกี่ยวข้องกับปัญหา สถานการณ์หากไม่สอดคล้องครู
(Related
เป็ นผูช้ แี ้ นะแหล่งข้อมูลในการ
Information
สืบค้นเพิ่มเติม
Search)
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล
3. ออกแบบวิธีการ 1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
แก้ปัญหา (Solution อภิปรายวิธีการแก้ปัญหาของแต่
Design)
ละกลุม่
2. ร่วมกันหาความเป็ นไปได้ใน
การแก้ปัญหาตามวิธีท่นี กั เรียน
แต่ละกลุม่ เลือก
4. วางแผนและ
1. สังเกตลักษณะการทางานของ
ดาเนินการแก้ปัญหา นักเรียนรายบุคคลพร้อมทัง้ ให้
(Planning and
คาปรึกษา
Development)
2. กระตุน้ ให้นกั เรียนได้มีสว่ นร่วม
ต่อการทากิจกรรม

บทบาทนักเรียน
1. สังเกตปัญหาต่างๆ ที่ครูสร้าง
สถานการณ์ เพื่อเชื่อมโยงความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์กบั สถานการณ์นนั้ ๆ
2. สามารถกาหนดตัวแปรที่ตอ้ งการ
ศึกษาผ่านสถานการณ์นนั้ ๆ
1. ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู ้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและครบถ้วนที่สดุ
2. กาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายและร่วมกันอภิปรายเพื่อ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีท่สี ดุ
1. นักเรียนร่วมกันวางแผนในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอนตามแนว
ทางการออกแบบทางวิศวกรรม
2. นักเรียนเลือกแผนการในการ
แก้ปัญหาที่มีความเป็ นไปได้และ
เหมาะสมที่ดีสดุ
1. นักเรียนร่วมกันวางแผนการทางาน
จากวิธีท่เี ลือกในการแก้ปัญหา
2. นั ก เรี ย น ส ร้ า งสิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ต าม
ขัน้ ตอนที่ได้วางแผนไว้
3. ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
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ตาราง 3 (ต่อ)
ขัน้ ตอนกระบวนการ
ทางวิศวกรรม
5. ทดสอบ
ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือ
ชิน้ งาน (Testing,
Evaluation and
Design
Improvement)

6. นาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ผลการ
แก้ปัญหาหรือ
ชิน้ งาน
(Presentation)

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน

1. เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้
ทดลองใช้ชิน้ งานหรือวิธีการใน
การแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการออกแบบและ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละกลุม่
ผ่านเกณฑ์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ได้
3. เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนสามารถ
ประเมินสิ่งประดิษฐ์ทงั้ กลุม่ ของ
ตนเองและกลุม่ อื่นๆ ได้
4. เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนสามารถ
แก้ไขสิ่งประดิษฐ์และทดสอบ
ประสิทธิภาพจนได้สิ่งประดิษฐ์ท่ี
สามารถแก้ปัญหาได้ดีท่สี ดุ
1. อภิปรายการนาเสนอ
สิ่งประดิษฐ์ของแต่ละกลุม่ และ
แยกเป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้

1. นักเรียนร่วมกันทดลองใช้ชิน้ งานหรือ
วิธีการในการแก้ปัญหาพร้อมทัง้ จุดเด่น
จุดด้วย
2. ร่ว มกัน หาแนวทางในการปรับ ปรุ ง
ชิน้ งานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา
3. ประเมิ น ชิ ้น งานหรื อ วิ ธี ก ารในการ
แก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ได้
4. สามารถปรับ ปรุ ง แก้ไ ขชิ ้น งานหรื อ
วิ ธี ก ารใน การแก้ ปั ญ ห าเพื่ อให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพมากที่สดุ

1. นักเรียนสามารถนาเสนอและอธิบาย
ลักษณะวิธีการใช้งานและประโยชน์ของ
สิ่งประดิษฐ์ได้
2. ร่ว มกัน หาแนวทางในการปรับ ปรุ ง
สิ่งประดิษฐ์
3. ประเมินสิ่งประดิษฐ์ในประเด็นต่างๆ
ได้

จากตารางสรุปบทบาทครู และนักเรียนของการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมจะเห็นว่าการสร้างชิน้ งานหรือวิธีการในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ครู
และนักเรียนมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งกล่าวคือครู ผูส้ อนมีบทบาทหลักในการจัดบรรยากาศให้
น่าสนใจเพื่อกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนอีกทัง้ ยังเป็ นที่ปรึกษาที่ดีแก่นักเรียน โดยนักเรียนเอง
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จะต้องเปิ ดใจและมี ส่วนรวมที่ ส าคัญ ในการสร้างชิ น้ งานหรือวิธี การเพื่ อให้สามารถแก้ปั ญ หา
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
นัก การศึ ก ษาได้ใ ห้ค วามหมายของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นไว้ห ลายท่ า น ดั ง นี ้
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนหมายถึ ง ระดับความรู ้ ความสามารถของบุค คลที่ เกิ ด จากการเรียนรู ้
อาจจะเป็ นพฤติกรรมหรือประสบการณ์ (ไพศาล หวังพานิช. 2526: 89) ที่ได้เรียนรูฝ้ ึ กฝนอบรมสั่ง
สอนในสถานศึกษา (เผียน ไชยศร. 2531: 321) ในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ที่ตอ้ งอาศัยทักษะหรือ
ความรูใ้ นวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2521: 13; กัญจนา ลิ
นทรัตนศิริกุล. 2546: 286) โดยสามารถวัดตามวัตถุประสงค์ของ Bloom ทัง้ 3 ด้านคือ ด้านพุทธิ
พิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั ส่งผลให้นักเรียนและผูส้ อนทราบว่านักเรียนได้รบั ความรู ้
หลังการจัดการเรียนรูม้ ากน้อยเพียงใด (พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2543: 29-32)
จากความหมายผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนที่ กล่ าวมาข้างต้น สรุ ป ได้ว่า ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนหมายถึง ระดับความรู ้ ความสามารถที่นักเรียนได้รบั หลังจาการจัดการเรียนรู ข้ อง
ผูส้ อนว่าอยู่ในระดับใด โดยสามารถวัดตามวัตถุประสงค์ของ Bloom ทัง้ 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสยั
ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ความหมายของผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิ ทยาศาสตร์ หมายถึ ง
ความสามารถของนักเรียนทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดได้จากคะแนนของแบบทดสอบ
วัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ 1 (ว21101) เรื่ อ ง พลัง งานความร้อ น ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบปรนัย ประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทัง้ ก่อนเรียน และหลังเรียน ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
4.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
การวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็ นการประเมิ นผลนักเรียนโดยการ
พิ จ ารณาที่ ผ ลจากการเรีย นรู ้ในภาพรวม โดยประเมิ น ตามมาตรฐานการเรีย นรู ้แ ละตัว ชี ้วัด
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 46-50) โดยมีแนวทางการวัดและประเมินผล 2 แนวทาง คือ การวัด
ประเมิ น ผลตามคู่ มื อ Taxonomy of educational objectives (Bloom. 1956) และการวั ด ผล
ประเมินผลตามสภาพจริง (Auuthentic assessment)
Bloom (1956) ได้เสนอการวัดและประเมินผล โดยจาแนกตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน คือ
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1. ด้านพุทธพิ สัย (Cognitive domain) เป็ นการแสดงออกทางด้านสติปั ญ ญา
และความรู ้ เช่น การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ หรือการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็ น
ต้น โดยแบ่งออกเป็ น 6 ขัน้ ตอน โดยเริ่มจากรู ปธรรมไปสู่นามธรรม หรือเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่
ยาก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ด้านความรูค้ วามจา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถของสมองใน
การสะสมความรู ้ กระบวนการ ความจริง หลักการ หรือประสบการณ์เดิมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รบั
จากครู ผูส้ อนในรายวิชาต่าง ๆ หรือจากการเรียนรู ด้ ว้ ยวิธีการอื่น ๆ ทัง้ การบอกเล่า การบรรยาย
การฟั งวิทยุ หรือการดูโทรทัศน์ เป็ นต้น โดยด้านความรูค้ วามจา สามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
ความรู ใ้ นเรื่องนั้นโดยตรง (Knowledge of specifics) ความรู ใ้ นด้านวิธีดาเนินการ (Knoeledge
of ways and means of dealing with specifics) และความรูใ้ นการรวบยอด (Knowledge of the
universal and abstraction in a field)
ตัวอย่างเช่น การนาภาพถ่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆภาพให้นักเรียนบอกชื่อ
ของเครื่องใช้ไฟฟ้านัน้ ให้ได้
ขัน้ ที่ 2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน
การบรรยายหรือเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้จากการสรุ ป จับใจความ ขยายความ หรือการตีความ
โดยใช้ถอ้ ยคาของตนเองแต่ยังคงมีความหมายคงเดิม โดยด้านความเข้าใจ สามารถแบ่งเป็ น 3
ประเภท คื อ การตี ค วาม (Interpretation) การแปลความ (Translation) และการขยายความ
(Extrapolation)
ตัวอย่างเช่น ให้นกั เรียนอธิบายข่าวการเกิดภาวะโลกร้อนพร้อมทัง้ เขียนแผนภาพ
ปัจจัยของการเกิดภาวะโลกร้อน
ขัน้ ที่ 3 การนาไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
นาความรูแ้ ละความเข้าใจต่าง ๆ ทัง้ ในเรื่องกฎหรือหลักการไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ทัง้ ที่เคยพบเจอสถานการณ์นนั้ มาก่อน และไม่เคยพบเจอสถานการณ์นั้น เช่น นักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อนสามารถนาความรูน้ นั้ ไปใช้ในการตากผ้าได้ เป็ น
ต้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนเรียนรู ก้ ารถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากครู แล้วนั้น
นักเรียนสามารถนาความรูเ้ รื่องการถ่ายโอนความร้อนไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทัง้ การตากผ้าในเวลา
ที่มีแสงจากดวงอาทิตย์ เป็ นต้น
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ขัน้ ที่ 4 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้
สมองแยกแยะ ไตร่ตรองเรื่องราวต่าง ๆ โดยสามารถค้นหาความจริงที่อยู่ในเรื่องนัน้ ๆ ให้ออกมา
เป็ นส่วนย่อยได้ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ มองเห็นเหตุและผลของเรื่องราวนั้น โดยการวิเคราะห์
สามารถแบ่ ง เป็ น 3 ประเภท คื อ การวิ เคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ (Analysis of relationship) การ
วิ เ คราะห์ ห ลั ก การ (Analysis of organization principles) และการวิ เ คราะห์ ค วามส าคั ญ
(Analysis of elements)
ตัวอย่างเช่น ในชีวิตประจาวันนักเรียนเห็นคุณแม่กาลังทาซุปข้าวโพดนักเรียน
สามารถระบุการถ่ายโอนพลังงานความร้อนทัง้ 3 รูปแบบได้ ทัง้ การนาความร้อน การพาความร้อน
และการแผ่รงั สีความร้อน
ขัน้ ที่ 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
นาความรู ย้ ่อ ยมารวบรวม เพื่ อ สร้างเรื่องราวใหม่ หรือ สิ่ง ใหม่ ให้มี ค วามส าคัญ คุณ ลัก ษณะ
โครงสร้าง และความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่ ทาการคัดลอกหรือทาซ า้ จากผูใ้ ด โดยการ
สัง เคราะห์ส ามารถแบ่ ง เป็ น 3 ประเภท คื อ การสัง เคราะห์ข้อ ความ (Production of unique
communication) การสังเคราะห์แผนงาน (Production of plan) และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
(Derivation of a set abstract relayion)
ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถจัดประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้ านโดยยึด
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานต่าง ๆ ตามกลุม่ ที่ได้จดั
ขัน้ ที่ 6 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
ประเมิ นค่า หรือตัดสิ นคุณ ค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งกระบวนการ แนวคิด ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์
รวมทัง้ เหตุผลในการตัดสินคุณค่ านั้น ๆ โดยการประเมินค่าสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การ
ประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน (Judgment in terms of internal evidence) และการประเมินค่า
โดยใช้เกณฑ์ภายนอก (Judgment in terms of external evidence)
ตัวอย่างเช่น การช่วยพ่อแม่เลือกซือ้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยระบุเกณฑ์ทงั้
ราคา ความแข็งแรงคงทน รวมถึงประสิทธิภาพเมื่อทดลองใช้งาน เป็ นต้น
2. ด้า นจิ ต พิ สัย (Affective domain) คื อ การแสดงออกของเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการวัดประเมินผลจากการสังเกตของครู ผูส้ อนทั้ง
การพูดหรือการแสดงท่าทางของนักเรียน โดยสามารถระบุได้ทงั้ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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3. ด้านทักษะพิสยั (Psychomotor domain) คือทักษะที่ใช้ในการทดลองทัง้ การ
ใช้เครื่อ งมื อและการลงมื อทดลองเพื่ อให้เกิ ดประสิท ธิ ภ าพและค านึ งถึ งความปลอดภัยของผู้
ทดลอง
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัยพบว่าเป็ น
การวัดประเมินผลของการแสดงออกด้านสติปัญญาที่สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ขัน้ คือ ขัน้ ความรู ้
ความจา ขัน้ ความเข้าใจ ขัน้ การนาไปใช้ ขัน้ การวิเคราะห์ ขัน้ การสังเคราะห์ และขัน้ การประเมินค่า
(เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. 2552: 190-191; สมนึก ภัททิยธนี. 2555ซ 128-151; สุพรรษา หอม
ฤทธิ์. 2559: 31; Adams and Torgerson. 1964: 364-366; Bloom. 1979: 61-207)
โดยผูว้ ิจัยจะประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนซึ่งวัดได้จากคะแนน
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบปรนัย ประเภท
เลื อกตอบ 4 ตัวเลื อ ก ทั้ง ก่ อนเรียน และหลัง เรียน ที่ ผู้วิจัย สร้างขึน้ โดยวัด ความสามารถของ
นักเรียน 6 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านความรูค้ วามจา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
สะสมความรู ้ กระบวนการ ความจริง หลักการ หรือประสบการณ์เดิมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รบั จาก
ครูผสู้ อนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
บรรยายหรือ เขีย นเรื่องราวต่ าง ๆ เกี่ ย วกับ องค์ค วามรู ท้ างวิท ยาศาสตร์ ที่ ได้จ ากการสรุ ป จับ
ใจความ ขยายความ หรือการตีความ โดยใช้ถอ้ ยคาของตนเองแต่ยังคงมีความหมายคงเดิม โดย
ด้านความเข้าใจ
3. การน าไปใช้ (Application) หมายถึ ง ความสามารถของนักเรียนในการน า
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจต่าง ๆทัง้ ในเรื่องกฎหรือหลักการไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันทัง้ ที่เคยพบเจอสถานการณ์นนั้ มาก่อน และไม่เคยพบเจอสถานการณ์นนั้
4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้สมอง
แยกแยะ ไตร่ตรองเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์ โดยสามารถค้นหาความ
จริงที่อยู่ในเรื่องนัน้ ๆ ให้ออกมาเป็ นส่วนย่อยได้ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ มองเห็นเหตุและผลของ
เรื่องราวนัน้
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการนา
ความรูย้ ่อยเกี่ยวกับความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ มารวบรวม เพื่อสร้างเรื่องราวใหม่ หรือสิ่งใหม่ ให้มี
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ความสาคัญ คุณลักษณะ โครงสร้าง และความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่ทาการคัดลอกหรือ
ทาซา้ จากผูใ้ ด
6. การประเมิ น ค่ า (Evaluation) หมายถึ ง ความสามารถของนัก เรีย นในการ
ประเมินค่า หรือตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ทัง้ กระบวนการ
แนวคิด ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์ รวมทัง้ เหตุผลในการตัดสินคุณค่านัน้ ๆ
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิท ยาศาสตร์ส ามารถใช้วัดระดับ ความรู ้
ความสามารถรวมถึงทักษะต่าง ๆ ทางวิชาการที่ได้จากการเรียนรูข้ องตัวนักเรียนเอง (บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธิ์. 2534: 44; วรรณวดี ม้าลาพอง. 2520: 68) อีกทัง้ ยังใช้วดั ผลการจัดการเรียนรูข้ อง
ผูส้ อน ทัง้ ทางด้านเนือ้ หาวิชา และทักษะต่าง ๆ ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ทงั้ การสอบข้อเขียน
และภาคปฏิบตั ิ (เยาวดี วิบูลศรี. 2540: 16; กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 58) โดยเครื่องมือที่ใช้วดั
ทางด้านพุทธพิสัยหรือที่ใช้วัดสติปัญ ญาตามคู่มื อ Taxonomy of educational objectives ของ
Bloom นิยมใช้ทงั้ ข้อสอบอัตนัย และปรนัย (Bloom. 1956) เครื่องมือที่ใช้วัดทางด้านจิตพิสยั ทั้ง
แบบวัดเจตคติ แบบวัดความพึงพอใจ เป็ นต้น และเครื่องมือที่ใช้วดั ทางด้านทักษะพิสยั ส่วนใหญ่
จะเป็ นการสังเกตทักษะขณะทดลองหรือปฏิบตั ิการต่าง ๆ ของนักเรียน (ปวีณา เพ็งแก้ว. 2546:
138; อัมพิกา ตะคานุง. 2546: 85)
5. ความพึงพอใจ
5.1 ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจ
ราชบัณ ฑิตยสถาน (2542 : 21) ได้ให้ความหมายของคาว่า ความพึงพอใจ สนใจ
ชอบใจ ว่า ความพึงพอใจเป็ นคานามของกิรยิ าที่บ่งบอกให้รูถ้ ึงสภาวะของความรูส้ ึกพอใจ โดยคา
ว่า พอใจ หมายถึง การได้บรรลุความต้องการ ความคาดหวัง ความปรารถนา ความอยากของ
บุคคล การได้บรรลุหรือการได้ตอบสนองบางสิ่งที่เรียกร้องหรือเป็ นข้อแม้ การยอมตาม การมีอิสระ
จากความสงสัยอย่างเพียงพอ หรือทาให้คล้อยตาม
Laurence (1969) ให้ความหมายว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ส้ ึกชอบในสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือการกาหนดสิ่งที่ทาให้พอใจ
Wolman (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู ส้ ึกที่มี
ความสุขเมื่อได้รบั ผลสาเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ
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ไศลทิพย์ จารุภูมิ (2534) ได้กล่าว ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ ึกที่ดี มีความสุข
หรือ ทัศนคติท่ดี ีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มณี โพธิเสน (2543 : 11) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็ นความรูส้ ึกยินดี
เจตคติท่ดี ีของบุคคล เมื่อได้รบั การตอบสนองความต้องการของตนทาให้เกิดความรูส้ ึกดีในสิ่งนัน้ ๆ
ดิ เรก (อ้า งถึ ง ใน เสกสรร ธรรมวงศ์, 2541) กล่ า วไว้ว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง
ทัศนคติในทางบวก ของบุคคลที่มี ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นความพอใจในการ
ปฏิบตั ิต่อสิ่งนัน้
วิ ม ลสิ ท ธิ์ หรยางกูร (2526:74) ให้ค วามหมายว่ า ความพึ ง พอใจ เป็ น การให้ค่ า
ความรูส้ ึกของคนเราที่สมั พันธ์กบั โลกทัศน์ ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรูส้ ึก
ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้อ มจะแตกต่ า งกั น เช่ น ความรู ้สึ ก ดี – เลว พอใจ – ไม่ พ อใจ
สนใจ – ไม่สนใจ เป็ นต้น
จากข้างต้น ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้ หมายถึง ความรู ส้ ึกและความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อหน่วยการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ท่ีผูว้ ิจัยสร้างขึน้ จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็ นด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้ จานวน 5 ข้อ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน จานวน 5 ข้อ ด้านการใช้สื่อการเรียนการ
สอน จานวน 5 ข้อ และด้านการวัดผลและประเมินผล อีก 5 ข้อ โดยมีระดับความพึงใจ 5 ระดับ
คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ
5.2 ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้งานประสบผลสาเร็จ (สาโรช ไสยสมบัติ,
2534) โดยเป็ น ความรู ส้ ึ ก ของบุ ค คลในการปฏิ บัติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ แล้ว ประสบผลส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ (นฤมล บุญเกษม, 2558) ซึ่งในวงการศึกษาความพึงพอใจเป็ นส่วนที่ช่วยให้
ผูเ้ รียนมีความสนใจที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จได้ โดยผูส้ อนจะต้องทให้ผูเ้ รียนเกิดความพึงพอใจ
โดยการสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย น อย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความ สามารถและเต็ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ โด ย
สุจิรา บุญเลิศ (2556) ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ พบว่า ผูเ้ รียนที่ได้รบั แรงจูงใจในการ
เรียนรู ต้ ่ างกัน จะมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนที่ แ ตกต่ างกันไป โดยจากการที่ ผู้วิจัยทาการศึกษา
ทฤษฎีแรงจูงใจ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ทฤษฎีแรงจูงใจมาสโลว์ (Maslow’s Ganeral Theory of Human Motivation) พบว่า
การจูงใจจะสามารถทาให้เกิดความสาเร็จของบุคคลได้ โดยได้อธิบายความต้องการของมนุษย์ใน
การแสดงพฤติกรรม (Maslow, 1970) ตามลาดับดังนี ้
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1. ร่างกาย (ความต้องการทางด้านร่างกาย) โดยเป็ นความต้องการพืน้ ฐานที่ช่วย
ให้การดารงชีวิตของมนุษย์สามารถดาเนินต่อไปได้
2. ความปลอดภัย (ความต้องการด้านความปลอดภัย) โดยเป็ นความต้องการ
ที่มนุษย์ตอ้ งการหลีกหนีภยั อันตราย สร้างความรูส้ กึ ปลอดภัยให้กบั ตนเอง
3. สังคม (ความต้องการทางด้านสังคม) โดยเป็ นความต้องการของมนุษย์ท่ีจะ
ดารงชีวิตร่วมกับผูอ้ ่นื สร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ่นื
4. การยอมรับ นับ ถื อ (ความต้อ งการด้า นการยอมรับ นับ ถื อ ) โดยเป็ น ความ
ต้องการของมนุษย์ในการยอมรับนับถือจากผูอ้ ่นื
5. ความส าเร็จในชีวิต (ความต้องการด้านความสาเร็จในชีวิต) โดยเป็ นความ
ต้องการที่จะให้ทกุ อย่างทุกเรื่องราวเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้
ทฤษฎี แ รงจูง ใจแมคคลี แลนท์ (McClelland’s Achievement Motivation Theory)
ระบุไว้ว่า มนุษย์ตอ้ งการการเสริมแรงทางบวกที่เรียกว่า แรงจูงใจ เพื่อให้สามารถดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายอีกทัง้ ยังเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการทางานอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยแรงจูงใจจะสาเร็จได้
ต้องอาศัย ความต้องการความสาเร็จ ดังที่ได้กล่าวไว้ดา้ นบนเกี่ยวกับ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
ที่ว่าด้วยเรื่องความต้องการทัง้ 5 ด้าน (McClelland, 1987)
จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจ สามารถกระตุน้ ให้มนุษย์มีความพึงใจได้ (Good, 1973) อีกทัง้
ยังเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้มนุษย์เกิดการเรียนรู ้ โดยนักจิตวิทยาสามารถแบ่งแรงจูงใจออกเป็ น
2 ประเภท ดังนี ้ 1) แรงจูงใจภายนอก เป็ นแรงจูงใจจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็ นตัวกระตุน้ เช่น
เทคนิคการสอน สภาพแวดล้อม วิธีการสอน เป็ นต้น 2) แรงจูงใจภายใน เป็ นแรงจูงใจจากการ
กระตุ้นภายในตัวของผู้เรียน จะแสดงออกผ่านพฤติกรรมของผู้เรียน โดยผู้สอนจะต้องกระตุ้น
ผู้ เ รี ย นจากแรงจู ง ใจภ ายนอกเป็ นอั น ดั บ แรกเพื่ อให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การอยากที่ จ ะเรี ย นรู ้
(สุรุจิรา บุญเลิศ, 2556)
ดังนัน้ ผูส้ อนจะต้องทาให้ผเู้ รียนเกิดความพึงพอใจ และทาให้ผูเ้ รียนเกิดความสนใจ
อยากจะเรียนรู ้ มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่ได้รบั มอบหมาย โดยความพึงพอใจดังกล่าวจะต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจ โดยผูเ้ รียนจะมีความต้องการตามลาดับขัน้ ตอนที่แตกต่างกันตามทฤษฎีของมาส
โลว์ (Maslow) ซึ่งเป้าหมายคือความต้องการด้านความสาเร็จ ฉะนัน้ ผูส้ อนจะต้องมีวิธีการจัดการ
เรียนรู ท้ ่ีช่วยเสริมแรงทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผูเ้ รียนมีความรู ส้ ึกที่ดีต่อการเรียนรูแ้ ละเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดของการจัดการเรียน
5.3 การวัดความพึงพอใจ
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การวัดความพึงพอใจ ด้านจิ ตพิสัยเป็ นการวัดที่สะท้อนความรู ส้ ึกและไม่สามารถ
สังเกตได้โดยตรง จึงจะต้องใช้การวัดความคิดเห็นของบุคคล สอดคล้องกับ สุรุจิรา บุญเลิศ (2556)
ที่กล่าวว่าการวัดความพึงพอใจมี วิธีท่ีหลากหลายทั้งการสังเกต แบบสอบถาม การสัม ภาษณ์
(ภณิดา ชัยปั ญญา, 2541) ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นวิธีการวัดความ
พึ ง พ อใจที่ นิ ย มใช้ ใ นวงการศึ ก ษา (สุ จิ ร า บุ ญ เลิ ศ , 2556) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ภณิดา ชัยปั ญญา (2545) ที่ผสู้ อนได้ดาเนินการสร้างข้อคาถาม ในการทราบระดับความพึงพอใจ
จากการเลือกคาตอบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สุรุจิรา บุญเลิศ (2556) ที่กล่าวถึงการวัดความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรู ้ โดยได้สร้างข้อคาถามให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ จากการที่ผูว้ ิจัย
ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั พบว่าการวัดความพึงพอใจมีการพัฒนา 3 รูปแบบสามารถอธิบายได้
ดังนี ้
5.3.1 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิรท์ (Likert Rating Scale)
แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า แบบลิ เคิ ร ท์ (Likert Rating Scale) เป็ น
แบบสอบถามที่สามารถตรวจสอบความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ซ่ึงจะสามารถระบุ
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ หากเรียงจากมากไปน้อย ได้ดงั นี ้ ระดับเห็นด้วยมากที่สดุ ระดับเห็น
ด้วยมาก ระดับเห็นด้วย ระดับปานกลาง ระดับไม่ เห็นด้วยมาก และระดับไม่เห็นด้วยมากที่สุด
(จุรุวรรณ เทวกุล, 2555) โดยจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถระบุการจัดทา
แบบสอบถามในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดงั นี ้
สุรุจิรา บุญเลิศ (2556) จากการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจด้านการจัดการ
เรี ย นรู ้ด้ว ยการปฏิ บั ติ ก ารทดลองในเรื่ อ ง สารละลายกรดและสารละลายเบส ใช้ลัก ษณะ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิรท์ จานวน 15 ข้อ ซึ่งประกอบด้าน 4 ด้าน ดังนี ้
ตาราง 4 แสดงแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ สุรุจิรา บุญเลิศ (2556)
รายการ
1. ด้านเนือ้ หาของการจัดการเรียนรู ้
ข้อ (1) การจัดการเรียนรูม้ ีเนือ้ หาที่น่าสนใจ

ระดับความพึงพอใจ
1
2
3

4

5
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ตาราง 4 (ต่อ)
รายการ

ระดับความพึงพอใจ
1
2
3

4

5

2. ด้านภาษา
ข้อ (11) การจัดการเรียนรูม้ ีภาษาที่เข้าใจง่าย
3. ด้านความรูส้ กึ ต้อการจัดการเรียนรู ้
ข้อ (111) การจัดการเรียนรูม้ ีการปฏิบตั ิได้ง่าย
4. ด้านการแสดงออกต่อกิจกรรมการเรียนรู ้
ข้อ (111) การจัดการเรียนรู น้ ักเรียนมีส่วนร่วมใน
ทุกขัน้ ตอน
5.3.2 แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณ ค่ า แบบซี แ มนติ ก ดิ ฟ เฟอเรเชี ย ล
(Semantic Differential Rating Scale)
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล (Semantic
Differential Rating Scale) เป็ นแบบสอบถามที่มีชุดคาถามแสดงถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจ
โดยผูต้ อบแบสอบถามจะต้องประเมินคุณลักษณะในระดับต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 7 ระดับ โดยใช้
ตัวเลขแสดงระดับความพึงพอใจ ดังนี ้ ตัวเลข 1-3 แทนระดับของความพึงพอใจที่เริ่มตัง้ แต่ระดับ
ต่าที่สดุ ไปยังระดับสูงที่สดุ จะถูกระบุไว้ดา้ นขวา มีตัวเลข 0 แทนความคิดเห็นที่ไม่สามารถตัดสิน
ได้ และมีตวั เลขด้านซ้ายแสดงความคิดเห็นที่เป็ นลบ (กาญจนา วัธนสุนทร, 2550) ดังตารางที่ 5
แสดงแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล
ตาราง 5 แสดงตัวอย่างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล
ระบุ
ระดับพฤติกรรม
คาคุณศัพท์
มาก ปาน น้อย ตัดสิน น้อย
กลาง
ไม่ได้
ยาก
3
2
1
0
1

ระบุ
คาคุณศัพท์
ปาน มาก
กลาง
2
3
ง่าย
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จากการศึกษา แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเร
เชี ยล (Semantic Differential Rating Scale) พบว่า การใช้แ บบสอบถามแบบดัง กล่าวจะต้อ ง
อาศัยความร่วมมือจากผูว้ ัด โดยถ้าผูว้ ัดระบุความคิดเห็นไม่เป็ นไปตามความรู ส้ ึกที่แท้จริง จะ
ส่งผลต่อผลของการวัดความพึงพอใจได้ (นภา หลิมรัตน์, 2544)
ดังนัน้ จากการศึกษาเอกกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงใจ ผูว้ ิจยั เลือก
ที่จะใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิรท์ (Likert Rating Scale) เนื่องจากเป็ นวัด
ความพึงพอใจที่ง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รียน อีกทัง้ ยังสามารถ
ระบุขอ้ คาถามได้ชดั เจน ซึ่งมีการระบุระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ และมีการระบุขอ้ คาถามที่
สาคัญแสดงถึงความพึงพอของผูเ้ รียนได้

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัย ครั้ง นี ้มี ค วามมุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาผลการจัด การเรีย นรู ว้ ิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ ง
พลัง งานความร้อ น ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมที่ มี ต่ อ ความคิ ด สร้า งสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และศึกษาความพึง
พอใจของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 ที่ มี ต่ อ การเรีย นรู ว้ ิท ยาศาสตร์ ที่ พัฒ นาขึน้ ผู้วิจัย ได้
ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี ้
การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การพัฒนาเครื่องมือวิจยั
การศึกษานาร่อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การดาเนินการด้านจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครัง้ นี ้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้อง นักเรียนทัง้ หมด 550 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นีค้ ือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 35 คน โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร โดยการเลือกแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งกลุ่ม ตัวอย่างในงานวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นกลุ่ม ที่ผูว้ ิจัยได้รบั
มอบหมายให้ทาการสอนในปี การศึกษา 2563 และด้วยบริบทของโรงเรียนที่กาหนดให้ครูผู้ สอน
รับผิดชอบสอนห้องเรียนเดิมตลอดปี การศึกษาซึ่งส่งผลให้นกั เรียนดังกล่าวเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
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การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ผูว้ ิจัยพัฒ นาการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในรูปแบบของ การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือโดยแบ่งเป็ น
2 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่อ ง
พลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แ ก่ แบบวั ด ความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ แบบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้ โดยมีรายละเอียดในการพัฒนาเครื่องมือวิจยั ดังนี ้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.แผนการจัด การเรีย นรู ว้ ิท ยาศาสตร์ เรื่อ งพลัง งานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
1.1 ศึ ก ษาหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู แ้ ละตัวชีว้ ัดฯ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์
คุณภาพผูเ้ รียนเมื่อจบชัน้ ปี มาตรฐานการเรียนรูช้ ่วงชัน้ และสาระการเรียนรู ้ ได้ทราบการกาหนด
สาระการเรี ย นรู ้อ อกเป็ น 4 สาระ ได้ แ ก่ สาระที่ 1 วิ ท ยาศาสตร์ชี ว ภาพ สาระที่ 2 สาระ
วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีสาระ
เพิ่ม เติ ม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิท ยา สาระเคมี สาระฟิ สิกส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ ในงานวิจัยนีผ้ ูว้ ิจัยเลือกศึกษา ในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งเป็ นสาระที่ใกล้ตัว
สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันของนักเรียน โดยเฉพาะในมาตรฐาน 2.3 มุ่งเน้นการทาความ
เข้าใจพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจาวัน มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างแบบจาลองเพื่อนาไปปรับใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจาวัน
1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ได้ทราบการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็ น
หลักสูตรที่อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู แ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ แตกต่างที่ครูแต่
ละระดับชัน้ จะเป็ นผูอ้ อกแบบการจัดการเรียนรูต้ ามบริบทของนักเรียนเอง โดยมีการแบ่งนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิ เศษภาษาอังกฤษ และนักเรียน
ห้องเรียนปกติ
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1.3 ศึกษา ทฤษฎี และหลัก การจัด การเรีย นรู ้ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม (Engineering design process) จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั ได้เลือก
ใช้ส ถาบัน ส่งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่ องจากล าดับ ขั้น ตอนกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความง่ายเมื่อนักเรียนลงมือปฏิบตั ิจริง ซึ่งประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี ้
1.3.1 ขัน้ การกาหนดปัญหา (Problem Identification)
1.3.2 ขั้ น รวบรวมข้ อ มู ล และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา (Related
Information Search)
1.3.3 ขัน้ วิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)
1.3.4 ขัน้ วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development)
1.3.5 ขัน้ ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน
(Testing Evaluation and Design Improvement)
1.3.6 ขั้น น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา หรื อ ผลการแก้ ปั ญ หาหรื อ ชิ ้น งาน
(Presentation)
1.4 การกาหนดโครงสร้างแผนการจัด การเรียนรู ว้ ิท ยาศาสตร์ เรื่อง พลัง งาน
ความร้อน แสดงตังตารางที่ 6
ตาราง 6 แสดงแผนการจัดการเรียนรู ้
แผนการจัดการ
เรียนรูท้ ่ี
1
2
3

หัวข้อการเรียนรู ้
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร
(แบบจาลองอนุภาคของสาร)
เทอร์มอมิเตอร์และหน่วยวัดอุณหภูมิ
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนและการ
นาไปใช้ประโยชน์
รวมจานวนคาบ

เวลาที่ใช้ (คาบ)
4
4
4
12
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1.5 จัด ท าแผนการจัด การเรี ย นรู ว้ ิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ งพลัง งานความร้อ นด้ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยแต่ละแผนประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีว้ ัด
จุดประสงค์การเรียนรู ้ สาระสาคัญ สมรรถนะสาคัญ สาระการเรียนรู ้ จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน ทักษะศตวรรษที่ 21 ชิน้ งานหรือภาระงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู โ้ ดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม สื่อการสอน แหล่งการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล การบูรณาการกับกลุ่ม
สาระอื่น ๆ คุณธรรมและค่านิยม 12 ประการที่สอดแทรก และใบกิจกรรม
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู ้ ที่พัฒ นาขึน้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญ ญานิพ นธ์
พิจารณาความถูกต้องเนือ้ หาและความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาและการนาไปใช้ และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี ้
1.6.1 ในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู ้ ควรเน้นพฤติกรรมของผูเ้ รียนที่จะ
แสดงออกด้วยตัวของผูเ้ รียนเองไม่ ควรนาด้วย ครู ผู้สอนสร้ างความสนใจของผู้เรียน เช่ น จาก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 ครูผูส้ อนถามว่านา้ ทัง้ 3 สถานะแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้นกั เรียนเกิด
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ปรับเป็ น ให้นักเรียนสังเกตและสัมผัสนา้ ทัง้ 3 สถานะหน้าชัน้ เรียน จากนัน้
ผูส้ อนถามนักเรียนว่า นา้ ทัง้ 3 แก้วแตกต่างกันอย่างไร เป็ นต้น
1.6.2 ขัน้ การกาหนดปั ญหา ปั ญหาในแผนการจัดเรียนรู ท้ ่ี 3 ยัง ไม่สามารถ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนอยากจะแก้ปัญหานัน้ เท่าที่ควร จากการเปิ ดวีดีโอให้นกั เรียนดูวิธีการถนอมอาหาร
ปรับเป็ นการให้นกั เรียนได้สงั เกตกล้วยสุกและกล้วยที่ตากแดดโดยให้สงั เกตในประเด็น ของรูปร่าง
ลักษณะ รสชาติ และระยะเวลาของการเก็บรักษา เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสร้าง
แบบจาลองได้
1.6.3 ขัน้ รวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ควรปรับกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู เ้ ช่น จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 ผูส้ อนให้นักเรียนดูสื่อวีดีโอ ปรับ
เป็ น กิจ กรรม “รักกัน ในหนังสื อพิ ม พ์” เพื่ อให้ผู้เรีย นเกิด การสื บเสาะรวบรวมข้อมูลจากการท า
กิจกรรม เป็ นต้น
1.6.4. ขัน้ นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน ควรมี
การให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายข้อดี ข้อจากัดของชิน้ งานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ ผูเ้ รียนได้เกิดการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาชิน้ งานของกลุม่ ตนเอง
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1.7 นาแผนการจัดการเรียนรูฯ้ ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้าน
วิทยาศาสตรศึกษาและการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาความ
สอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) พิจารณาที่ค่าตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป (ล้วน
สายยศ, 2543) และพิจารณาความเหมาะสมด้านภาษาและการนาไปใช้ โดยมีเกณฑ์ดงั นี ้
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ้ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
+1 หมายถึง
แน่ใจว่าประเด็นที่พิจารณามีความถูกต้องสอดคล้องกัน
0 หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่พิจารณามีความถูกต้องสอดคล้องกัน
-1 หมายถึง
แน่ใจว่าประเด็นที่พิจารณาไม่มีความถูกต้องสอดคล้องกัน
ความเหมาะสมด้านภาษาและการนาไปใช้ของแผนการจัดการเรียนรู ้ กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
5
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สดุ
การแปลผลด้านความเหมาะสมด้านภาษาและการนาไปใช้ของแผนการจัดการ
เรียนรู ้
4.21-5.00
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
3.41-4.20
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับมาก
2.61-3.40
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
1.00-1.80
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สดุ
ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญของแผนการจัดการเรียนรู ้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
ของความสอดคล้อ งมี ค่ า อยู่ระหว่ าง 0.67-1.00 และด้านความเหมาะสมของภาษาและการ
นาไปใช้โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33-4.52 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรูม้ ีความสอดคล้องและ
พร้อมที่จะนาไปใช้ได้ ทั้งความเหมาะสมด้านภาษา และการนาไปใช้ในระดับ ปานกลางถึงมาก
ที่สุด ซึ่งรายการประเมิ นที่มี ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่ กิจกรรมการ
เรีย นรู ส้ อดคล้อ งกับ ขั้น ตอนของกระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรม และการวัด ประเมิ น ผล
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สอดคล้อ งกั บ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ทั้ ง นี ้ผู้ วิ จั ย ได้ด าเนิ น การปรับ แก้ ไ ขตามข้อ เสนอแนะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี ้
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1
1. ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบ ประเมิ นผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญ หาหรือ
ชิน้ งาน ควรระบุกิจกรรมการทดสอบให้ชดั เจน ผูว้ ิจยั ได้มีการเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมิน
2. ควรระบุว่าเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในขัน้ ใดบ้าง ผูว้ ิจยั ได้
มี การเพิ่ ม เติม การระบุค วามคิด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ท่ี เกิ ดขึ น้ ในแต่ ล ะขั้น เช่ น ขั้น การ
กาหนดปั ญ หา นักเรียนเกิดความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ ขั้นวิธีการแก้ปัญ หา นักเรียนเกิด
ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2
1. ขั้น ที่ 1 ขั้น การก าหนดปั ญ หา สื่ อ การเรีย นรู ย้ ัง ไม่ ส ามารถกระตุ้น การ
กาหนดปั ญหาของนักเรียน โดยผูว้ ิจยั มีการปรับแก้จากการให้นกั เรียนดูคลิปวีดีโอการย่างเนือ้ เป็ น
ครูสาธิตการย่างเนือ้ หน้าชัน้ เรียน
2. ขัน้ ที่ 3 ขัน้ วิธีการแก้ปัญหา คาถามนายังไม่สามารถกระตุน้ ให้นักเรียนลง
มือออกแบบการสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่ายได้ โดยผูว้ ิจยั ได้มีการปรับแก้จาก การถามนักเรียน
ว่าเทอร์ม อมิ เตอร์ภ ายในบรรจุอะไร เป็ น นักเรียนเคยเห็นเทอร์มอมิเตอร์ที่ใดบ้ าง และให้นักเรียน
สืบค้นการสร้างเทอร์มอมิเตอร์พร้อมระบุเงื่อนไขในการสร้างแบบจำลอง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3
1. ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การกาหนดปั ญหา การระบุปัญหายังไม่ชัดเจน โดยผูว้ ิจัยได้มี
การปรับแก้จากการให้นกั เรียนอธิบายวิธีตากกล้วย เป็ น ให้นกั เรียนระบุขอ้ ดี และข้อจากัดของการ
ใช้แสดงอาทิตย์ในการถนอมอาหาร
2. ขัน้ ที่ 6 ขัน้ นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน ทา
แผนผังมโนทัศน์ (concept mapping) ต้องการแสดงอะไรบ้าง โดยผูว้ ิจยั ได้มีการปรับแก้ให้ชดั เจน
ว่าให้นกั เรียนระบุความหมาย วัตถุตวั กลาง และตัวอย่างการใช้ประโยชน์
1.8 เมื่อดาเนินการปรับแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ได้ให้
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้
1.9 น าแผนการจั ด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพลั ง งานความร้อ น ด้ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีพฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน

65
จานวน 35 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้ หา ขั้นการจัดการเรียนรู ้ ภาษาที่ใช้ และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการทากิจกรรม พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 1 ในการจัดการเรียนรู ข้ ั้นที่ 1 การกาหนดปั ญ หา
คาถามยังไม่ ชัดเจน สังเกตได้จากที่นักเรียนยังต้องถามว่าต้องสังเกตนา้ ทั้ง 3 แก้ว ในประเด็น
ใดบ้าง และในขัน้ ที่ 5 ขัน้ ทดสอบ ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลยังไม่ชัดเจน สังเกตได้จากที่
นักเรียน ในขณะที่ทดสอบประสิทธิภาพของชิน้ งานนักเรียนยังสอบถามครู ว่าต้องทาให้อนุภาค
เคลื่อนที่ดว้ ยหรือไม่
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 2 ในการจัดการเรียนรู ข้ ั้นที่ 3 ขั้นวิธีการแก้ปัญ หา
คาถามนายังไม่กระตุน้ ให้นกั เรียนลงมือออกแบบ สังเกตได้จากที่นกั เรียนยังไม่มีความกระตือรือร้น
ที่จะสร้างชิน้ งาน
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 3 ในการจัดการเรียนรู ข้ นั้ ที่ 5 ขัน้ ทดสอบ ประเมินผล
เวลาน้อย สังเกตได้จากนักเรียนยังไม่สามารถทดสอบประสิทธิ ภาพของชิน้ งานได้สาเร็จแต่หมด
เวลาก่อน
1.10 ปรับแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู อ้ ีกครัง้ และนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้ปรับแก้แผนการจัดการเรียนรูด้ งั นี ้
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 1 ในการจัดการเรียนรู ข้ ั้นที่ 1 การกาหนดปั ญ หา
คาถามยังไม่ชดั เจน ผูว้ ิจัยได้ปรับแก้จาก ให้นักเรียนสังเกตนา้ ทัง้ 3 แก้ว แต่ไม่ได้ระบุประเด็นการ
สังเกต เป็ นระบุประเด็นการสังเกต คือ สถานะ รูปร่าง การเคลื่อนไหวของสาร เป็ นต้น และในขัน้ ที่
5 ขัน้ ทดสอบ ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลยังไม่ชัดเจน ผูว้ ิจัยได้ปรับแก้จาก การที่ นักเรียน
ทดสอบชิน้ งาน เป็ นการระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนก่อนที่นักเรียนจะทดสอบประสิทธิภาพ
ของชิน้ งาน
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 2 ในการจัดการเรียนรู ข้ ั้นที่ 3 ขั้นวิธีการแก้ปัญ หา
คาถามนายังไม่กระตุน้ ให้นกั เรียนลงมือออกแบบ ผูว้ ิจยั ได้ปรับแก้จากครูย่างเนือ้ หน้าชัน้ เรียนและ
ถามคาถามนักเรียน เป็ นเมื่อครู ย่างเนือ้ หน้าชั้นเรียนจนสุกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ชิมก่อนการ
นาเข้าสูค้ าถามว่าจะมีการสังเกตได้อย่างไรว่าเนือ้ สุกแล้ว
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 3 ในการจัดการเรียนรู ข้ นั้ ที่ 5 ขัน้ ทดสอบ ประเมินผล
เวลาน้อย ยังไม่สามารถได้ผลการจัด กิจกรรมเท่าที่ควร ผูว้ ิจัยได้ปรับแก้จากให้นักเรียนทดสอบ
ประสิทธิภาพแค่ในคาบเรียน เป็ นให้นกั เรียนตากกล้วยไว้ทงั้ วันแล้วหลังเลิกเรียนมาช่วยกันสรุปผล
การทดลอง

66
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นข้อสอบ
อัตนัย จานวน 4 ข้อ โดยประกอบด้วยแบบวัด 4 ด้าน คือ ด้านความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์
ด้านความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ ด้านความคิดริเริ่ม ทางวิทยาศาสตร์ และด้านความคิด
ละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเกณฑ์
การวัดประเมิ นผล ได้ทราบวิธี การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้
แนวทางจัดทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เป็ น แบบวัดอัตนัย 4 ข้อ ดังตารางที่ 7
ตาราง 7 วิเคราะห์แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ข้อที่
1
2
3
4
รวม

องค์ประกอบ
ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์
ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์
ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์
ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์

จานวนข้อ
1
1
1
1
4

คะแนน
5
5
5
5
20

1.2 ด าเนิ น การสร้างแบบวัด ความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์โดยอาศัย
แนวทางของทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ซึ่งเป็ นแบบทดสอบประเภทอัตนัย ประกอบด้วยคาถาม
จานวน 4 ข้อ ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือด้านความคิดคล่องทาง
วิทยาศาสตร์ ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ ด้านความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ และด้าน
ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการทาข้อละ 5 นาที รวมเวลาทัง้ หมด 20 นาที
โดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนนตามสภาพจริงของนักเรียน Rubric scoring ดังตาราง 8
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ตาราง 8 เกณฑ์การให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
คาถาม

แนวการตอบคาถาม ตัวอย่าง

1. ความคิด อธิ บ ายสิ่ ง ที่ ท าให้
สร้างสรรค์ทาง เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร์ ได้ในเรื่องของสภาพ
อากาศ แล ะการ
กระท าของมนุ ษ ย์
(เช่ น น ้า แข็ ง ขั้ว โลก
ละลาย อุณหภูมิของ
โลก สู ง ขึ ้ น ม นุ ษ ย์
ปล่อยสาร CFC เกิด
รู โห ว่ ข อ ง โอ โซ น
เผ า ป่ า โ ร ง ง า น
อุ ต สาหกรรม และ
มนุษย์ปล่อย CO2 สู่
บรรยากาศ เป็ นต้น)

การให้
คะแนน
ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด
0
เขี ย นตอบอธิ บ ายรายละเอี ย ดได้ 1 – 3
1
รายการ รายการอย่างคล่องแคล่ว ภายใน
เวลาที่กาหนด โดยใช้หลักการและเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจน สมบูรณ์
เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้มากกว่า 4
2
รายการ รายการอย่างคล่องแคล่ว ภายใน
เวลาที่กาหนด โดยใช้หลักการและเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจน สมบูรณ์
เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้มากกว่า 8
3
รายการอย่ า งคล่อ งแคล่ว ภายในเวลาที่
ก าหนด โดยใช้ห ลัก การและเหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ ชัดเจน สมบูรณ์
เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้มากกว่า
4
11 รายการอย่างคล่องแคล่ว ภายในเวลาที่
ก าหนด โดยใช้ห ลัก การและเหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ ชัดเจน สมบูรณ์
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ตาราง 8 (ต่อ)
คาถาม

แนวการตอบคาถาม ตัวอย่าง

การให้
คะแนน
ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด
0
เขี ย นตอบอธิ บ ายรายละเอี ย ด ชั ด เจน
1
สมบูรณ์ มีการดัดแปลงความรู เ้ ดิมให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลัก การและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ เขียนวิธีการช่วยลดปั ญหาได้
1 ประเภทขึน้ ไป
เขี ย นตอบอธิ บ ายรายละเอี ย ด ชั ด เจน
2
สมบูรณ์ มีการดัดแปลงความรู เ้ ดิมให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลัก การและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ เขียนวิธีการช่วยลดปั ญหาได้
2 ประเภทขึน้ ไป
เขี ย นตอบอธิ บ ายรายละเอี ย ด ชั ด เจน
3
สมบูรณ์ มีการดัดแปลงความรู เ้ ดิมให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลัก การและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ เขียนวิธีการช่วยลดปั ญหาได้
3 ประเภทขึน้ ไป
เขียนตอบอธิบายรายละเอียด ชัดเจน
4
สมบูรณ์ มีการดัดแปลงความรูเ้ ดิมให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักการและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ เขียนวิธีการช่วยลดปั ญหาได้
4 ประเภทขึน้ ไป

2. ความคิด
ยืดหยุ่นทาง
วิทยาศาสตร์

เขี ย นวิ ธี ก ารในการ
ช่ ว ยลดปั ญ หาจาก
การเป ลี่ ยน แป ล ง
อุ ณ ห ภู มิ ข อ งโล ก
โดยน าความรู ้ห รื อ
ห ลั ก ก า ร ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม า
อ ธิ บ า ย วิ ธี ต่ า ง ๆ
โดยแบ่งแยกจัดกลุ่ม
เป็ นประเภท (เช่ น
วิ ธี ก ารช่ ว ยลดขยะ
วิ ธี ก ารช่ ว ยลดการ
ปล่ อ ย CO2 วิ ธี ก าร
ช่วยเพิ่มปริมาณ O2
วิ ธี ก ารใช้ พ ลั ง งาน
ทางเลื อ ก วิธี ก ารใช้
วัสดุท่ีย่อยสลายง่าย
เป็ นต้น)
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ตาราง 8 (ต่อ)
คาถาม
3. ความคิด
ริเริ่มทาง
วิทยาศาสตร์

แนวการตอบคาถาม ตัวอย่าง

การให้
คะแนน
เขียนเหตุการณ์และ ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด
0
ผลกระทบที่จะ
เขี ย นตอบอธิ บ ายรายละเอี ย ดได้ โดยใช้
1
เกิดขึน้ ในระยะยาว หลั ก การและเหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์
โดยดูความแปลก
เหมาะสม ชัดเจน สมบูรณ์ มีแนวความคิด
ใหม่ (เช่น นา้ ท่วม แตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่ืนและแปลก
ทุกพืน้ ที่ การละลาย ใหม่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แต่ซา้ กันไม่เกิน
ของนา้ แข็งขัว้ โลก
3 คน
อุณหภูมิโลกสูงขึน้ ) เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้ โดยใช้
2
หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสม ชัดเจน สมบูรณ์ มีแนวความคิด
แตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่ืนและแปลก
ใหม่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แต่ซา้ กันไม่เกิน
2 คน
เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้ โดยใช้
3
หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสม ชัดเจน สมบูรณ์ มีแนวความคิด
แตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่ืนและแปลก
ใหม่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แต่ซา้ กันไม่เกิน
1 คน
เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้ โดยใช้
4
หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสม ชัดเจน สมบูรณ์ มีแนวความคิด
แตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่ืนและแปลก
ใหม่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่ซา้ ใคร
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ตาราง 8 (ต่อ)
คาถาม

แนวการตอบคาถาม ตัวอย่าง

4. ความคิด
ละเอียดลออ
ทาง
วิทยาศาสตร์

เขียนอธิบายอย่าง ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด
เป็ นขัน้ ตอนพร้อม เขียนตอบอธิบายรายละเอียด แต่ไม่มีการ
วาดภาพสิ่งประดิษฐ์ อธิบายอย่างเป็ นขัน้ ตอน ไม่มีการวาดภาพ
สิ่งประดิษฐ์ และไม่มีการอธิบายหลักการ
และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เขียนตอบอธิบายรายละเอียด แต่ไม่มีการ
อธิบายอย่างเป็ นขัน้ ตอน มีการวาดภาพ
สิ่งประดิษฐ์แต่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียด
ไม่น่าสนใจ มีการอธิบายหลักการและ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจนในบาง
ประเด็น
เขี ย นตอบอธิ บ ายรายละเอี ย ด มี ก ารลง
รายละเอี ย ดในการอธิ บ ายอย่ า งเป็ น
ขั้ น ตอน แต่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ มี ก ารวาดภาพ
สิ่งประดิษฐ์ได้สอดคล้องกับรายละเอียด มี
ความเป็ นไปได้ และน่าสนใจ มีการอธิบาย
หลั ก การและเหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์
ชัดเจนในบางประเด็น แต่ไม่สมบูรณ์
อ บ อ ธิ บ า ย ร า ย ล ะ เอี ย ด มี ก า ร ล ง
รายละเอี ย ดในการอธิ บ ายอย่ า งเป็ น
ขั้นตอน ง่ายต่อการเข้าใจ มี การวาดภาพ
สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ ได้สอดคล้องกับ รายละเอี ย ด
ประณี ต มีความเป็ นไปได้ และน่าสนใจ มี
การอธิ บ ายห ลั ก การและเหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์เหมาะสม ชัดเจน

การให้
คะแนน
0
1

2

3

4
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1.3 เสนอแบบวัด ความคิด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ ต่ อ อาจารย์ท่ี ป รึก ษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมด้านภาษาและการนาไปใช้
1.4 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยปรับแก้
ดังนี ้
1.4.1 ปรับสถานการณ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยผู้วิจัยได้เพิ่มรู ปภาพ
ในข้อคาถามที่ 1 เป็ นภาพธารนา้ แข็งที่ละลายเป็ นทะเลนา้ แข็งแทนการบรรยายอย่างเดียว
1.4.2 ปรับข้อความเพื่อให้ชัดเจนของจุดประสงค์การวัดความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ปกติ เช่น ด้านความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ ในข้อที่ 1
ได้ให้ผเู้ รียนเขียนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ จากการละลายของธารนา้ แข็ง ปรับเป็ นให้นักเรียนนาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ จริงมาตอบคาถาม เป็ นต้น
1.5 เสนอแบบวัด ความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ ต่ อ ผู้เชี่ ย วชาญด้า น
วิท ยาศาสตรศึ ก ษาและด้า นการวัด และประเมิ น ผล จ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบหาความ
สอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) พิจารณาที่ค่าตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป (ล้วน
สายยศ, 2543) และพิ จ ารณาความเหมาะสมด้านภาษาและการน าไปใช้ และพิ จ ารณาความ
เหมาะสมด้านภาษาและการนาไปใช้โดยมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินและการแปลความหมาย
ของเกณฑ์ ดังนี ้
ความสอดคล้องของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้
+1 หมายถึง
แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์
เฉพาะของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพ ท์
เฉพาะของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
-1
หมายถึง
ข้อคาถามไม่ มี ค วามสอดคล้องกับ นิยามศัพ ท์เฉพาะ
ของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
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ความเหมาะสมด้านภาษาและการนาไปใช้ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
5
หมายถึง
ข้อคาถามมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง
ข้อคาถามมีความเหมาะสมในระดับมาก
3
หมายถึง
ข้อคาถามมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ข้อคาถามมีความเหมาะสมในระดับน้อย
1
หมายถึง
ข้อคาถามมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สดุ
การแปลผลด้านความเหมาะสมด้านภาษาและการนาไปใช้ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
4.21-5.00
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
3.41-4.20
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับมาก
2.61-3.40
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
1.00-1.80
หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สดุ
ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จานวน 3 ข้อ และข้อคาถาม
ที่ไม่สอดคล้อง จานวน 1 ข้อ คือข้อที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 และด้านความเหมาะสมของภาษา
และการนาไปใช้อยู่ระหว่าง 3.41- 4.70 (เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมที่ใช้ตั้งแต่ 3.41 ขึน้ ไป)
จานวน 3 ข้อ และข้อคาถามที่มีความเหมาะสมด้านภาษาและการนาไปใช้อยู่ระดั บปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.33 จานวน 1 ข้อ คือข้อที่ 1 โดยข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญลงความคิดเห็นร่วมกันว่า
ควรมีการปรับภาษาในข้อคาถามและเพิ่มรูปภาพเพื่อขยายความเข้าใจของคาถามให้มากขึน้ ซึ่ง
ผูว้ ิจยั ได้ปรับภาษาที่ใช้ในข้อคาถาม และเพิ่มรูปภาพ
1.6 นาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง จานวน 35 คน พบว่า
1.6.1 ข้อคาถามที่ 1 นักเรียนยังมองภาพไม่ชดั เจนเนื่องจากถ่ายเอกสารสีดา
แล้วหมึกจะดาไปหมด ผูว้ ิจยั จึงทาการปรับแก้สีของภาพเป็ นสีเทาเพื่อให้ภาพชัดเจนมากยิ่งขึน้
1.6.2 ข้อคาถามที่ 4 นักเรียนใช้เวลาในการทาค่อนข้างมากเนื่องจากผูว้ ิจัย
ระบุให้ระบายสีดว้ ย ผูว้ ิจยั จึงปรับไม่ให้นกั เรียนระบายสีเพียงแค่วาดภาพให้เห็นสิ่งประดิษฐ์
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1.7 ทาการวิเคราะห์แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดย นาคะแนน
ที่ได้จากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์เป็ นรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก
ง่าย (p) และ อานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สมั ประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค โดยควร
มี ความยากง่ายอยู่ท่ีระดับ 0.20-0.80 ค่ าอานาจจาแนก มี ค่าระหว่าง .20 ถึ ง 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่น มีค่าสูงกว่า 0.70 (ล้วน สายยศ, 2538) ซึ่งพบว่าค่าความยากง่ายของแบบวัดรายข้อมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.38-0.48 โดยข้อสอบข้อที่ 1มีค่าความยาก 0.38 และข้อที่เหลือมีค่าความยากง่าย
รายข้ออยู่ท่ี 0.48 ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.72 ส่วนค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทัง้ ฉบับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็ นแบบวัดที่ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียนของการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์
เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
2.1 ศึ ก ษาหลัก การ ทฤษฎี วิ ธี ก ารสร้า งแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ท่ดี ี จากการศึกษาผูว้ ิจยั ได้สร้างข้อสอบปรนัยชนิด
2.2 ท าการวิเคราะห์ตัวชี ้วัด จุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ และด าเนิ น การสร้า ง
ตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบแบ่งแยกตามพฤติกรรมตามหลักทฤษฎีของบลูม โดยประกอบด้วย ด้าน
ความรู ค้ วามจา ด้านความเข้าใจ ด้านการนาไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านประเมินค่า และการ
กาหนดจานวนข้อสอบ ดังตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
ระดับพฤติกรรม

ความรูค้ วามจา

ความเข้าใจ

การนาไปใช้

การวิเคราะห์

การประเมินค่า

รวม

เนือ้ หา สาระการเรียนรู ้

3

3

1

3

-

10

1.

ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลง
ของสสาร(แบบจาลองอนุภาค
ของสสาร)
- การจัดเรียงอนุภาคของสสาร
-เปรี ย บเที ย บแรงยึ ด เหนี่ ย ว
ระหว่างอนุภ าค และลักษณะ
การเคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ าคของ
สสารในสถานะต่างกัน

2

4

3

3

3

15

2.

เทอร์มอมิเตอร์และหน่วยวัด
อุณหภูมิ
-ความหมายของสมดุลความ
ร้อน
-พลังงานความร้อนกับการ
ขยายตัวของวัตถุ
-ประโยชน์จากการนาสมบัติ
การขยายตัว-หดตัวของวัตถุ
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ตาราง 9 (ต่อ)

การวิเคราะห์

การประเมินค่า

รวม

รวม (ข้อ)

การนาไปใช้

3.

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
และการนาไปใช้ประโยชน์
-ความหมายของการถ่ายโอน
พลังงานความร้อน
-ประเภทของการถ่ายโอน
พลังงานความร้อน

ความเข้าใจ

เนือ้ หา สาระการเรียนรู ้

ความรูค้ วามจา

ระดับพฤติกรรม

-

2

5

5

3

15

5

9

9

11

6

40

2.3 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้อสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตามการจัดตารางวิเคราะห์เนือ้ หา โดยใช้เป็ นแนวในการออกข้อสอบ
เพื่อแสดงพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด จานวน 40 ข้อ โดยเรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร
จานวน 10 ข้อ เรื่องเทอร์มอมิเตอร์และหน่วยวัดอุณหภูมิ จานวน 15 ข้อ และเรื่อง การถ่ายโอน
พลังงานความร้อนและการนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 15 ข้อ แบ่งเป็ นด้านความรูค้ วามจา จานวน
5 ข้อ ด้านความเข้าใจ จานวน 9 ข้อ ด้านการนาไปใช้ จานวน 9 ข้อ ด้านการวิเคราะห์ จานวน 11
ข้อ และด้านการประเมินค่า จานวน 6 ข้อ
2.4 นาแบบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึก ษาปริญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม และตรวจสอบความ
สอดคล้องของคาถามกับจุดประสงค์ในการประเมิน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี ้
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2.4.1 ปรับคาให้มีความถูกต้องชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
เช่ น คาถามข้อที่ 4 ที่ถ ามว่า สารชนิ ดหนึ่ ง เปลี่ ยนแปลงตามภาชนะ แต่ไม่ ได้ระบุข้อ อธิ บ าย
เพิ่ ม เติ ม ปรับ เป็ นคุ ณ สมบั ติ ข องสารในสถานะใด ปรับ เป็ น สารชนิ ด หนึ่ ง มี รู ป ร่ า งไม่ ค งที่
เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ เป็นคุณสมบัติของสารในสถานะใด
2.4.2 เพิ่มรูปภาพในข้อคาถามเพื่อให้นกั เรียนเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึน้
เช่น คาถามข้อที่ 10 ที่ถามว่าสถานะของแข็งมีการจัดเรียงอนุภาคอย่างไร ปรับเป็ น ใช้ภาพนา้ แข้ง
และปรับตัวเลือกเป็ นภาพเช่นกัน
2.5 น าแบบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เสนอผู้เชี่ ย วชาญ
จานวน 3 ท่าน ด้านวิทยาศาสตรศึกษา และการจัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และตรวจสอบความสอดคล้องของคาถามกับจุดประสงค์ในการประเมิน
อีกทั้งปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยการประเมินเป็ นแบบสอบถามที่มีมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
ความสอดคล้อง
+1 หมายถึง
แน่ใจว่าประเด็นที่พิจารณามีความถูกต้องสอดคล้องกัน
0 หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่พิจารณามีความถูกต้องสอดคล้องกัน
-1 หมายถึง
แน่ใจว่าประเด็นที่พิจารณาไม่มีความถูกต้องสอดคล้องกัน
2.6 ผลการประเมิ น จากผู้เชี่ ยวชาญของแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าสูงกว่า
0.5 (ล้วน สายยศ, 2543) โดยผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี ้
2.6.1 คาถามยังไม่ชัดเจน เช่น คาถามข้อที่ 16 เหตุใดเมื่อเทนา้ เดือดลง
ไปในแก้ว แก้วจึงแตกได้ เทนา้ เดือด แก้วไม่เกิดการแตกเสมอไป ปรับแก้เป็ น เหตุใดเมื่อเทนา้ เดือด
ลงไปในแก้ว บางโอกาสที่แก้วเกิดการแตกร้าวได้
2.6.2 ไม่ควรใช้ภาษาที่สามารถตีความได้หลากหลายความหมาย เช่น
คาถามข้อที่ 27 ถ้านามือสัมผัสเปลวไฟของเทียนไข ความร้อนจากเปลวไปจะมาถึงมือได้ดว้ ยวิธีใด
ซึ่งเป็ นแนวปฏิบตั ิท่ีไม่เหมาะสม ปรับแก้เป็ นนามือไปไว้เหนือเปลวไฟของเทียนไข ความร้อนจาก
เปลวไปจะมาถึงมือได้ดว้ ยวิธีใด
2.7 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนัน้ นาไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่เรียนเรื่อง พลังงานความร้อนมาแล้ว จานวน 35 คน พร้อมตรวจให้
คะแนน
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2.8 น าคะแนนที่ ได้จ ากแบบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ท ยาศาสตร์ มา
วิเคราะห์เป็ นรายข้อ โดยให้คะแนนข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน และข้อที่ผิดให้ 0 คะแนน และนาคะแนน
มาหาค่ าความยากง่ าย (p) และค่ าอานาจจ าแนก (r) และค่ าความเชื่ อมั่น โดยใช้สูต ร KR-20
(Ferguson, 1976) โดยควรมีความยากง่ายอยู่ท่ีระดับ 0.20 – 0.80 ค่าอานาจจาแนก มีค่าระหว่าง
.20 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่น มีค่าสูงกว่า 0.70 (ล้วน สายยศ, 2538) นามาหาค่าความยากง่าย
(Difficulty) และค่าอานาจจาแนก (Discrimination) แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยาก
ง่ายเท่ากับ 0.57 - 0.68 และมีค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.22 – 0.56 ตามจานวนที่ตอ้ งการใช้จริง
คือ 40 ข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.73
2.9 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้กบั นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง จานวน 35 คน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้โดยใช้ก ารจัด การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ
สร้างแบบสอบถามเป็ นแบบลิเคิรท์ 5 ระดับคือ ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด โดยประกอบด้วยคาถามที่แบ่งตามองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู ้ 4 ด้าน คือ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้ ด้านการใช้สื่อการเรียนรู ้ และด้านการ
วัดผลประเมินผล ตามลาดับขัน้ ตอนดังนี ้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามให้ครอบคลุมเป็ นตามจุดประสงค์ของงานวิจยั
3.2 ศึกษาวิธี การสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบวัด
ความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ กระบวนการ
จัด การเรี ย นรู ้ ด้า นบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ด้า นการใช้สื่ อ การเรี ย นรู ้ และด้า นการวัด ผลและ
ประเมินผล ด้านละ 5 ข้อโดยมีระดับความพึงใจ 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับคะแนน
5
หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สดุ
ระดับคะแนน
4
หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน
3
หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน
1
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อยที่สดุ
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นาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย กาหนด
เกณฑ์ดงั นี ้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2560)
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สดุ
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สดุ
3.3 ดาเนินการสร้างแบบประเมิ นความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วยเนือ้ หา 3
ตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
ตอนที่ 2 แสดงความพึงใจต่อการจัดการเรียนรู ้
ตอนที่ 3 แสดงข้อเสนอแนะแบบปลายเปิ ด
3.4 นาแบบสอบถามความพึง พอใจที่ส ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีป รึกษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาและการนาไปใช้
และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
3.5 ปรับ แก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีป รึก ษา และเสนอให้อ าจารย์
พิจารณาอีกครัง้ โดยมีประเด็นที่ตอ้ งปรับแก้ดงั นี ้
3.5.1 ปรับรายการแบบสอบถามให้เกี่ ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เช่น ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ข้อที่ 1.3 กิจกรรมการเรียนรู ค้ วามต่อเนื่องเป็ น
ลาดับขัน้ ตอน ปรับเป็ น กิจกรรมการเรียนรูม้ ีขนั้ ตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
3.5.2 ปรับรายการแบบสอบถามที่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น ข้อที่ 2.1
กิจกรรมที่หลากหลาย ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบรรยากาศการเรียนรู ้ ปรับเป็ น นักเรียนสามารถถาม
คาถามหรือแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่
3.6 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึน้ ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้เชี่ ยวชาญด้านวิท ยาศาสตรศึก ษา จานวน 3 ท่าน พิ จ ารณา ตรวจสอบความ
สอดคล้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้และการนาไปใช้ ในแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูว้ ิจัย
สร้างขึน้ จากนั้นนามาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา พบว่าแบบวัดความพึงพอใจมี ค่า ความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และด้านความเหมาะสมของภาษาและการนาไปใช้อยู่ระหว่าง
3.33-4.67 อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สดุ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
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3.6.1 ปรับหัวข้อรายการแบบสอบถาม เช่น ด้านการใช้สื่อการเรียนการ
สอน เป็ น ด้านการใช้สื่อการเรียนรู ้
3.6.2 ปรับข้อความในบางข้อให้เป็ นข้อความเชิงลบ เช่น กิจกรรมการ
เรียนรูไ้ ม่สง่ เสริมให้นกั เรียนคิดอย่างหลากหลาย นักเรียนไม่มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
3.7 ผู้วิจัยดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
การศึกษานาร่อง
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาน าร่ อ งกั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษ าปี ที่ 1 โรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 35 คน ได้จากการเลือกตามความสะดวก (Convenience Sampling)
เพื่อทาการตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในแต่ละขัน้ ตอน ด้านสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ พร้อมหาข้อบกพร่อง และ
นาข้อบกพร่อ งมาปรับ แก้ไข และเมื่ อผู้วิจัยดาเนิน การจัด กิจ กรรมการเรียนรู ด้ ้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเสร็จสิน้ แล้ว ผูว้ ิจัยทาการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รียนเพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลของความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แล้วพบข้อบกพร่อง คือ เรื่องเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยเฉพาะในขัน้ วางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหา และขัน้ ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน ที่
ผู้เรีย นใช้เวลามากกว่าที่ ระบุไว้ในแผนการจัด กิจ กรรมการเรียนรู ้ และในบางขั้นตอนนัก เรีย น
สามารถปฏิบตั ิได้เร็วกกว่ากาหนด อีกทัง้ ยังเรื่องของสภาพอากาศเป็ นปั จจัยแทรกจากที่วางแผนไว้
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี ้
3.1 ปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เช่น แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3 ขัน้
วางแผนและดาเนินการแก้ปัญ หา ที่ให้ผู้เรียนทดสอบประสิทธิภ าพของแบบจาลองการถนอม
กล้วยโดยใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งพบว่าผูเ้ รียนใช้เวลาในการสร้าง ทดสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไข ใช้เวลามากกว่าที่วางแผน
3.2 ปรับ ปรุ ง เรื่อ งสภาพอากาศ ในแผนการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี 3 เรื่อ ง การถ่ า ยโอน
พลังงานความร้อนและการนาไปใช้ประโยชน์ ในขัน้ ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญ หาหรือชิ น้ งาน ซึ่งจากเดิม กาหนดให้นักเรียนภายในกลุ่ม ทดสอบประสิทธิ ภ าพโดยน า
ชิน้ งานไปวางไว้กลางแดด 40 นาที แล้วพบว่า ไม่มีแสดงแดดเพียงพอต่อการทดสอบ ผูว้ ิจยั จึงได้
ให้ผเู้ รียนมาดูผลการทดสอบหลังเลิกเรียน เป็ นต้น
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การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
แบบแผนการวิจยั
งานวิจัยนีใ้ ช้แบบแผนการวิจัยแบบการวิจัยเชิงทดลองเบือ้ งต้น (Pre-experiment
design) มีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มทดลอง ซึ่งดาเนินการตามแบบแผนการวิจยั แบบ
One Group Pretest Posttest Design (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2551) ดังตาราง 10
ตาราง 10 แสดงแบบแผนการวิจยั
กลุม่
E1

Pre-test
T1

สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในแบบแผนการวิจยั
E1
หมายถึง
T1
หมายถึง
X
หมายถึง
T2
หมายถึง

Treatment
x

Post-test
T2

กลุม่ ทดลอง
การทดลองก่อนทดลอง
ตัวแปรจัดกระทา
การทดสอบหลังทดลอง

ขัน้ ตอนของการดาเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ระยะของการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง
1. ดาเนินการขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนที่จะทาการทดลอง โดยการชีแ้ จง
กิจกรรมให้นกั เรียนทราบทัง้ ในเรื่องของจุดประสงค์พร้อมกับแนวปฏิบตั ิตนอย่างชัดเจนและถูกต้อง
2. ดาเนินการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน โดยผูว้ ิจัยทดสอบด้วย
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ พร้อมทัง้ อธิบายแนวปฏิบตั ิให้นกั เรียน
กลุม่ ตัวอย่างรับทราบ
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ระยะที่ 2 ระยะการดาเนินการทดลอง
1. ดาเนินการทดลอง ผูว้ ิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู จ้ านวน 3 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม
12 ชั่วโมง
ระยะที่ 3 ระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการทดลอง
1. หลัง จากที่ ผู้วิ จัย ได้จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานความร้อน และ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยใช้เครื่องมือแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบวัด
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ ตามลาดับ
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จั ย ได้ด าเนิ น การวิ เคราะห์ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ ข้อ มู ล ของ แบบวัด ความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ดังนี ้
1. วิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทาการเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent
Samples)
2. วิเคราะห์คะแนนผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า
ทีแบบสองกลุม่ ที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples)
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3. วิเคราะห์การประเมิ นความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจ กรรมการเรียนรู ้
วิท ยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรม โดยใช้สถิติค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งสถิติออกเป็ น 3 ประเภท คือ สถิติพืน้ ฐาน ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบ
คุณ ภาพเครื่องมื อวิจัย ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนือ้ หา ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่ อมั่น
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย และสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มไม่
เป็ นอิสระกัน (t-test for dependent samples) โดยมีรายละเอียดของสถิติดงั นี ้
1. สถิติพนื ้ ฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) จากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้สตู รดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
X=

X

X
n

X
n

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดในกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สตู รดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
N X 2 − (  X) 2
S=
n(n − 1)

S

หมายถึง

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

X

หมายถึง

ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย
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 X2

(  X)2
n

หมายถึง

ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง

หมายถึง
หมายถึง

ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
จานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 ร้อยละ (Percentage) คือคะแนนจากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้สตู รดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

P= f ×100
N

P

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

f
N

ร้อยละ
ค่าความถี่ท่ตี อ้ งการแปลงเป็ นร้อยละ
จานวนความถี่ทงั้ หมด

2. สถิติท่ใี ช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 ค่าความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้
สูตร (ล้วน สายยศ, 2543)
IOC =

IOC

R
N

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

R

N

ดัชนีความสอดคล้อง
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวนผูเ้ ชียวชาญ

2.2 ค่าความยากง่าย (p) โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ, 2543)
P=

PH + PL
2N
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P

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

PH

PL
N

ค่าความยากง่าย
คนที่ตอบถูกในกลุม่ สูง
คนที่ตอบถูกในกลุม่ ต่า
จานวนคนในกลุม่ สูงหรือกลุม่ ต่า

2.3 ค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ, 2543)
r=

r
RH
RL

N

RH + RL
N

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าอานาจจาแนก
คนที่ตอบถูกในกลุม่ สูง
คนที่ตอบถูกในกลุม่ ต่า
จานวนคนในกลุม่ สูงหรือกลุม่ ต่า

2.4 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha
Coefficient ) (ล้วน สายยศ, 2543)
K  x i −  x 2i
rcc = 1 −
( k − 1)  (x i − C )2

rcc
K
Xi
C

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จานวนข้อสอบ
คะแนนของแต่ละข้อ
คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ
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2.5 ค่ า ความเชื่ อ มั่น ตามสูต ร KR-20 คูเดอร์-ริช าร์ด สัน (Kuder Richardson
method) โดยใช้สตู ร (ล้วน สายยศ, 2543)
k   i2 
=
1− 2 
k − 1 
i 


k

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

 i2
i2

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จานวนข้อของเครื่องมือวัด
ผลรวมความแปรปรวนของแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

3. สถิติใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของคะแนนแบบวั ด ความคิ ด สร้า งสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร์ทงั้ ก่อนเรียน และหลังเรียน รวมถึงวิเคราะห์คะแนนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รบั การสอนโดยใช้หน่วยการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน
ความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มไม่เป็ นอิสระ
กัน (t-test for dependent samples) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)

t=

D
n D 2 − (  D )2
n −1

t
D
n

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การทดสอบค่าที
ผลต่างคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน
จานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง

86
การดาเนินการด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ผู้วิจัยได้ดาเนิน การด้านจริยธรรมในมนุษ ย์ สาขาวิช าวิทยาศาสตรศึกษา ซึ่ง มี ความ
จาเป็ นที่จะต้องศึกษาในมนุษย์ จึงได้มีการวางแผนการวิจัยด้วยความระมัดระวังเนื่องด้วยกลุ่ม
ตัวอย่ างเป็ น นักเรียนชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 โดยเป็ น เด็ กที่ มี อายุต่ ากว่า 18 ปี บ ริบูรณ์ ผู้วิจัย ได้
ดาเนินการขอใบรับรองโครงการวิจยั ที่ดาเนินการในมนุษย์ และได้รบั เอกสารรับรองโครงการวิจัย
จากหน่วยงานคณะกรรมการจริยธรรมตามหนังสือหมายเลย SWUEC-G-175/2563E เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2563 (ภาคผนวก ก) โดยได้ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทาการวิจัย ในระหว่าง
วัน ที่ 1 สิ ง หาคม 2563 – 30 พฤศจิ ก ายน 2563 อี ก ทั้ง ยั ง ท าการชี ้แ จงรายละเอี ย ดของการ
ดาเนินการวิจยั กับผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ก่อนทาการเก็บข้อมูล พร้อมทัง้ ให้ผปู้ กครองลงนามในหนังสือ
แสดงความยินยอมเข้าร่วมในงานวิจัย โดยข้อมูลวิจัยทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจัยได้ทา
การรักษาสิทธิ มีการให้หมายเลขและนามสมมติแทนการใช้ช่ือจริงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
เป็ นการเก็บรักษาข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง และทาการเปิ ดเผยเฉพาะผลการวิจยั เท่านัน้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาผลการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั 3 ประการ ดังนี ้
1. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียน
ด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ งพลัง งานความร้อ น ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นั้น
ผูว้ ิจัยได้แสดงผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรายด้าน ดังตารางที่ 11
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ตาราง 11 แสดงผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรายด้าน

องค์ประกอบ
ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์
ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์
ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์
ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
20

ผลการวิเคราะห์
ก่อนเรียน
̅ S.D.
X
2.40 0.65
2.49 0.66
2.34 0.54
2.37 0.65
9.60 3.15

หลังเรียน
̅
X
3.94
3.94
3.69
3.57
15.14

S.D.
0.64
0.54
0.47
0.61
2.26

จากตารางที่ 11 แสดงผลการพั ฒ นาความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ข อง
นัก เรีย นก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย นโดยใช้ก ระบวนการออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรมรายด้าน จากการ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียน พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ดา้ น
ที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความคิดคล่ องทางวิทยาศาสตร์ ( ̅X = 3.94,S.D. = 0.64) และ
ความคิ ด ริเริ่ม ทางวิ ท ยาศาสตร์ ( X̅ = 3.94,S.D. = 0.54) รองลงมาคื อ ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ทาง
วิทยาศาสตร์(̅X = 3.69,S.D. = 0.47) และความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ ( ̅X = 3.57,
S.D. = 0.61) ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังตารางที่ 12
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ความคิด
n df คะแนน Max Mi
สร้างสรรค์ทาง
เต็ม
n
วิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน 35 34 20
13 8
หลังเรียน
35 34 20
18 12

x̅

9.6
15.14

S.D.

t

1.26
-24.15*
1.29

p

.000

*ระดับนัยสาคัญที่ .05

จากตารางที่ 12 ผลการเปรีย บเที ย บความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ข อง
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ .05
(t = -24.15, p = .000)
2. ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนัน้
ผูว้ ิจัยได้แสดงผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังตาราง 13
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ผลสัมฤทธิ์ n df คะแนน Max Min x̅
S.D.
t
p
ทางการเรียน
เต็ม
ก่อนเรียน 35 34 40
37 14 27.14 5.53
-11.02* .000
หลังเรียน 35 34 40
39 24 35.02 3.65
*ระดับนัยสาคัญที่ .05
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จากตารางที่ 13 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรีย นสูง กว่ าก่ อ นเรีย นอย่ างมี นัย ส าคัญ ที่ ระดับ .05 (t = - 11.02, p = .000) โดยมี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 27.14 คะแนนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน
35.02 คะแนน
3. ความพึง พอใจของนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 ต่ อการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ เรื่อ ง
พลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู ห้ ลังการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม และนามาหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ โดยมีการกลับค่าคะแนน
ความพึงพอใจของข้อคาถามที่มี ลักษณะเชิงลบให้เป็ นเชิงบวก ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการ
เรีย นรู ้ ข้อ ที่ 4 ด้า นบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ข้อ ที่ 3 ด้า นสื่ อ การเรี ย นรู ้ ข้อ ที่ 3 ด้า นการวัด และ
ประเมินผล ข้อที่ 2 เพื่อนาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยรวมรายด้านและค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด แสดงดัง
ตาราง 14
ตาราง 14 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1ต่อการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

รายการ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้
1. กิจกรรมการเรียนรูส้ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความเหมาะสมด้านเวลา
3. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีขนั้ ตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
4. กิจกรรมการเรียนรูไ้ ม่สง่ เสริมให้นกั เรียนคิดอย่าง
หลากหลาย
5. กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนได้คิดสิ่งแปลกใหม่
ค่าเฉลี่ยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.03 0.38

มากที่สดุ

̅
X

3.31 0.87 ปานกลาง
4.00 0.24
มาก
2.74 0.95 ปานกลาง
4.48 0.88
3.71 0.94

มากที่สดุ
มาก
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ตาราง 14 (ต่อ)

รายการ
ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
6. นักเรียนสามารถถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็นได้
เต็มที่
7. นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมการเรียนรู ้
8. นักเรียนไม่มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
9. เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนภายในกลุม่ และนักเรียน
กับครูผสู้ อน
10. สภาพชัน้ เรียนส่งเสริมให้นกั เรียนอยากมีสว่ นร่วมในการ
เรียนรู ้
ค่าเฉลี่ยด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
ด้านสื่อการเรียนรู ้
11. ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ท่ีหาได้จริงในชีวิตประจาวัน
12. ครูมีการเตรียมวัสดุอปุ กรณ์และสื่อการสอน
13. นักเรียนไม่มีสว่ นร่วมในการเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์
14. ครูแนะนาและให้ความรูแ้ หล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
15. นักเรียนศึกษาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
ค่าเฉลี่ยด้านสื่อการเรียนรู ้

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.86 0.43

มากที่สดุ

4.54 0.85
4.11 1.07

มากที่สดุ
มาก

4.85 0.42

มากที่สดุ

4.11 1.07

มาก

3.88 1.60

มาก

3.57 1.14

มาก

̅
X

4.65
3.58
4.62
4.42
3.84

0.72
1.24
0.68
0.81
1.30

มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
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ตาราง 14 (ต่อ)

รายการ
ด้านการวัดและประเมินผล
16. มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
17. นักเรียนไม่มีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
18. การวัดและประเมินผลมีเกณฑ์กาหนดไว้ชดั เจน
19. มีการวัดและประเมินผลที่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ี
กาหนด
20. ครูมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับนักเรียนจากการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผล
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.51 0.91

มากที่สดุ

̅
X

3.57 1.14
มาก
2.97 1.46 ปานกลาง
2.82 1.46 ปานกลาง
4.42 0.91

มากที่สดุ

3.25 1.57 ปานกลาง
3.67 1.35
มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(̅X=3.67, S.D.= 1.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้ (X̅ =3.88,
S.D.= 1.60) รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนรู ้ ( X̅ =3.84, S.D.= 1.30) และด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้ (̅X =3.71, S.D.= 1.30) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล
(X̅ =3.25, S.D.= 1.57)

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอกระบวนการที่สาคัญได้ดงั นี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพลัง งานความร้อ น ด้ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มี ต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพลัง งานความร้อ น ด้ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู ข้ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่เรียน
ด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ งพลัง งานความร้อ น ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครัง้ นีค้ ือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จานวน 550 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นีค้ ือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นกลุ่ม
ที่ ผู้วิ จัย ได้ส อนในปี ก ารศึ ก ษา 2563 และด้วยบริบ ทของโรงเรีย นจะก าหนดให้ค รู ผู้ส อนสอน
ห้องเรียนเดิมตลอดปี การศึกษาซึ่งส่งผลให้ใช้นักเรียน จานวน 35 คน เป็ นนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู ว้ ิท ยาศาสตร์ เรื่องพลัง งานความร้อน ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวแปรตาม
1. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
ขอบเขตของเนือ้ หา
เนื ้อ หา เรื่อ งพลัง งานความร้อ น ตามหนัง สื อ เรีย นวิท ยาศาสตร์ 1 เล่ม 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู แ้ ละตัวชีว้ ัดฯ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) จัดทาโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเนือ้ หาย่อยประกอบด้วย 1. ความ
ร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร(แบบจาลองอนุภาคของสสาร) 2. เทอร์มอมิเตอร์และหน่วยวัด
อุณหภูมิ 3. การถ่ายโอนพลังงานความร้อนและการใช้ประโยชน์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
การดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบการวิจัยเชิ งทดลองเบื อ้ งต้น (Pre-experiment
design) มีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มทดลอง ซึ่งดาเนินการตามแบบแผนการวิจยั แบบ
One Group Pretest Posttest Design โดยได้ด าเนิ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วิ จัย และตรวจสอบ
คุณ ภาพเครื่องมื อ วิ จัย อัน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู ด้ ้วยกระบวนการออกแบบเชิ ง
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วิศวกรรม แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู ้ ทาเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่ทาการทดลองโดยเป็ นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ก่อน
เริ่ม การทดลองโดยให้นักเรียนทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ได้ดาเนินการชีแ้ จงกิจกรรมให้กับนักเรียนทราบจุดประสงค์และ
แนวทางปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในการเรียนรู ้ จากนั้นจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูฯ้ ที่พฒ
ั นาขึน้ และให้นักเรียนทาแบบวัดหลังเรียนโดยเป็ นชุด
เดี ย วกั น กับ ก่ อ นเรี ย น อี ก ทั้ง ยัง ให้นั ก เรี ย นประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรีย นรู ้ด้ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย ด้วย
สถิติ พื ้น ฐาน ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ สถิติ t-test for dependent
samples
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ผูว้ ิจยั สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี ้
1. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 หลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 9.60 คะแนน (S.D. = 3.15) และ15.14 คะแนน
(S.D. = 2.26) ตามลาดับ
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานความ
ร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีคะแนนเฉลี่ ยความคิดสร้างสรรค์ในองค์ประกอบ
ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ และความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ สูงที่สุดเท่ากัน รองลงมาคือ
ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ และความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู ้ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเท่ากับ
27.14 คะแนน (S.D. = 5.53) และ 35.02 คะแนน (S.D. = 3.65) ตามลาดับ
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4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยการจัดการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานความ
ร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.67 (S.D. = 1.35)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานความร้อน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 อภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. นัก เรีย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรีย นรู ้ เรื่อ งพลัง งานความร้อ น ด้ว ยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยเมื่อพิจารณาตามคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานพบว่ า ก่ อ นการจัด การเรี ย นรู น้ ั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของความคิ ดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 9.60 และ 3.15 ตามลาดับ และหลัง
การจัดการเรียนรูน้ กั เรียนมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.14 และ 2.26 ตามลาดับ
แสดงให้เห็ น ว่าการจัด การเรีย นรู ด้ ้วยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรมมี ผ ลต่ อ การพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สงู ขึน้ เนื่องจากในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้
ผู้วิจัยได้ทาการจัดกิจ กรรมการเรีย นรู ท้ ่ี ช่ วยส่งเสริม ความคิด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ของ
นักเรียน เพื่อให้นกั เรียนเกิดการคิด สามารถสร้างองค์ความรู ้ ชิน้ งาน หรือนวัตกรรม ได้ดว้ ยตนเอง
โดยใช้ความรูแ้ ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังเช่นในแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 นักเรียนได้รบั
การส่งเสริมความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ในขัน้ การกาหนดปั ญหา โดยนักเรียนได้ทากิจกรรม
การสังเกตด้วยการสัมผัสแก้วนา้ 3 ใบซึ่งภายในแก้วบรรจุของเหลวที่แตกต่างกัน แก้วใบที่หนึ่งใส่
นา้ ร้อน แก้วใบที่สองใส่นา้ เย็น และแก้วใบสุดท้ายใส่นา้ แข็ง แล้วให้นกั เรียนอธิบายถึงสิ่งที่นกั เรียน
สังเกตได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนีน้ กั เรียนยังได้ทาใบงานโดยการตอบคาถามที่มีการ
กาหนดระยะเวลาในการตอบอย่างชัดเจน ซึ่งการทาเช่นนีน้ กั เรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิดเพื่อให้
ได้คาตอบมากที่สุดที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ดา้ นความคิดคล่อง สอดคล้อง
กับ ภัสสร ติดมา (2558) ที่ได้กล่าวว่าการที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองและได้
ฝึ กให้นกั เรียนได้อธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในเวลาที่กาหนดจะทาช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความคิดนั้นได้โดยอาจจะใช้ความรู ้ หรือประสบการณ์เดิม ที่นักเรียนมี โดยขั้นที่ 3 ขั้น
วิธี ก ารแก้ปั ญ หา นัก เรีย นจะได้รับ การพัฒ นาความคิ ด สร้างสรรค์ด้า น ความคิ ด ยื ด หยุ่ นทาง
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วิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้ร่างแบบจาลองที่หลากหลายที่มี การกาหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับ นพคุณ แดงบุญ (2552)ที่กล่าวถึงการคิดที่หลายหลายจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
คิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ได้ และขัน้ ที่ 4 ขัน้ การวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา นักเรียนจะ
ได้รบั การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้ วางแผน
และดาเนินการสร้างแบบจาลอง ดังเช่นแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 ที่จะต้องมีการวางแผนของการ
เตรียมอุปกรณ์ สอดคล้องกับชามาศ ดิษฐเจริญ และปริญญ์ ทนันชัยบุตร (2556)ที่กล่าวถึงการ
การวางแผนที่หลากหลายจะส่งเสริม ความคิดริเริ่มได้ และขัน้ ที่ 5 ขั้นทดสอบ ประเมิ นผล และ
ปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญ หาหรือชิน้ งาน นักเรียนจะได้รบั การพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ดา้ น
ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพของชิน้ งานและ
ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขจนได้ชิ ้น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ Pitz and Sund (1974) ที่ ก ล่ า ว
ความคิ ด ละเอี ย ดลออจะสามารประเมิ น จากการสัง เกตหารท างานที่ ต รงเวลา เป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
นอกจากนี ้ เมื่ อพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละด้าน พบว่า
ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ และความคิดริเริ่ม ทางวิทยาศาสตร์ มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน
รองลงมาคื อ ความคิ ด ยื ด หยุ่น ทางวิท ยาศาสตร์ และความคิ ด ละเอี ย ดลออทางวิ ท ยาศาสตร์
ตามลาดับ โดยความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ และความคิดริเริ่มทางวิ ทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด อาจเนื่องมาจากในแบบวัดความคิด สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ท่ีผู้วิจัยพัฒ นาขึน้ มี ข้อ
คาถามที่อยู่ในชีวิตประจาวันของนักเรียนจึงส่งผลให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดกับองค์
ความรู แ้ ละประสบการณ์เดิมได้งาย อีกทัง้ กระบวนการออกแบบเชิงวิศ วกรรมมุ่งเน้นให้นกั เรียนลง
มือปฏิบัติดว้ ยตัวเองจนได้ชิน้ งาน หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยให้นักเรียนกล้าคิดในสิ่งแปลกใหม่
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ ศรายุทธ ชาญนคร (2558) ที่ได้กล่าวว่า
หากนักเรียนได้นาเอาความรู ใ้ หม่มาเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการสร้างชิน้ งานด้วย
ตนเอง จะทาให้นักเรียนเกิดแนวคิดใหม่ ๆ สามารถรังสรรค์ผลงานที่ไม่ซา้ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ
สิรนิ ภา กิจเกือ้ กูล (2558) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรูท้ ่ใี ห้นกั เรียนได้ออกแบบชิน้ งาน ใช้ทกั ษะใน
การออกแบบ และคิดหาวิธีการแก้ปัญหา จะส่งผลให้นกั เรียนเกิดการคิดในสิ่งแปลกใหม่ไม่ซา้ ใคร
และนอกจากนีย้ งั พบว่าเมื่อนักเรียนทางานเป็ นกลุ่ม ยังช่วยส่งเสริมทักษะการทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ได้ สามารถสื่อสารกับผูอ้ ่ืน เปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อนาไปปรับปรุง
สิ่งต่าง ๆ นาไปสูก่ ารสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมต่อไป
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2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้เรื่ อ งพลัง งานความร้อ น ด้ว ยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเมื่อพิจารณาตามคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่ า ก่ อ นการจัด การเรี ย นรู ้ด้ ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมนั ก เรี ย นมี
ผลสัม ฤทธิ์ มี ค่ า เท่ า กั บ 27.14 และ 5.53 ตามล าดับ และพบว่ า หลัง การจัด การเรี ย นรู ้ด้ว ย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ มีค่าเท่ากับ 35.02 และ 3.65 ตามลาดับ
ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนักเรียนได้เรียนรู ้
ด้วยการลงมื อปฏิ บัติจ ริง ได้แก้ปั ญ หาโดยอาศัยหลัก การทางวิท ยาศาสตร์จ ากขั้น ต่าง ๆ ของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้สืบค้นจากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง โดยผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ กระตุน้ คาถาม และเสนอแนะความคิดเห็น รวมถึง
ให้นักเรียนเข้าใจเนือ้ หาผ่านสื่อการเรียนรู ท้ ่ีหลากหลาย เช่น จากแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 3 เรื่อง
การถ่ายโอนพลังงานความร้อน นักเรียนได้แก้ปัญหาผ่านสถานการณ์ท่ีอยู่ในชีวิตประจาวันคือการ
นาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนักเรียนทาการสืบค้นประโยชน์ของวัสดุต่าง ๆ
ผ่านสื่อเทคโนโลยีท่ีนกั เรียนสามารถเข้าถึงได้ เช่น หนังสือ อินเตอร์เน็ต หรือสอบถามผูร้ ู ้ และลงมือ
สร้างชิน้ งานที่ทาให้กล้วยแห้งได้เร็ว และนักเรียนได้ทดสอบประสิทธิภาพของชิน้ งานตนเองพร้อม
ทั้งสามารถปรับปรุ งแก้ไขให้ได้ชิน้ งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง สอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ ธงไชย
(2556) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู ด้ ้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็ นกระบวนการ
ทางานที่ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจในสาระการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นขัน้ ตอน รูจ้ กั การหาวิธีการแก้ปัญหาจาก
ประสบการณ์ท่ไี ด้ผ่านมา จึงส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขนึ ้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยการจัดการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานความ
ร้อ น ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูท้ ่พี ฒ
ั นาขึน้ มีความหลากหลาย มุ่งเน้นให้นกั เรียนได้
ลงมือปฏิบัติได้ดว้ ยตนเองผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นขั้นตอน ได้ร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ จากองค์ความรู ท้ ่ีช่ วยกัน สืบค้น เกี่ ยวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ะนามาใช้ส ร้างชิ น้ งานผ่านสื่ อ
เทคโนโลยี นอกจากนีย้ งั มุ่งเน้นส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรูห้ รื อ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านคาถามหรือสถานการณ์ ซึ่งการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะทากิจกรรม สังเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรียนในการ
ตอบคาถาม ช่วยกันทางาน อีกทัง้ ตัง้ ใจทาอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ วัชรี นวลผ่อง (2553) ที่กล่าว
ว่า ความกระตือรือร้นและความใส่ใจในการเรียนหรือทากิจกรรมของนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียน
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เกิดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้าน นักเรียนมี ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเรียนรู อ้ ยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านบรรยากาศการเรียนรู ้ มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรี ยนรู ้ และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ตามลาดับ อยู่ในระดับปาน
กลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการวัดและประเมิ นผล ซึ่งค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเรียนรู ท้ ่ีอยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน เป็ นผลมาจากการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จะเอือ้
ให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ท้ ่ีหลากหลาย เช่นแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี 3 เรื่อง การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน ได้มีการให้นกั เรียนทากิจกรรมกล้วยตาก โดยได้ไปทากิจกรรมที่บริเวณข้างอาคารเรียน
ซึ่ง เป็ น พื ้น ที่ สี เขีย นของโรงเรีย น อากาศปลอดโปร่ง มี แสดงแดดเหมาะสมที่ จ ะเอือ้ ต่ อการท า
กิจกรรม การใช้สื่อที่ หลากหลายในแต่ละขัน้ การจัดการเรียนรู ้ ทัง้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีโอ สื่อของจริง
สื่อเทคโนโลยี เป็ นต้น ผูเ้ รียนจะได้ทากิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านสื่อที่หลากหลาย และมีกระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ ่ีชดั เจนเป็ นลาดับขัน้ ตอน ผูเ้ รียนสามารถทากิจกรรมไปพร้อม ๆ กันในชัน้ เรียน โดย
มีการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้ เริ่มจากขัน้ การกาหนด
ปัญหา ที่ให้ผเู้ รียนมีส่วนรวมในการเป็ นผูก้ าหนดปั ญหาด้วยตนเอง ขัน้ รวบรวมข้อมูล และแนวคิด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา นั ก เรี ย นจะสามารถใช้ สื่ อ เทคโนโลยี มี ส่ ว นในการรวบรวมข้อ มู ล
นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้ทาร่วมกันกับเพื่อนร่วมกลุ่ม ขัน้ วิธีการแก้ปัญหา เป็ นขัน้ ตอนของการ
ร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็ นการร่วมกันออกแบบของสมาชิกภายในกลุม่ ขัน้ การวางแผน
และดาเนินการแก้ปัญหา เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนจะต้องช่วยกันสร้างแบบจาลองที่คิดว่าดีท่ีสุดที่ สามารถ
แก้ปั ญ หาได้ โดยขั้นทดสอบ ประเมิ นผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธี การแก้ปั ญ หาหรือชิ น้ งาน เป็ น
ขัน้ ตอนที่ผเู้ รียนร่วมกันทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาลองภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดร่วมกัน พร้อม
ทั้งปรับปรุ งแก้ไข ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญ หา หรือผลการแก้ปัญ หาหรือชิ น้ งาน เป็ นขั้ นตอนที่
ผูเ้ รียนทัง้ ห้องร่วมกันอภิปรายแบบจาลองของเพื่อนแต่ละกลุ่มพร้อมทัง้ ช่วยกันระบุขอ้ ดี ข้อจากัด
ของแบบจาลอง จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็ นการ
ทางานอย่างมีขั้นตอน เป็ นการลงมือปฏิบตั ิจริง ทางานเป็ นกลุ่ม ศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นกัน ช่วยกันตัดสินใจเลือกแบบร่างแบบจาลองที่จะสร้างจริง ได้ฝึก การวางแผน การแบ่งงาน
เพื่อให้ทันต่อเวลาที่ครู กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับการทางานในชีวิต จริง และหลักการทางานของ
วิศวกรรมที่เมื่อมีการสร้างผลงาน ต้องมีเงื่อนไข หรือข้อจากัดต่าง ๆ เข้ามามาส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
เวลา งบประมาณ เป็ นต้น ทั้งนี ้ อภิสิทธิ์ ธงไชย (2556) ได้เสนอไปในทางเดียวกันว่า การจัดการ
เรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ่ี ท่ีส่งผลให้ผเู้ รียนเข้าใจการ
ทางานอย่างเป็ นขั้นตอน รู จ้ ักวางแผน การแก้ปัญ หา ร่วมไปถึงการวางแผนในการทางาน การ
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ปรับปรุ งแก้ไข อีกทัง้ ยังคิดหาแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับ วรรณา รุ่งลักษมีศรี (2551) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยกิจกรรมที่หลากหลาย
เน้นนักเรียน จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู ม้ ากขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริม
ความพึงพอใจของนักเรียนให้สงู ขึน้ ได้ ส่วนด้านการวัดและประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู ้ ระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากในการจัดการเรียนรูผ้ สู้ อนได้มีการแจ้งเกณฑ์ การ
ประเมินชิน้ งานให้กับนักเรียนซึ่งเป็ นการแจ้งในขณะที่นักเรียนกาลังทากิจกรรมสืบค้นข้อมูลเพื่อ
เลือกวัสดุอปุ กรณ์ จึงทาให้มีนกั เรียนบางกลุม่ ไม่เข้าใจเกณฑ์การวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน
อีกประการคือการสร้างเกณฑ์การวัด และประเมินผลผูส้ อนยังไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์เฉพาะ
หน้าที่เกิดขึน้ เช่น การสร้างแบบจาลองอนุภ าคของสารนักเรียนจะต้องมีการเป่ าลมเพื่อให้เห็น
อนุภาคของสารเกิดการเคลื่อนที่ ซึ่งมีนกั เรียนบางกลุม่ ใช้พลังงานลมจากพัดลมแทนการเป่ าลมจึง
ทาให้เกิดการโต้แย้งเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงอาจทาให้ นักเรียน
ประเมินความพึงพอใจด้านนีอ้ ยู่ในระดับปานกลางดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้
ร่วมกาหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลชิน้ งาน สอดคล้องกับ จุฑามาศ ภู่นาค (2561)ที่กล่าว
ว่ า ผู้ส อนควรเปิ ดโอกาสให้นั ก เรี ย นได้ท ดสอบความรู ้ค วามสามารถผ่ า นเครื่ อ งมื อ วัด และ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย โดยจะต้องสร้างเกณฑ์ท่ียอมรับได้ทั้งนักเรียนและผูส้ อน เพื่อให้
นักเรียนได้เห็นความสาคัญของการวัดและประเมินผล และเกิดความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
จากการจัดการเรียนรู ้ เรื่องพลังงานความร้อน โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ล ะผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจยั
ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่ใช้ในการ
วิจัยนีเ้ ป็ นการนาเอาขัน้ ตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมโดยในแต่ละ
ขัน้ ตอนจะต้องให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู ท้ ่ีเป็ นระบบ ผ่านการลงมือปฏิบัติดว้ ยตนเอง ทาการ
สืบค้นด้วยสื่อเทคโนโลยีท่ีตนเองสามารถเข้าถึงได้เพื่อเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ท่ีส ามารถทาให้ชิน้ งาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทัง้ สามารถแก้ไขปั ญหาในแต่ละสถานการณ์ได้ โดยโดยผูท้ ่ีสนใจที่จะนา
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้จะต้องใช้สถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจ โดยสถานการณ์ดงั กล่าว
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ควรมี ค วามหลากหลายและแปลกใหม่ ทั้ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ท่ี นั ก เรี ย นเผชิ ญ ใน
ชีวิตประจาวัน และสอดคล้องกับเนือ้ หาในรายวิชา เพื่อให้ ผูเ้ รียนเกิดความสนใจในการจัดการ
เรียนรู ้
1.2 เพื่อให้การจัดการเรียนรูด้ าเนินไปอย่างสะดวก ก่อนการดาเนินจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ผ้ ู้ส อนควรเตรียม อุป กรณ์ สื่ อการจัด การเรียนรู ใ้ นกิจ กรรมขั้น ต่าง ๆ ให้ค รบ เพื่ อความ
รวดเร็วและทันเวลาที่กาหนด และครูผสู้ อนควรมีการเผื่อเวลาในการทากิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
ของการจัดการเรียนรู ้ เนื่องจากในแต่ละกิจกรรมค่อนข้างใช้เวลานาน โดยเฉพาะในขัน้ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจาลอง ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3 นักเรียนจะต้องทดสอบประสิทธิภาพใน
การถนอมกล้วยด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งเวลา 20 นาที ไม่เพียงพอ ดังนัน้ หากเป็ นไปได้ควรเพิ่มเวลาใน
ขัน้ นี ้ จะส่งผลให้การจัดการเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
1.3 จากการจัดการเรียนรู ้ ผูว้ ิจยั พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่กระตือรือร้นในการสร้าง
ชิน้ งาน ครู ผูส้ อนควรกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการสร้างชิน้ งานผ่านกิจกรรมโดยเริ่มต้นด้วย
ปัญหาที่น่าสนใจเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้คิด ได้ใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ในทุก ๆ ขัน้ ของการ
จัดการเรียนรู ้ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในครัง้ นี ้
มุ่งเน้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติผ่านการสร้างชิน้ งานอย่างเป็ นขัน้ ตอน ทาให้นักเรียนเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาและนา
แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตาม จากการวิจัย พบว่า สถานการณ์ในการ
กระตุน้ ให้เกิดการแก้ปัญหาเป็ นสิ่งสาคัญ หากสถานการณ์นนั้ ไม่น่าสนใจ จะทาให้นกั เรียนไม่เกิด
แรงจูงใจในการทากิจกรรมการเรียนรู ้ ส่งผลให้นกั เรียนไม่สามารถทากิจกรรมได้ครบตามขัน้ ตอน
ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ ดังนัน้ ในการวิจัย
ครัง้ ต่อไปจึงควรมีการศึกษาให้เห็นถึงแนวทางในการเลือกสถานการณ์ท่ีเหมาะสมมาใช้เป็ นการ
กระตุน้ ในการแก้ปัญหาของนักเรียนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและการทากิจกรรมการเรียนรู ้
ต่อไป
2.2 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษา
โดยใช้แบบวัดที่ผูว้ ิจัยพัฒ นาขึน้ เอง โดยเป็ นแบบวัดที่อิงตามเนือ้ หาที่เรียนจึงอาจมีขอ้ จากัดใน
เรื่อ งของการจ ากัด ความคิ ด ของนัก เรีย นในด้า นองค์ค วามรู ท้ างวิท ยาศาสตร์ ซึ่ง ต้อ งใช้เรื่อ ง
พลังงานความร้อน เท่านัน้ ในการศึ กษาเพื่อต่อยอดงานวิจัยต่อไป อาจมีการใช้เครื่องมือฉบับนี ้
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ควบคู่กบั เครื่องมือวิจยั อื่น ๆ เช่น แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่เี ป็ นมาตรฐาน การ
สังเกตพฤติก รรมของนักเรีย น ใบงาน ใบกิจ กรรม และการสัม ภาษณ์ เพื่ อให้สามารถสะท้อ น
ความสามารถของนักเรียนตามองค์ประกอบได้ชดั เจนมากขึน้
2.3 จากการวิจัยพบว่า ในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 นักเรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีการคิด
แก้ ปั ญ หายั ง ไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร จากการสร้า งชิ ้น งานของนั ก เรี ย นเมื่ อ ถึ ง ขั้น ตอนการทดสอบ
ประสิทธิภาพของชิน้ งานหากชิน้ งานเกิดปั ญหาหรือไม่มีประสิทธิภาพตามที่ได้ตงั้ ใจไว้นกั เรียนจะ
ไม่สามารถคิดต่อได้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว หรือคิดได้ชา้ ในการทาวิจยั
ครัง้ ต่อไปอาจจะพัฒนาหรือส่งเสริม ทักษะการแก้ปัญหา เพิ่มเติมให้กบั ผูเ้ รียน
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชียวชาญ
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
เนือ้ หาของแผนการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานความร้อน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้ หาของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู ้ และความถูกต้องเหมาะสม มีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญารัตน์ โคจร
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ สีสม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าที่รอ้ ยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ
สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กรกมล ชูช่วย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
อาจารย์ ดร.อารยา ลี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคผนวก ข
การขอใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
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ตารางวิเคราะห์ ค่า IOC ของแผนการจัดการเรียนรู ้ ที่ใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ข้อที่

1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 และมาตรฐานการเรียนรู ้
และตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์
2. จุดประสงค์การเรียนรูม้ ีความ
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้
3. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้
4. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความ
สอดคล้องกับสาระสาคัญ
5. กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้อง
กับขัน้ ตอนของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
6. กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้อง
ต่อการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
7. สื่อการเรียนรูม้ ีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู ้
8. การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

1
+1

แผนที่ 1
2
3
+1 +1

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
แผนที่ 2
แผนที่ 3
IOC
1
2
3
IOC 1 2
3 IOC
1.00 +1 0
+1
0.67 +1 +1 +1 1.00

+1

+1

+1

1.00 +1

0

+1

0.67 +1 +1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00 +1

0

+1

0.67 +1 0

+1

0.67

+1

+1

+1

1.00 +1

0

+1

0.67 +1 0

+1

0.67

0

+1

+1

0.67 0

+1

+1

0.67 0

-1

+1

0.00

+1

0

+1

0.67 +1

+1

+1

1.00 +1 +1

+1

1.00

+1

0

+1

0.67 +1

+1

+1

1.00 +1 0

+1

0.67

+1

0

+1

0.67 0

+1

+1

0.67 0

+1

0.67

+1

115
ตารางวิเคราะห์ ความเหมาะสมของสถานการณ์และข้อคาถาม ของแผนการจัดการเรียนรู ้ ที่ใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ข้อที่

1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
ถูกต้องตามหลักการเขียน
พฤติกรรมที่กาหนด
สามารถวัดและ
ประเมินผลได้
2. กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่
ระบุในแผนการจัดการ
เรียนรูม้ ีความเป็ นไปได้ใน
การนาไปสอนจริง
3. กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่
ระบุในแผนการจัดการ
เรียนรูม้ ีความเหมาะสม
ด้านเวลาและการนาไปใช้
4. ขัน้ ตอนการจัดการ
เรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมี
ความเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้ตามที่ระบุในแผน
5. เนือ้ หามีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตาม
ธรรมชาติของวิชา
6. สื่อการเรียนรู ้ มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้
7. การวัดและประเมินผล
มีเกณฑ์ที่ชดั เจน เข้าใจ
ง่าย

แผนที่ 1
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
5
4
5

4.67

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
แผนที่ 2
คนที่ คนที่ คนที่
𝑋̅
1
2
3
5
4
5
4.67

5

3

5

4.33

5

4

5

5

4

5

4.67

5

4

4

5

4

4.33

4

5

4

5
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5

4

5

4

4

5

คนที่
1
5

แผนที่ 3
คนที่ คนที่
2
3
4
5
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4.67

5

4

5

4.67

5

4.67

5

4

5

4.67

4

5

4.33

4

4

5

4.33

5

4

5

4.67

5

4

5

4.67

4.67

5

4

5

4.67

4

4

5

4.33

4.33

4

4

5

4.33

4

4

5

4.33

𝑋̅

𝑋̅

ภาคผนวก ง
ผลการตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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ตาราง การวิเคราะห์สาระการเรียนรูแ้ ละพฤติกรรมการเรียนรูท้ ่ตี อ้ งประเมิน

สาระการเรียนรู ้

ความรูค้ วามจา

ความเข้าใจ

การนาไปใช้

การวิเคราะห์

การประเมินค่า

รวม

ระดับพฤติกรรม
เนือ้ หา

3

3

1

3

-

10

1.

ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร
(แบบจาลองอนุภาคของสสาร)
- การจัดเรียงอนุภาคของสสาร
-เปรีย บเที ย บแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าค
และลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสาร
ในสถานะต่างกัน

2

4

3

3

3

15

2.

เทอร์มอมิเตอร์และหน่วยวัดอุณหภูมิ
-ความหมายของสมดุลความร้อน
-พลังงานความร้อนกับการขยายตัวของวัตถุ
-ประโยชน์จากการนาสมบัติการขยายตัว-หด
ตัวของวัตถุ

-

2

5

5

3

15

3.

การถ่ายโอนพลังงานความร้อนและการ
นาไปใช้ประโยชน์
-ความหมายของการถ่ายโอนพลังงานความ
ร้อน
-ประเภทของการถ่ายโอนพลังงานความร้อน

5

9

9

11

6

40

รวม (ข้อ)
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ตารางวิเคราะห์ค่าความเที่ยงภายใน IOC ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
พลังงานความร้อน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 40 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตัวชีว้ ดั ที่

แบบทดสอบ

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1

IOC
1.00
1.00

1
1

ข้อที่ 1
ข้อที่ 2

คนที่ 1
+1
+1

1

ข้อที่ 3

+1

+1

+1

1.00

1

ข้อที่ 4

0

+1

+1

0.67

1

ข้อที่ 5

+1

0

+1

0.67

1

ข้อที่ 6

+1

0

+1

0.67

1

ข้อที่ 7

+1

0

+1

0.67

1

ข้อที่ 8

+1

+1

+1

1.00

1

ข้อที่ 9

0

+1

+1

0.67

1

ข้อที่ 10

+1

0

+1

0.67

2

ข้อที่ 11

+1

0

+1

0.67

2

ข้อที่ 12

+1

+1

+1

1.00

2

ข้อที่ 13

0

+1

+1

0.67

3

ข้อที่ 14

+1

0

+1

0.67

2

ข้อที่ 15

+1

0

+1

0.67

2

ข้อที่ 16

0

+1

+1

0.67

3

ข้อที่ 17

+1

0

+1

0.67
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ตัวชีว้ ดั ที่

แบบทดสอบ

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 2
คนที่ 3
0
+1

IOC
0.67

3

ข้อที่ 18

คนที่ 1
+1

3

ข้อที่ 19

+1

0

+1

0.67

2

ข้อที่ 20

+1

0

+1

0.67

3

ข้อที่ 21

+1

0

+1

0.67

2

ข้อที่ 22

+1

0

+1

0.67

3

ข้อที่ 23

+1

0

+1

0.67

3

ข้อที่ 24

+1

+1

+1

0.67

2

ข้อที่ 25

0

+1

+1

0.67

4

ข้อที่ 26

+1

+1

+1

1.00

4

ข้อที่ 27

0

+1

+1

0.67

4

ข้อที่ 28

+1

0

+1

0.67

5

ข้อที่ 29

+1

+1

+1

1.00

5

ข้อที่ 30

0

+1

+1

0.67

6

ข้อที่ 31

+1

0

+1

0.67

6

ข้อที่ 32

+1

+1

+1

1.00

5

ข้อที่ 33

0

+1

+1

0.67

6

ข้อที่ 34

+1

+1

+1

1.00

6

ข้อที่ 35

+1

0

+1

0.67

5

ข้อที่ 36

+1

+1

+1

1.00
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ตัวชีว้ ดั ที่

แบบทดสอบ

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1

IOC
0.67

5

ข้อที่ 37

คนที่ 1
0

4

ข้อที่ 38

+1

+1

+1

1.00

6

ข้อที่ 39

+1

0

+1

0.67

4

ข้อที่ 40

+1

0

+1

0.67

รวม

0.75
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ตารางผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความร้อน กลุม่ สาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ความยาก
0.742857
0.742857
0.742857
0.771429
0.742857
0.771429
0.685714
0.714286
0.714286
0.657143
0.771429
0.714286
0.714286
0.742857
0.685714
0.628571
0.657143
0.657143
0.628571
0.685714
0.771429
0.742857
0.628571
0.6
0.685714

อานาจจาแนก
0.222222
0.444444
0.222222
0.555556
0.333333
0.555556
0.444444
0.555556
0.555556
0.666667
0.333333
0.555556
0.333333
0.555556
0.111111
0.666667
0.555556
0.444444
0.222222
0.222222
0.222222
0.333333
0.222222
0.333333
0.222222

สรุป
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ปรับปรุง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ข้อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความยาก
0.657143
0.571429
0.771429
0.6
0.514286
0.771429
0.542857
0.571429
0.685714
0.714286
0.742857
0.657143
0.628571
0.514286
0.6

อานาจจาแนก
0.333333
0.333333
0.333333
0.333333
0.222222
0.444444
0.222222
0.222222
0.111111
0.222222
0.222222
0.222222
0.222222
0.222222
0.333333

สรุป
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ปรับปรุง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
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ตารางวิเคราะห์ค่าความเที่ยงภายใน IOC และความเหมาะสมของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
ข้อคำถาม

ความสอดคล้อง
คนที่ 1

ข้อที่ 1
ข้อที่2
ข้อที่3
ข้อที่ 4
วิทยาศาสตร์

+1
+1
+1
0
รวม

คนที่ 2

คนที่ 3

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

IOC

ความเหมาะสม
คนที่ 1

1.00
1.00
1.00
0.67
0.91

5
5
4
4

คนที่ 2

5
5
5
5
รวม

𝑋̅

การ
ประเมิน

5
5
4.3
4.6
4.7

มากที่สดุ

คนที่ 3

5
5
4
5

มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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ตาราง ผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (try out)ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

2
3
3
2
2
3
2
3
4
2
2
2
2
3
3
2
3
2

2
3
2
3
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
3
3

2
3
2.5
2.75
2.25
3
2
2.25
2.5
2.75
2
2.25
2
2.5
3.5
2.25
2.75
2.75

0
0
0.58
0.5
0.5
0.82
0
0.5
1
0.96
0
0.5
0
0.58
0.58
0.5
0.5
0.5

ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ (5)

2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ (5)

2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
2
3

S.D

ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ (5)

𝑥̅

ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ 4 ด้าน (N=35คน)
ก่อนเรียน
หลังเรียน

ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (5)

คนที่

4
5
4
4
5
4
3
4
3
4
5
4
5
4
5
4
4
4

3
4
4
4
4
5
4
3
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4

4
4
4
3
3
4
4
4
5
4
3
3
3
4
4
4
4
4

3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
2
3
3
2
4
3
4
4

𝑥̅

S.D

3.5
4.25
3.75
3.5
3.75
4.25
3.5
3.5
3.5
4
3.5
3.5
3.5
3.5
4.25
3.5
4
4

0.58
0.5
0.5
0.58
0.96
0.5
0.58
0.58
1
0
1.29
0.58
1
1
0.5
0.58
0
0
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ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (5)

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ 4 ด้าน (N=35คน)
ก่อนเรียน
หลังเรียน

ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (5)

คนที่

𝑥̅

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
4
2
3
2
3

3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
4
3
2
3
2

2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
2
2

3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
4
3
3
2
2

2.5
2.5
2.5
2.75
2.5
2.5
2.5
2.75
2.5
2.25
2.25
2.5
4
2.5
2.75
2.25
2.25

5
4
4
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
5
5

5
5
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4

4
5
4
5
4
5
5
4
3
3
4
4
4
5
4
4
3

4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3

̅
X

2.37

2.71

2.4

2.66

4.17

4.06

3.94

3.46

S.D.

0.60

0.52 0.60 0.68

0.63

0.59

0.64

0.61

S.D

0.58
0.58
0.58
0.5
0.58
0.58
0.58
0.5
0.58
0.5
0.5
0.58
0
0.58
0.5
0.5
0.5

𝑥̅

S.D

4.5
4.5
4
3.75
3.75
4.25
4.25
4.25
4
3.75
4
4
4.25
4.5
4
4
3.75

0.58
0.58
0
0.96
0.96
0.5
0.5
0.5
0.82
0.96
0
0
0.5
0.58
0
0.82
0.96
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ตาราง ผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุม่ ทดลองก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

2
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.5
2.25
2.5
2
1.75
2.25
2.5
2.25
2.5
2
2.25
2.75

0.82
0.5
0.5
0.58
0.58
0.58
0.58
0.5
0.58
0
0.5
0.5
0.58
0.5
0.58
0
0.5
0.96

ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ (5)

1
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ (5)

S.D

ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (5)

2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2

𝑥̅

ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (5)

3
3
2
2
3
3
3
2
3
2
1
2
2
3
3
2
2
3

ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ (5)

2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
4

ความคิดยืดหยุ่น

ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ 4 ด้าน (N=35คน)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (5)

คนที่

3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
5
4
4
5

4
4
5
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
5
4
4
4

3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4

2
3
3
5
3
4
4
3
3
3
4
3
4
3
4
4
4
3

𝑥̅

S.D

3
3.5
3.5
4.25
3.5
4
3.75
3.5
3.5
3.75
3.5
3.25
4
3.5
4.5
3.75
4
4

0.82
0.58
1
0.5
0.58
0
0.5
0.58
0.58
0.5
0.58
0.5
0
0.58
0.58
0.5
0
0.82
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
𝑋̅
S.D.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
4
3
3
2.4
0.65

2
2
4
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
4
3
3
2
2.49
0.66

2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
3
2
3
2.34
0.54

3
2
3
2
2
2
3
3
4
3
2
4
3
3
3
2
2
2.37
0.65

0.5
0.5
0.96
0.5
0.5
0
0.5
0.5
1
0.58
0.5
0.96
0.96
0.96
0.5
0.58
0.58

ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ (5)

2.25
2.25
2.75
2.25
2.25
2
2.25
2.25
2.5
2.5
2.25
2.75
3.25
2.75
3.25
2.5
2.5

ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ (5)

S.D

ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (5)

𝑥̅

ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ (5)

ความคิดยืดหยุ่น

ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (5)

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ 4 ด้าน (N=35คน)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (5)

คนที่

4
4
4
4
3
3
4
3
4
5
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
5
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
4
3
3
4
4
3
4
5
3
4
4
4
4
4
4
5
4
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3.94 3.94 3.69 3.57
0.64 0.54 0.47 0.61

𝑥̅

S.D

4
3.25
4.25
3.5
4
3.75
4.25
4
4
3.75
3.75
3.75
4
4
4
3.75
3.75

0
0.5
0.5
0.58
0
0.5
0.96
0
0
0.5
0.96
0.5
0.82
0
0.82
0.5
0.5

ภาคผนวก จ
ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ
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รายการประเมิน

ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8
ข้อที่ 9
ข้อที่ 10
ข้อที่ 11
ข้อที่ 12
ข้อที่ 13
ข้อที่ 14
ข้อที่ 15
ข้อที่ 16
ข้อที่ 17
ข้อที่ 18
ข้อที่ 19
ข้อที่ 20

ความสอดคล้อง
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
0
+1 +1
+1 0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
รวม

0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
0.67
0.67

ความเหมาะสม
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5

5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
รวม

5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5

𝑋̅

การประเมิน

5
5
5
4.3
4.6

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

5
4.6
4.3
4.6
4.3
5
4.6
4.3
4.6
4.3
5
4.3
5
4.6
4.6
4.6

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ภาคผนวก ช
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
-

แผนการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู ้ พลังงานความร้อน เรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร (แบบจาลองอนุภาคของสาร)

วิชา ว 21101
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1

ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 4 ชั่วโมง
ผูส้ อนนางสาวศิรนิ นาถ ทับทิมใส

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด
➢ มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัม พันธ์ระหว่าง
สมบัติ ของสสารกับ โครงสร้า งและแรงยึด เหนี่ ย วระหว่ างอนุภ าค หลัก และธรรมชาติ ของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
➢ ตัวชีว้ ัด
มฐ. ว 2.1 ม.1/9 อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้
แบบจาลอง
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภ าค แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ได้
2. นัก เรีย นสามารถสร้างแบบจาลองอนุ ภ าคของสาร ด้วยกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมได้
3. นักเรียนมีนา้ ใจ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรียน และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
3. สาระสาคัญ
สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภ าค โดยสารชนิดเดียวกันที่มี สถานะของแข็ง ของเหลว
แก๊ส จะมีการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเคลื่อนที่ของอนุภาคแตกต่างกัน
ซึ่งมีผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร โดยสามารถจาแนกอนุภาคของสารเป็ น 3 สถานะ ดังนี ้ 1.
อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากที่สดุ อนุภาคสั่นอยู่กบั ที่ ทาให้
มีรูปร่างและปริมาตรคงที่ 2. อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อย
กว่า ของแข็ งแต่ ม ากกว่าแก๊ ส อนุภ าคเคลื่ อ นที่ ได้แต่ ไ ม่ เป็ น อิส ระโดยสามารถเคลื่ อนที่ รอบ ๆ
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อนุภาคใกล้เคียง ทาให้มีรูปร่างไม่คงที่ เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ แต่ปริมาตรไม่คงที่ 3. อนุภาค
ของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สดุ อนุภาคเคลื่อนที่อย่างอิสระในทุก
ทิศทุกทาง ส่งผลให้รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่
4. สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการสื่อสาร นาเสนอชิน้ งานหน้าชัน้ เรียน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หรือแก้ไขชิน้ งาน
4. ความสามารถในการสร้างแบบจาลอง ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
5. สาระการเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
- การจัดเรียงอนุภาคของสสาร
- เปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สสารในสถานะต่างกัน
- การสร้างแบบจาลองการจัดเรียงอนุภาคของสสาร
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการเปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
และลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสาร
2. ใช้ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการการสร้างแบบจาลองการจัดเรียงอนุภาคของ
สสาร ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. ความมีนา้ ใจ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรียน และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
6. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ 3R x 8C
 Reading (อ่านออก)  (W) Riting (เขียนได้)
 (A) Rithemetics
(คานวณได้)
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ไขปัญหา
 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า
 ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเ้ ท่าทันสื่อ
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู ้
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
 การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง
 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
 การเป็ นผูส้ ร้างหรือผูผ้ ลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือ
ได้(Accountability)
 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ (Responsibility)
คุณลักษณะสาหรับศตวรรษที่ 21
 คุณลักษณะด้านการเรียนรู ้ ได้แก่ การชีน้ าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูข้ องตนเอง
 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผูอ้ ่ืน ความซื่อสัตย์ ความสานึกพลเมือง
7. ชิน้ งานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้)
7.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 เขียนอธิบายเปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และลักษณะ
การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารในสถานะต่างกัน
7.2 ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องการสร้างแบบจาลองอนุภาคของสสาร
7.3 การสร้างแบบจาลองการจัดเรียงอนุภาคของสสาร
7.4 เกมบิงโกมหาสนุก
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในการจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนใช้รูป แบบการสอน โดยใช้ก ระบวนออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม (Engineering Design Process) โดยมีขนั้ ตอนการจัดกิจกรรมดังนี ้
ขั้นที่ 1 ขั้นการกาหนดปั ญหา (Problem Identification) เวลา......15.......นาที
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จานวน 6 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม จะมี ทั้งเด็ก เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน ช่วยกันทากิจกรรม
2. ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มสังเกตภาพที่ 1.1 (ภาพประกอบอยู่ในใบกิจกรรมที่ 1.1) ว่าภาพ
ดังกล่าวเป็ นสสารหรือไม่ เพราะเหตุใด โดยเขียนคาตอบลงในใบกิจกรรมที่ 1.1 (แนวคาตอบ แก้ว
เป็ นสสารเพราะเป็ นสิ่งของที่สามารถจับต้องได้ ต้องการที่อยู่อาศัยอาศัย มีมวล) และหากนักเรียน
พูดถึงสสารนักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง ให้เขียนมากที่สุดภายในเวลาที่กาหนด (ความคิดคล่องทาง
วิทยาศาสตร์) 5 นาที เพื่อประเมินความรูพ้ ืน้ ฐานของนักเรียนเกี่ยวกับ สสาร (แนวคาตอบ คน สัตว์
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โต๊ะ เก้าอี ้ แก๊สออกซิเจน เป็ นต้น) หากพบว่านักเรียนยังมีความรูพ้ นื ้ ฐานไม่ถกู ต้อง ครูและนักเรียน
รวมกันทบทวน เพื่อให้นักเรียนมีความรูพ้ ืน้ ฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอที่จะเรียนเรื่องแบบจาลอง
อนุภาคของสารในแต่ละสถานะต่อไป
2. ให้นั ก เรีย นสั ง เกตน ้า ซึ่ ง เป็ น น ้า 3 สถานะที่ ค รู เตรี ย มไว้ห น้า ชั้น เรี ย น และร่ว มกั น
อภิปรายในประเด็นสถานะของสาร โดยครู ใช้คาถามนาการอภิปรายว่า นา้ แต่ละแก้วมีลกั ษณะ
อย่างไร นา้ ต้องการที่อยู่หรือไม่ และนา้ แต่ละแก้วมีสถานะเป็ นอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า
สสารหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มี มวล และต้องการที่อยู่อาศัย โดยพบได้ทั้งในสถานะ
ของแข็ ง ของเหลว และแก๊ ส ซึ่ง สสารในสถานะที่ แ ตกต่ างกัน จะมี ส มบัติ ทั้ง ที่ เหมื อ นกัน และ
แตกต่างกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา (Related Information Search)
เวลา...45..นาที
1. ครู นาเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.2 เรื่องการสร้างแบบจาลองอนุภาคของสาร โดยให้นักเรียน
สังเกตนา้ ซึ่งเป็ นนา้ 3 สถานะที่ครูเตรียมไว้หน้าชัน้ เรียน และให้นกั เรียนจินตนาการถึงอนุภาคเล็ก
ๆ จนประกอบเป็ น สถานะทั้ง 3 สถานะของน ้า อีก ทั้ง ให้นัก เรีย นแต่ ล ะกลุ่ม จ าลองตัวเองเป็ น
อนุภาคของสารและให้อนุภาคของสารอยู่ในหนังสือพิมพ์ผ่านกิจกรรม “รักกันในหนังสือพิมพ์”
2. นักเรียนแต่ล ะกลุ่ม ช่ วยกันอธิ บายแบบจาลองอนุภ าคของสารทั้ง 2 สถานะในแบบ
บันทึกกิจกรรม
3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายจากกิจกรรมจนได้ขอ้ สรุปว่า ตัวนักเรียนแต่ละคนแทน
อนุภาคของสาร ระยะห่างระหว่างแต่ละคนแทนช่องว่างระหว่างโมเลกุล ดังนัน้ ของแข็งอนุภาค
ของสารจะเรียงชิดติดกันทาให้ช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อย ของเหลว อนุภาคจะอยู่กนั แบบหลวม
ๆ ช่องว่างระหว่างอนุภาคมากกว่าของแข็งแต่นอ้ ยกว่าของเหลว แก๊ส อนุภาคอยู่กระจัดกระจาย
ช่องว่างระหว่างอนุภาคมากที่สดุ
4. นักเรียนและครูช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับข้อดีและข้อจากัดของกิจกรรม “รักกันใน
หนังสือพิมพ์”
แนวการระดมความคิ ด ข้อ ดี ท าให้ได้องค์ความรู ข้ องสารทั้ง 3 สถานะโดยใช้คนแทนอนุภ าค
มากกว่าการอ่านผ่านหนังสือเรียน ข้อจากัด การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารยังไม่ชดั เจนอีกทัง้ ยัง
อนุภาคของสารแต่ละสถานะจะมีการสั่นตลอดเวลา และยังไม่แสดงถึงการให้พลังงานจลน์กบั สาร
ในแต่ละสถานะ
ขั้นที่ 3 ขั้นวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เวลา...60....นาที
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1. นักเรียนช่วยกันออกแบบ แบบจาลองอนุภาคของสารให้เห็นการเคลื่อนที่ของสารแต่ละ
สถานะ โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
1.1 ต้องสามารถอธิบายความรู ท้ งั้ 3 สถานะได้ชัดเจน ทัง้ ลักษณะการเรียงของ
อนุภาค ระยะห่างระหว่างอนุภาค การเคลื่อนที่ของอนุภาคเมื่อมีพลังงานจลน์
1.2 ออกแบบจาลองให้ได้จานวนมากที่สดุ
1.3 สมาชิกภายในกลุม่ เลือกแบบจาลองที่ดีท่สี ดุ
1.4 ระบุอปุ กรณ์ท่ใี ช้ในการสร้างแบบจาลองลงในใบกิจกรรมที่ 1.1
ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนและดาเนิ นการแก้ ปั ญ หา (Planning and Development) เวลา....60...
นาที
1. นักเรียนดาเนินการสร้างแบบจาลองอนุภาคของสารตามที่ได้ออกแบบไว้โดยจะต้อง
แสดงถึงองค์ความรูข้ องสารทัง้ 3 สถานะ และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารด้วย
ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้ งาน (Testing
Evaluation and Design Improvement) เวลา....20...นาที
1. นักเรียนแต่ละกลุม่ ทดสอบชิน้ งานตามเงื่อนไขตามที่กาหนด
2. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อจากัดของแบบจาลองของกลุม่ ตนเอง
3. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขข้อจากัดของชิน้ งาน
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ ลงมือแก้ไข
ขั้นที่ 6 ขั้ น น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา หรือ ผลการแก้ ปั ญ หาหรื อ ชิ้น งาน (Presentation)
เวลา...40....นาที
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่ม ละ 10 นาที โดยนาเสนออุปกรณ์ท่ีใช้
วิธีการสร้างชิน้ งาน การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารทัง้ 3 สถานะ
2. นักเรียนแต่ละคนจะได้รบั สติก๊ เกอร์หวั ใจคนละ 1 ดวง เมื่อนาเสนอเสร็จให้นาสติก๊ เกอร์
ไปติดโต๊ะของกลุม่ ที่มีชนิ ้ งานที่แสดงถึงความรูต้ ามเงื่อนไขที่ควรกาหนดและนาเสนอได้ดีท่สี ดุ
3. นักเรียนและครู ร่วมกันอภิปรายแบบจาลองที่ดีท่ีสุดทั้งในแง่ขององค์ความรู แ้ ละการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของสารผ่านแบบจาลอง
4. นัก เรีย นตอบค าถามเกี่ ย วกับ สถานะของสารผ่ า นเกมบิ ง โกมหาสนุ ก เพื่ อเป็ น การ
ประเมินความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมา ทัง้ เรื่องสสาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร พร้อมทัง้
เฉลยข้อคาถามทัง้ 10 ข้อ (พิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ความเข้าใจในภาพรวม)
5. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย สมบัติของสสาร ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ดังนี ้
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- อนุ ภ าคของของแข็ ง เรีย งชิ ด กัน มี แ รงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าคมากที่ สุ ด
อนุภาคสั่นอยู่กบั ที่ ทาให้มีรูปร่างและปริมาตรคงที่
- อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กนั มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง
แต่มากกว่าแก๊ส อนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็ นอิสระโดยสามารถเคลื่อนที่รอบ ๆ อนุภาคใกล้เคียง
ทาให้มีรูปร่างไม่คงที่ เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ แต่ปริมาตรไม่คงที่
- อนุ ภ าคของแก๊ ส อยู่ ห่ า งกัน มาก มี แ รงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าคน้อ ยที่ สุ ด
อนุภาคเคลื่อนที่อย่างอิสระในทุกทิศทุกทาง ส่งผลให้รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ สามารถเปลี่ยน
ตามภาชนะที่บรรจุ
9. สื่อการสอน
1. อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการสร้างแบบจาลองอนุภาคขอองสสาร
2. ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่องสสาร
3. ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องการสร้างแบบจาลองอนุภาคของสสาร
10. แหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน วิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่๑ี ม.๑ เล่ม ๒ สสวท.
11. การวัดและการประเมินผล
การประเมินตามตัวชีว้ ัด
จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการวัดผล

1. ด้านความรู ้ (K)
- ตรวจสอบใบกิจกรรมที่
นักเรียนสามารถอธิบายและ
1.1 สสารและสถานะ
เป รี ย บ เที ย บ การจั ด เรี ย ง
ของสาร
อ นุ ภ า ค แ รง ยึ ด เห นี่ ย ว - ตรวจสอบใบกิจกรรมที่
ระหว่ า งอนุ ภ าค และการ
1.2 แบบจาลองอนุภาค
เคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ าคของ
ของสสาร
สสารชนิดเดียวกันในสถานะ - ตรวจสอบจาก
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
แบบจาลองนักเรียน
ได้
สร้างนาองค์ความรูม้ า
ประยุกต์หรือไม่
2. ด้า นทัก ษะ/กระบวนการ - สังเกตพฤติกรรมในชัน้
(P)
เรียน
นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง - ตรวจสอบการสร้าง
แบบจาลองอนุภาคของสาร
แบบจาลองอนุภาคของ
ด้ว ยกระบวนการออกแบบ
สสาร
เชิงวิศวกรรมได้

เครื่องมือวัดผล
- ใบกิจกรรมที่
1.1 สสารและ
สถานะของ
สาร
- ใบกิจกรรมที่
1.2
แบบจาลอง
อนุภาคของ
สสาร
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงาน
- ตรวจสอบการ
สร้าง
แบบจาลอง
อนุภาคของ

เกณฑ์การให้
คะแนน
- การสืบค้น
ข้อมูล
- ความถูกต้อง
- ความ
ครอบคลุม
ของเนือ้ หา

เกณฑ์การประเมิน

การใช้
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมและ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์

การใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกร
รและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การสร้าง
แบบจาลองอนุภาคของ
สสารได้ในระดับ 2 ขึน้ ไป

นักเรียนสามารถอธิบาย
สสารมีก่สี ถานะและ
สามารถสร้างแบบจาลอง
อนุภาคของสสารได้อย่าง
ถูกต้องระดับ 2 ขึน้ ไป
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3. ด้านเจตคติ–ค่านิยม (A) - สังเกตพฤติกรรมในชัน้
นักเรียนมีน้าใจ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรียน เรียน
และความรับผิด ชอบที่ได้รบั
มอบหมาย

สสาร
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล

- พฤติกรรม
รายบุคคล
- พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

พฤติกรรมรายบุคคล
และพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มอยู่ในระดับ 2 ขึน้ ไป

หมายเหตุ
ระดับ 3 นักเรียนสามารถตอบคาถามอธิบายสสารมีกี่สถานะและสามารถสร้างแบบจาลอง
อนุภ าคของสสารโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง ทั้งองค์
ความรู ้ การนาไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง และการเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม มีนา้ ใจ ใฝ่ รู ้
และมีความรับผิดชอบดีมาก
ระดับ 2 นักเรียนสามารถตอบคาถามอธิบายสสารมีกี่สถานะและสามารถสร้างแบบจาลอง
อนุภาค ของสสารโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องบางส่วน
ทั้งองค์ความรู ้ การนาไปประยุกต์ใช้ได้ได้ถูก ต้องบางส่วน และการเลือกอุป กรณ์ท่ี
เหมาะสมบางส่วน มีนา้ ใจ ใฝ่ รู ้ และมีความรับผิดชอบดี
ระดับ 1 นักเรียนสามารถตอบคาถามอธิบายสสารมีกี่สถานะและสามารถสร้างแบบจาลอง
อนุ ภ าค ของสสารโดยใช้ก ระบวนการออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรมได้ไม่ ถูก ต้อง ทั้ง องค์
ความรู ้ การนาไปประยุกต์ใช้ได้ท่ีไม่ถูกต้อง และการเลือกอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม ไม่มี
นา้ ใจ ไม่ใฝ่ รู ้ และไม่มีความรับผิดชอบ
เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เครื่องมือที่ใช้วัด
เกณฑ์การผ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบ บ บั น ทึ ก ก ารต รวจผ ล ก าร ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70
ปฏิบตั ิงาน
13. การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
1. การบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรู ้ เทคโนโลยี โดยการให้นกั เรียนสืบค้นความรูจ้ าก
ระบบอินเตอร์เนตและใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
2. การบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรู ้ คณิตศาสตร์ โดยการให้นกั เรียนได้ฝึกการวัด
ขนาดของอุปกรณ์ในการสร้างแบบจาลองอนุภาคของสสาร
วิธีการวัด
1.สังเกตพฤติกรรม
2.ตรวจผลการปฏิบตั ิงาน
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3. การบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรียนรู ้ ภาษาต่างประเทศ โดยการให้นกั เรียนได้อ่าน
คาศัพท์ท่เี ป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นการฝึ กการออกเสียงของนักเรียนด้วย
4. การบูรณาการกับกลุม่ สาระ สังคมศึกษา คือการให้นกั เรียนฝึ กการทางานร่วมกันเป็ น
ทีม
5. การบูรณาการกับกลุม่ สาระ ภาษาไทย คือการให้นกั เรียนนาเสนองานหน้าชัน้ เรียน
เป็ นการฝึ กความกล้าแสดงออกและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจนและน่าฟั ง
6. การบูรณาการกับกลุม่ สาระ ศิลปะ คือการเขียนแผนผังความคิดเรื่องการจาแนกสาร
พร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
14. คุณธรรมและค่านิยม 12 ประการที่สอดแทรก
1. คุณธรรมในเรื่อง การรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในหลวงเป็ นบุคคลแห่งการ
พอเพียง ในการทางานนักเรียนควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. คุณธรรมในเรื่อง ความซื่อสัตย์ ในการทาแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนนักเรียน
จะต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ลอกของเพื่อน เพื่อที่นกั เรียนเองมีความรูม้ ากน้องเพียงไร จะได้
ทาการศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติม
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 สสาร
ชื่อกลุ่ม...............................................................
สมาชิกกลุ่ม
1……………………………………………เลขที่........................หน้าที่..................................
2……………………………………………เลขที่........................หน้าที่..................................
3……………………………………………เลขที่........................หน้าที่..................................
4……………………………………………เลขที่........................หน้าที่..................................
5……………………………………………เลขที่........................หน้าที่..................................
6……………………………………………เลขที่........................หน้าที่..................................
1. ให้นกั เรียนสังเกตภาพแล้วตอบคาถาม

1.1 ภาพที่เห็นเรียกว่า.............................................
1.2 เป็ นสสารหรือไม่..............................................
เหตุผล....................................................
...........................................................
.............................................................
ภาพ 1 ที่มา : http://www.jnkitchenware.com0020
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2. หากพูดถึงสสารนักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง เขียนให้ได้มากที่สดุ ภายในเวลา 1 นาที
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.
33.
37.

2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.
34.
38.

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.
31.
35.
39.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.
32.
36.
40.

ใบกิจกรรมที่ 1.2 การสร้างแบบจาลองอนุภาคของสสาร
1. ให้นกั เรียนสังเกตภาพทัง้ 3 ภาพแล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง

1.........................
2.....................................
3...............................
สถานนะ..................... สถานนะ..................... สถานนะ...........................
สสาร หมายถึง
............................................................................................................................
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ยกตัวอย่างสสารมา 5 อย่าง
1………………………………………2…………………….3………………….……………….
4………………………………….5……………………………………….
2. จงวาดภาพสสารในสถานะต่าง ๆ พร้อมระบุการนาใช้ประโยชน์
สถานะของ
สาร

ภาพ

การนาไปใช้ประโยชน์

1.
...........................................................................
ของแข็ง

2.
...........................................................................
1.
...........................................................................

ของเหลว

2.
...........................................................................
1.
...........................................................................

แก๊ส

2.
...........................................................................
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3. ให้นกั เรียนจินตนาการแบบจาลองอนุภาคของสสารทัง้ 3 สถานะ

สถานะ............................... สถานะ............................... สถานะ............................
4. ให้นกั เรียนช่วยกันร่างแบบจาลองที่กลุม่ นักเรียนจะสร้างพร้อมทัง้ ระบบอุปกรณ์ท่จี ะใช้ขนั้ ตอน
การสร้างให้ละเอียดรวมถึงข้อดีขอ้ เสียด้วย
อุปกรณ์ทนี่ ักเรียนสืบค้น
1. .......................................2....................................3........................................
4. ........................................ 5................................. 6........................................
7. ........................................8...................................9.......................................
10. ....................................11.................................. 12....................................
4.1 ตัง้ ปัญหา........................................................................................................
4.2 แบบร่างแบบจาลองอนุภาคของสสาร

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3
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4.3 เลือกแบบร่างแบบจาลองอนุภาคของสสาร

4.4 อุปกรณ์ท่เี ลือกใช้
1……………………………………
2………………………………………
3……………………………………
4………………………………………
5…………………………………
6………………………………………
7…………………………………..
8……………………………………
9……………………………….…
10……………………………………
4.5 ขัน้ ตอนการสร้างแบบจาลองอนุภาคของสสาร
1……………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………
7……………………………………………………………………………………
8……………………………………………………………………………………
9……………………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………………………
4.6 ข้อดี................................................................................................
ข้อเสีย..................................................................................................
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5. สรุปแบบจาลองอนุภาคของสสารทัง้ 3 สถานะ

สถานะ............................ สถานะ......................
สถานะ.............................................
อนุภาค.............................. อนุภาค................... อนุภาค................................
แรงยึดเหนี่ยว........................ แรงยึดเหนี่ยว................... แรงยึดเหนี่ยว.....................
ให้พลังงานจลน์................. ให้พลังงานจลน์..................... ให้พลังงานจลน์.................
รูปร่าง............................... รูปร่าง.............................. รูปร่าง.........................
ปริมาตร............................ ปริมาตร......................... ปริมาตร..........................
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แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ชื่อ.................................................................................ชั้น..................เลขที่.......................
คาชีแ้ จงในการทาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
1. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ชุดนี ้ มีทงั้ หมด 4 ข้อ ให้นกั เรียนทาทัง้ หมด
2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์แต่ละข้อ ให้เวลานักเรียนทาข้อละ 5 นาที
เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญาณหมดเวลา ให้นกั เรียนหยุดทา และเริ่มทาแบบวัดในข้อต่อไปทันที
3. นักเรียนจะได้คะแนนด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนตอบ
คาถามใน แต่ละข้อได้มากวิธี แปลกใหม่ หรือตอบในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึง โดยคาตอบนัน้ จะต้องมี
เหตุผล มีความเป็ นไปได้ และมีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ หากคาตอบนัน้ ไม่ได้ใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ จะไม่ได้คะแนน
4. แบบวัดชุดนีส้ ร้างขึน้ เพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งผล
จากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยข้อมูลที่ได้จากแบบวัดชุดนีจ้ ะ
นาไปใช้ในการวิจยั เท่านัน้ จะไม่มีผลเสียต่อนักเรียนและโรงเรียนแต่ประการใด
นิยามศัพท์
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) หมายถึง พฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกถึงกระบวนการคิดหรือการกระท าในการแก้ปัญ หาโดยสามารถคิดได้อย่าง
หลากหลาย ยืดหยุ่น ริเริ่ม และละเอียดลออ ทาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึน้
โดยไม่ ซ า้ แบบเดิม โดยอาศัย หลักการทางวิท ยาศาสตร์ในการแก้ปัญ หานั้น ๆ ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบดังนี ้
1. ความคิด คล่องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Fluency) หมายถึง ความสามารถของ
นัก เรียนการคิ ด ร่างแบบจ าลอง อุป กรณ์ หรือสิ่ ง ระดิ ษ ฐ์ ท่ี ช่ วยป้ องกัน หรือ แก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ
พลังงานความร้อนได้อย่างคล่องแคล่ว ภายใน เวลาที่กาหนดโดยใช้องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
2. ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Flexibility) หมายถึง ความสามารถของ
นัก เรียนในการคิ ด หาค าตอบหรือ ทางเลือ กที่ห ลากหลายไม่ ซ า้ กัน ในสถานการณ์ท่ี จาลองขึ น้
เกี่ยวกับพลังงานความร้อน โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
3. ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Originality) หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการนาความรูแ้ ละหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานความร้อน มาวางแผนการคิด
และอธิบายรูปแบบแปลกใหม่ คิดต่างจากผูอ้ ่ืน และการนาความรู ป้ ระสบการณ์เดิม มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
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4. ค วาม คิ ด ล ะเอี ย ด ล ออ ท างวิ ท ย าศ าส ต ร์ (Scientific Elaboration) ห ม าย ถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการนาองค์ความรู ท้ างวิทยาศาสตร์ม าปรับปรุ งแก้ไขผลงานให้มี
ความสมบูรณ์ม ากยิ่งขึน้ อีกทั้งยังสามารถวางแผนและลงรายละเอียดในการคิดหรือประดิษ ฐ์
แบบจาลองเกี่ยวกับเรื่องพลังงานความร้อน ได้อย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอน
1. ให้นักเรียนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจากภาพ ก. ไปภาพ ข. แล้วให้นักเรียนเขียนอธิบายสิ่งที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังภาพให้ได้มากที่สดุ (ในเรื่องของสภาพอากาศ การกระทาของมนุษย์)
ภายในเวลา 5 นาที (ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์)

ภาพ ก.
ภาพ ข.
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................
8. ..................................................................................................................................
9. ..................................................................................................................................
10. .................................................................................................................................
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2. จากภาพในข้อที่ 1 ให้นักเรียนเขียนวิธีการในการช่วยลดปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของโลก โดยนาความรูห้ รือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายวิธีต่างๆ จงเขียนตอบมาให้มาก
ที่สดุ ภายในเวลา 5 นาที (ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์)

ภาพ ก.

ภาพ ข.

วิธีท่ี
1................................................................................................................................
วิธีท่ี
2................................................................................................................................
วิธีท่ี
3................................................................................................................................
วิธีท่ี
4................................................................................................................................
วิธีท่ี
5................................................................................................................................
วิธีท่ี
6................................................................................................................................
วิธีท่ี
7................................................................................................................................
วิธีท่ี
8................................................................................................................................
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3. จากเหตุการณ์ท่ีโลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ นักเรียนคิดว่าในระยะยาวจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ บ้าง
จากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และจะส่งผลกระทบในแง่ดี หรือแง่รา้ ยต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร ตอบภายใน 5 นาที (ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์)
คาตอบ
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
..............................................................................................................................................
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
ต่อมนุษย์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ต่อสิ่งแวดล้อม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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4. จากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หากนักเรียนเป็ นนักวิทยาศาสตร์ท่สี ามารถนา
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประดิษฐ์คิดค้นโดยใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ ให้
นักเรียนออกแบบและอธิบายรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์พร้อมวาดภาพประกอบ ภายใน 5 นาที
(ความคิดละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์)

ภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ “...............................................................”
อุปกรณ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วิธีประดิษฐ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
การใช้งาน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
วิธีการตรวจให้คะแนนแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
แบบวัด ความคิ ด สร้างสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ สร้า งขึ น้ เพื่ อ ใช้ในการศึ ก ษาความคิ ด
สร้างสรรค์ท างวิท ยาศาสตร์ การตรวจให้ค ะแนนจะพิ จ ารณาตามองค์ป ระกอบของความคิ ด
สร้า งสรรค์ในแต่ ล ะด้านตามพฤติ ก รรมและตัวบ่ ง ชี ้ แยกเป็ น คะแนนด้านความคิ ด คล่อ งทาง
วิทยาศาสตร์ ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเริ่ม ทางวิทยาศาสตร์ และความคิด
ละเอียดลออทางวิทยาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ของแบบวัดดังตาราง
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ตารางที.่ .......แสดงพฤติกรรมและตัวบ่งชีข้ องแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

พฤติกรรมและตัวบ่งชีข้ องแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ตัวบ่งชี้
1. ความสามารถในการใช้ถอ้ ยคาในการอธิบายได้อย่างคล่องแคล่ว
ภายในเวลาที่กาหนดโดยอ้างอิงถึงความรูแ้ ละหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
1. ความสามารถคิดหาคาตอบที่หลากหลาย
2. ความสามารถคิดได้ไม่ซา้ กัน
3. ความสามารถในการดัดแปลงความรูแ้ ละหลักการทางวิทยาศาสตร์
ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้าน
3. ความคิดริเริ่มทาง
1. สามารถวางแผนการคิด และอธิบายในลักษณะที่แปลกใหม่ โดยมี
วิทยาศาสตร์
แนวความคิดแตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่นื
(Scientific Originality) 2. สามารถนาความรูเ้ ดิมมาดัดแปลงและประยุกต์ต่อการอธิบายใน
สถานการณ์ใหม่ได้
4. ความคิด
1. สามารถวางแผนในการคิดในรายละเอียดอย่างเป็ นขัน้ ตอน แสดงถึง
ละเอียดลออทาง
จินตนาการของตนเองได้
วิทยาศาสตร์
2. สามารถอธิบายหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ชดั เจนและ
(Scientific
สมบูรณ์
Elaboration)
พฤติกรรม
1. ความคิดคล่องทาง
วิทยาศาสตร์
(Scientific Fluency)
2. ความคิดยืดหยุ่นทาง
วิทยาศาสตร์
(Scientific Flexibility)
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ตาราง แสดงตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
พฤติกรร
ม

ความคิด
คล่อง
ทาง
วิทยาศา
สตร์

ตัวบ่งชี้

อธิบายสิ่งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของสภาพอากาศ และการกระทา
ของมนุษย์ (เช่น นา้ แข็งขัว้ โลกละลาย, อุณหภูมิของโลกสูงขึน้ , มนุษย์ปล่อยสาร
CFC เกิดรูโหว่ของโอโซน, เผาป่ า, โรงงานอุตสาหกรรมและมนุษย์ปล่อย CO2 สู่
บรรยากาศ เป็ นต้น)
- ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้ 1 – 3 รายการ รายการอย่างคล่องแคล่ว ภายใน
เวลาที่กาหนด โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจน สมบูรณ์
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้มากกว่า 4 รายการ รายการอย่างคล่องแคล่ว
ภายในเวลาที่กาหนด โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจน สมบูรณ์
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้มากกว่า 8 รายการอย่างคล่องแคล่ว ภายในเวลา
ที่กาหนด โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจน สมบูรณ์
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้มากกว่า 11 รายการอย่างคล่องแคล่ว ภายใน
เวลาที่กาหนด โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจน สมบูรณ์
ความคิด เขียนวิธีการในการช่วยลดปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก โดยนา
ยืดหยุ่น ความรูห้ รือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายวิธีต่างๆ โดยแบ่งแยกจัดกลุม่ เป็ น
ทาง
ประเภท (เช่น วิธีการช่วยลดขยะ, วิธีการช่วยลดการปล่อย CO2, วิธีการช่วยเพิ่ม
วิทยาศา ปริมาณ O2, วิธีการใช้พลังงานทางเลือก, วิธีการใช้วสั ดุท่ีย่อยสลายง่าย เป็ นต้น)
สตร์
- ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียด ชัดเจน สมบูรณ์ มีการดัดแปลงความรูเ้ ดิมให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เขียนวิธีการช่วยลดปัญหาได้
1 ประเภทขึน้ ไป
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียด ชัดเจน สมบูรณ์ มีการดัดแปลงความรูเ้ ดิมให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เขียนวิธีการช่วยลดปัญหาได้
2 ประเภทขึน้ ไป
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- เขียนตอบอธิบายรายละเอียด ชัดเจน สมบูรณ์ มีการดัดแปลงความรูเ้ ดิมให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เขียนวิธีการช่วยลดปัญหาได้
3 ประเภทขึน้ ไป
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียด ชัดเจน สมบูรณ์ มีการดัดแปลงความรูเ้ ดิมให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เขียนวิธีการช่วยลดปัญหาได้
4 ประเภทขึน้ ไป
เขียนเหตุการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ในระยะยาว โดยดูความแปลกใหม่ (เช่น
นา้ ท่วมทุกพืน้ ที่, การละลายของนา้ แข็งขัว้ โลก, อุณหภูมิโลกสูงขึน้ )
- ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้ โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสม ชัดเจน สมบูรณ์ มีแนวความคิดแตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่นื และแปลก
ใหม่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แต่ซา้ กันไม่เกิน 3 คน
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้ โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสม ชัดเจน สมบูรณ์ มีแนวความคิดแตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่นื และแปลก
ใหม่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แต่ซา้ กันไม่เกิน 2 คน
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้ โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสม ชัดเจน สมบูรณ์ มีแนวความคิดแตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่นื และแปลก
ใหม่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ แต่ซา้ กันไม่เกิน 1 คน
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียดได้ โดยใช้หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสม ชัดเจน สมบูรณ์ มีแนวความคิดแตกต่างจากความคิดของผูอ้ ่นื และแปลก
ใหม่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่ซา้ ใคร
- ไม่เขียนตอบอธิบายรายละเอียด
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียด แต่ไม่มีการอธิบายอย่างเป็ นขัน้ ตอน ไม่มีการวาด
ภาพสิ่งประดิษฐ์ และไม่มีการอธิบายหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียด แต่ไม่มีการอธิบายอย่างเป็ น
ขัน้ ตอน มีการวาดภาพสิ่งประดิษฐ์แต่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ไม่น่าสนใจ มี
การอธิบายหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ชัดเจนในบางประเด็น
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียด มีการลงรายละเอียดในการอธิบายอย่างเป็ น
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ขัน้ ตอน แต่ไม่สมบูรณ์ มีการวาดภาพสิ่งประดิษฐ์ได้สอดคล้องกับรายละเอียด มี
ความเป็ นไปได้ และน่าสนใจ มีการอธิบายหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ชัดเจนในบางประเด็น แต่ไม่สมบูรณ์
- เขียนตอบอธิบายรายละเอียด มีการลงรายละเอียดในการอธิบายอย่างเป็ น
ขัน้ ตอน ง่ายต่อการเข้าใจ มีการวาดภาพสิ่งประดิษฐ์ได้สอดคล้องกับรายละเอียด
ประณีต มีความเป็ นไปได้ และน่าสนใจ มีการอธิบายหลักการและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์เหมาะสม ชัดเจน
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ตัวอย่างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. สารชนิดหนึ่ง มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาก และมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากที่สดุ
เป็ นคุณสมบัติของสารในสถานะใด
1. ของเหลว
2. ของแข็ง
3. แก๊ส
4. อนุภาค
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง
1. ปริมาตรและรูปร่างคงที่
2. อนุภาคเรียงชิดติดกันแน่นมาก
3. รูปร่างและปริมาตรแปลเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุ
4. อนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
3. ข้อความใดแสดงลักษณะของสารได้ถูกต้อง
1. กระเบือ้ งจะเปลี่ยนรูปร่าง เมื่อหยิบใส่กล่อง
2. แก้วจะเปลี่ยนรูปร่าง เมื่อใส่นา้ ลงไป
3. นา้ แดงจะลดปริมาตร เมื่อเทใส่แก้ว
4. แก๊สฮีเลียมจะเปลี่ยนรูปร่าง เมื่อถูกปล่อยออกจากลูกโป่ ง
4. สารชนิดหนึ่ง มีรูปร่างไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ เป็ นคุณสมบัติของสารในสถานะใด
1. ของแข็ง

2. ของเหลว

3. แก๊ส

4. ของแข็งและแก๊ส
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แบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู ้
มาก มาก ปานกลาง น้อย
ที่สดุ
1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้
1.1 กิจกรรมการเรียนรูส้ ามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง
1.2 กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความเหมาะสมด้านเวลา
1.3 กิจกรรมการเรียนรูม้ ีขนั้ ตอนการแก้ปัญหา
อย่างชัดเจน
1.4 กิจกรรมการเรียนรูไ้ ม่สง่ เสริมให้นกั เรียนคิด
อย่างหลากหลาย
1.5 กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยให้นกั เรียนได้คิดสิ่ง
แปลกใหม่
2. ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
2.1 นักเรียนสามารถถามคาถามหรือแสดงความ
คิดเห็นได้เต็มที่
2.2 นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมการเรียนรู ้
2.3 นักเรียนไม่มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
2.4 เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนภายในกลุม่
และนักเรียนกับครูผสู้ อน
2.5 สภาพชัน้ เรียนส่งเสริมให้นกั เรียนอยากมีสว่ น
ร่วมในการเรียนรู ้
3. ด้านสื่อการเรียนรู ้
3.1 ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ท่ีหาได้จริงในชีวิตประจาวัน
3.2 ครูมีการเตรียมวัสดุอปุ กรณ์และสื่อการสอน
3.3 นักเรียนไม่มีสว่ นร่วมในการเลือกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์
3.4 ครูแนะนาและให้ความรูแ้ หล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

น้อย
ที่สดุ
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ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู ้

มาก
ที่สดุ

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อย
ที่สดุ

3.5 นักเรียนศึกษาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย
4.2 นักเรียนไม่มีสว่ นร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
4.3 การวัดและประเมินผลมีเกณฑ์กาหนดไว้
ชัดเจน
4.4 มีการวัดและประเมินผลที่ตรงกาจุดประสงค์
การเรียนรูท้ ่กี าหนด
4.5 ครูมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับนักเรียนจาก
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
รางวัลทีไ่ ด้รับ

นางสาวศิรินนาถ ทับทิมใส
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2534
จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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242/193หมู่บา้ นศุภลักษณ์ ซอยวิภาวดี 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
รางวัลครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับโรงเรียน
รางวัลครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
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