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ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้รูปแบบคา่ย
วิทยาศาสตร์ เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
บรูณาการและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
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งานวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พฒันาชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้

ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 2) ศกึษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้บูรณาการ และ 3) ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น  ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์  ใช้แบบแผนการวิจัย one-group pretest-
posttest design กับกลุ่มทดลอง นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จงัหวดั
เพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มากจากการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  1) ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ 
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และ 3) แบบวดัความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น จากการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีประสิทธิภาพ  77.72/75.66 ซึ่งสูง
กวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย
ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น หลงั
เข้าร่วมกิจกรรมมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ  และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ดงันัน้ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
ท าให้นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถใน
การคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
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This research aimed 1) to develop the STEM education activity package on 

the Chaipattana aerator for lower secondary school students; 2) to study the integrated 
science process skills of students and 3) to study ability in scientific problem-solving 
before and after using the STEM education activity package on the Chaipattana aerator 
for lower secondary school students. A one-group pretest-posttest design was used in 
this study. The sample consisted of thirty five Grade Nine students in first semester of 
the 2017 academic year and selected by purposive sampling from Banlaem school in 
the Phetchaburi province. The research instruments included the following: 1) STEM 
activity package on Chaipattana aerator for lower secondary school students; 2) 
integrated science process skills on the Chaipattana aerator for lower secondary school 
students test and 3) ability test in scientific problem-solving on the Chaipattana aerator 
for lower secondary school students . The findings showed that the STEM Education 
activity package on the Chaipattana aerator for lower secondary school students had a 
very good level of quality and an efficiency of 77.72/75.66 which were higher than the 
aspect score was defined at a significant level of .50. The integrated science process 
skill scores of the students after learning were higher than those before learning at a 
significant level of .50. The scientific problem-solving ability scores of the students after 
learning were higher than those before learning at a significant level of .50. This finding 

 



  ช 

showed that students could improve integrated science process skills and scientific 
problem-solving ability using the STEM Education package on the Chaipattana aerator 
for lower secondary school students. 

 
Keyword : Chaipattana aerator, STEM education activity package, ability scientific 
problem-solving, integrated science process skill 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1. ภูมิหลัง 

ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) มาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้รู้ระดับความสามารถ
การศึกษาของไทย พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉล่ียของประเทศต ่ากว่าคะแนน
เฉ ล่ี ย  OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development)  ใ น ทุ ก
รายวิชา ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ 2) คณิตศาสตร์ และ 3) การอ่าน เม่ือวิเคราะห์การสอบ PISA เป็น
การประเมินท่ีเน้นสมรรถนะของนกัเรียนเก่ียวกับการใช้ความรู้และทกัษะในชีวิตจริงมากกว่าการ
เรียนรู้ตามหลกัสตูรในโรงเรียน โดยประเทศไทยได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนท่ี มีอาย ุ15 ปี
ท่ีก าลังศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขึน้ไป หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลคะแนนการ
ประเมินสะท้อนถึงการขาดการน าความรู้ไปใช้และทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนไทย ทัง้นีก้าร
ประเมินครัง้ล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีการเน้นวิทยาศาสตร์มากกว่าวิชาอ่ืน  พบว่า นักเรียนมี
คา่เฉล่ียลดลงจากการประเมินเม่ือปี พ.ศ. 2555 และต ่ากว่าคา่เฉล่ีย OECD ซึ่งคะแนนสะท้อนถึง
การขาดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนโดยเฉพาะทกัษะขัน้บูรณาการ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการประยุกต์ความรู้
จากในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริงหรือนอกห้องเรียนของนักเรียน  (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)   

ปัจจุบันประเทศไทยใช้นโยบาย Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นจากกับดกัประเทศรายได้ปานกลาง กับดกัความเหล่ือมล า้ และกับดักความไม่
สมดุล พร้อมทัง้ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยวาระแรกในการ
ขบัเคล่ือนโมเดล คือ การเตรียมคนไทยให้มีความพร้อม เพ่ือขบัเคล่ือนประเทศไทยตามโมเดลท่ี
ก าหนดขึน้ โดยคนไทยต้องได้รับโอกาสอย่างเต็มท่ีในการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จิตสาธารณะ และการท างานมุ่งให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งในด้านการศึกษาของประเทศต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ เช่น 
ปรับเปล่ียนจากการเรียนแบบเฉ่ือยชาเป็นการเรียนด้วยความกระตือรือร้น ปรับเปล่ียนจากการ
เรียนตามภาคบงัคบัเป็นการเรียนท่ีเกิดจากความอยากรู้ อยากท า และอยากเป็น ปรับเปล่ียนจาก
การเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และ
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นอกระบบ ปรับเปล่ียนจากการเรียนจากข้อเท็จจริงเป็นการเรียนท่ีเร่ิมจากการใช้ความคิด 
ปรับเปล่ียนจากการเรียนถ่ายทอดเป็นการเรียนแบบชีแ้นะ ปรับเปล่ียนจากการมุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ในรายบคุคลเป็นการมุง่เน้นการระดมความคดิสร้างสรรค์แบบกลุ่ม ปรับเปล่ียนจากการ
เรียนโดยทฤษฎีเป็นการเรียนท่ีเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ปรับเปล่ียนจากการเรียนแบบฟัง
บรรยาย เป็นการท าโครงงานและแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น โดยการปรับเปล่ียน
เหล่านี ้จะท าให้ได้คนไทยท่ีเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 คือ คนไทยท่ีมีปัญญาเฉียบ
แหลม มีทกัษะท่ีเห็นผล มีสขุภาพแข็งเรง และมีจิตใจท่ีงดงามพร้อมท่ีจะด าเนินไปยงัวาระตอ่ไปใน
การขบัเคล่ือนท่ี Thailand 4.0 (กองบริหารงานวิจยัและคณุภาพการศกึษา, 2559)  

โลกมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาในทุก  ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้าน
เทคโนโลยีและนวตักรรมต่าง ๆ ดงันัน้การใช้ชีวิตของคนในศตวรรษนีจ้ึงต้องมีความพร้อมท่ีจะรับ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เหล่านีใ้ห้ได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีทกัษะส าหรับการด ารงชีวิตใน
ศต วรรษ ท่ี  21 คื อ  3R x 7C โด ย  3R ไ ด้ แก่  Reading (อ่ าน อ อก ) , (W)riting (เ ขี ย น ได้ ) , 
(A)rithmatics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical thinking and Problem solving (ทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา) , Creativity and innovation (ทักษะด้าน
การสร้างาและนวตักรรม), Cross cultural understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจตา่งวฒันธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์), Collaboration teamwork and leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีมและภาวะผู้ น า), Communication information and media literacy (ทักษะด้าน
การส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ), Computing and ICT literacy (ทกัษะคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร), Career and learning skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการ
เรียนรู้) โดยทักษะต่าง ๆ เหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ ครูและนกัเรียนจ าเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การเรียนการสอน กล่าวคือครูจะเปล่ียนแปลงตวัเองจากผู้ สอนเป็นผู้ อ านวยความสะดวกและ
ออกแบบการเรียนรู้ของนกัเรียน และมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิผ่านการจดัการเรียนรู้แบบ 
PBL หรือ Project-Based Learning มีกระบวนการกลุ่มร่วมมือ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวตักรรม 
และนักเรียนจะเปล่ียนแปลงตวัเองจากผู้ ท่ีรอรับความรู้จากครูเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูออกแบบให้ (วิจารณ์ พานิช, 2555)   

วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเตรียมคนไทยเพ่ือโมเดล Thailand 4.0 และการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มีหลากหลายวิธีการ ซึ่งวิธีการ STEM education หรือสะเต็มศึกษา ก็
เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีสอดคล้อง เพราะเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการทัง้ความรู้และ
ทักษะของ 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วยให้
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นกัเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 ศาสตร์กับชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ ท้าทาย
ความคิดของนกัเรียน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจ ซึ่งสะเต็ม
ศกึษามกัจะมีการจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีมุ่งแก้ปัญหาท่ีพบ เห็นในชีวิตจริง เพ่ือ
สร้างประสบการณ์ ทกัษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และน าไปสู่การสร้างนวตักรรม (Hom, 2014; 

Maryland state department of education, 2012)  
น า้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะน า้ถูกใช้ในกิจกรรม

ตา่ง ๆ ของมนุษย์อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รมไปถึง
การใช้อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวัน ในขณะท่ีปริมาณน า้มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ทัง้นีป้ริมาณน า้บางส่วนมีคณุภาพท่ีไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถตรวจสอบจากดชันีคุณภาพน า้ ได้แก่ ค่า BOD ค่า DO ค่า 
pH อณุหภูมิ หรืออ่ืน ๆ ดงันัน้ การแก้ปัญหาคณุภาพน า้ จงึเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยเพิ่มปริมาณ
น า้ให้เพียงพอต่อความต้องการ อีกทัง้ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตให้คงอยู่และมี
คุณภาพท่ีดีด้วย โดยต้องมีการเก็บข้อมูลคุณภาพของแหล่งน า้เพ่ือน ามาวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาท่ีแท้จริง ซึง่จะน าไปสูว่ิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ (Thongpan, 2016b, 2018) 

การแก้ปัญหาหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นบทบาทส าคญัของคนไทยในโมเดล 
Thailand 4.0 และเป็นทกัษะส าคญัของคนในศตวรรษท่ี 21 เช่นกนั ซึ่งทรัพยากรน า้เป็นทรัพยากร
ท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างมาก ทัง้นีพ้ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงให้
ความส าคญักบัการอนรัุกษ์ พฒันา และแก้ไขปัญหาในเร่ืองน า้อย่างมาก โดยพระองค์ท่านทรงได้
ประยุกต์ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์มาแก้บริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับน า้ ท าให้เกิดแนวทางการแก้ไขและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มากมายหลายชิน้งาน 
โดยกงัหนัน า้ชยัพฒันาก็เป็นนวตักรรมชิน้ส าคญัในพระราชด าริท่ีได้รับการยอมรับจากทัว่โลกและ
ได้รับจดสิทธิบัตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกใน
ประวตัศิาสตร์ชาติไทยและเป็นครัง้แรกของโลก ซึง่แสดงให้เห็นถึงพระปรีสามารถของพระองค์ทา่น
ด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม การแก้ไขปัญหา และการประยกุต์ความรู้และทกัษะในหลายศาสตร์
วิชา ซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการเป็นคนไทยท่ีมีทกัษะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 และเป็นคนไทยใน
โมเดล Thailand 4.0 อย่างชัดเจนท่ีสุดท่ีคนไทยควรด าเนินตามรอยของพระองค์ท่าน ทัง้นีก้าร
แก้ปัญหาทางด้านทรัพยากรน า้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ถือเป็นการพัฒนา
ฐานข้อมลูสิ่งล้อมของชมุชนได้ด้วย เพราะการแก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีการศึกษาบริบทของปัญหา
ทัง้หมดเพ่ือวิเคราะห์สาเหตแุละหาหนทางแก้ปัญหา และข้อมลูเหลา่นีส้ามารถน ามาพฒันาชมุชน



  14 

อย่างยั่งยืนสืบต่อไปได้  (กรุงเทพมหานคร, 2551; มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560a; สนอง ทองปาน, 
2559, มกราคม-มิถนุายน)  

จากผลคะแนน PISA และการเตรียมก าลังคนไทยในโมเดล Thailand 4.0 ท่ีต้องปรับ
กระบวนการเรียนรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน า้ด้วยกงัหนัน า้
ชยัพัฒนา ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท างานวิจัย ในหวัข้อ การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง 
กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

 
2. ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

2.1 เพ่ือพฒันาชดุกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น 

2.2 เพ่ือศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการของนักเรียนก่อนและ
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

2.3 เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและ
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

 
3. ความส าคัญของการวิจัย  

การวิจัยครัง้นี ้ท าให้ทราบถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย ด้วย
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ซึ่ง
เป็นแนวทางให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ในการออกแบบ
และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
ขัน้บรูณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มมากขึน้ 
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4. ขอบเขตของการวิจัย  
4.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จงัหวดัเพชรบรีุ ท่ีก าลงัศกึษา
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 123 คน 

4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จงัหวดัเพชรบรีุ ท่ีก าลงัศกึษา

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเป็นนกัเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมท่ีต้องได้รับการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
พิเศษ 

4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง      

ซึง่จดัในรูปแบบคา่ยวิทยาศาสตร์ไมค้่างคืน รวมเวลา 3 วนั 
4.4 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรอิสระ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
ตวัแปรตาม 

1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ  
2) ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

4.5 เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา เช่ือมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้ พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี  8 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.1 กังหันน า้ชัยพัฒนา หมายถึง เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวน า้หมนุช้าแบบทุ่นลอย โดย

เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ซึ่งเป็น Model RX-2           
มีส่วนประกอบส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนทุ่นลอย และส่วนกังหนัเติมอากาศ มีหลกัการท างานคือให้
กังหันหมุนตกัและเทน า้เพ่ือให้เกิดการผสมของออกซิเจนในอากาศลงสู่น า้ สามารถน าไปใช้ใน
กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน า้ได้อย่างอเนกประสงค์ ติดตัง้ง่าย เหมาะส าหรับใช้ในแหล่งน า้
ธรรมชาต ิท่ีมีความลกึมากกวา่ 1.00 เมตร และมีความกว้างมากกวา่ 3.00 เมตร  

 
5.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเตม็ศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้ วิจัยออกแบบและสร้างขึน้ โดยมี
ลักษณะการจัดกิจกรรมแบบค่ายวิทยาศาสตร์ แบบต่อเน่ืองตลอดวันไม่ค้างคืน จ านวน 3 วัน 
นกัเรียนได้ท ากิจกรรมสะเต็มศึกษาภายในค่ายวิทยาศาสตร์สลบักับกิจกรรมนนัทนาการละลาย
พฤติกรรมและผ่อนคลายบรรยากาศ คัน่ระหว่างการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ช่วงเวลาช่วงละ 15 
– 20 นาที โดยอาจอยู่ในรูปแบบเล่นเกมสนุกสนาน ร้องเพลงประกอบท่าทาง และถอดบทเรียน
องค์ความรู้ ซึ่งกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้จากการถอดบทเรียนโครงการพระราชด าริกังหันน า้ชัย
พัฒนา Model RX-2 ในรูปแบบของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีเนือ้หา ทักษะหรือกระบวนการท่ีผสมผสาน 4 ศาสตร์    
เข้าด้วยกนั ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศกึษา) ทัง้นี ้
ชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษามีทัง้หมด 5 กิจกรรม ดงันี ้ 

กิจกรรมท่ี 1 ถอดบทเรียนโครงการของในหลวง 
กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบคณุภาพน า้ 
กิจกรรมท่ี 3 รู้จกักงัหนัน า้ชยัพฒันา 
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกคดิแบบในหลวง 

กิจกรรมท่ี 4.1 กงัหนัน า้ไม้ไอตมิ  
กิจกรรมท่ี 4.2 ใบพดักงัหนัน า้ 
กิจกรรมท่ี 4.3 ทุน่ลอยน า้ 

กิจกรรมท่ี 5 ฝึกท ากงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 
 
 
 



  17 

5.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ หมายถึง ทกัษะท่ีใช้ในการ
แสวงหาความรู้หรือการแก้ปัญหาอยา่งมีระบบ ประกอบด้วย 5 ทกัษะดงัตอ่ไปนี ้

1) ทักษะการตัง้สมมติฐาน คือ การคาดการณ์ค าตอบของเหตุการณ์ล่วงหน้า         
โดยอาศยัข้อมลูหรือประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดมิ 

2) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ คือ การก าหนดความหมายของค าต่าง ๆ 
ในการทดลองหรือเหตกุารณ์ เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน โดยให้ค าอธิบายและวิธีการสงัเกตหรือการวดั   
ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องในการทดลองด้วย 

3) ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร คือ การก าหนดตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และ
ตวัแปรท่ีต้องควบคมุในการทดลองหนึง่ ๆ 

4) ทกัษะการทดลอง คือ กระบวนการเพ่ือค้นหาค าตอบตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ แบ่ง
ออกเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ ขัน้ออกแบบการทดลอง ขัน้ปฏิบตัิการทดลอง และขัน้บนัทกึผลการ
ทดลอง 

5) ทักษะตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป คือ การแปลความหมายหรือ
บรรยายลกัษณะของข้อมูลท่ีอยู่ และอธิบายความสมัพันธ์หรือแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกัน
ของข้อมลูทัง้หมด 

ซึ่งการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ วัดด้วยแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเป็นอัตนัย จ านวน 10 ข้อ และปรนัย จ านวน 5 ข้อ รวม 15 ข้อ 
ก าหนดเวลา 25 นาที โดยวัดก่อนและหลังการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  

 
5.4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถใน

การแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จากโจทย์สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ซึง่แบง่เป็น 6 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการก าหนดปัญหา คือ ความสามารถในการตัง้ปัญหาภายใต้ขอบเขตของ

ข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ท่ีพบเห็น  
2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคาดคะเนถึง

ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องวา่อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผล  
3) ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา คือ ความสามารถเก่ียวกับการคิดออกแบบ    

วิธีศกึษา หรือวิธีทดลองเพื่อคดิแก้ปัญหาตามท่ีระบไุด้อย่างมีเหตผุล  
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4) ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา คือ ความสามารถด าเนินการสังเกต หรือทดลอง
ตามแบบท่ีคดิขึน้ อยา่งเป็นขัน้ตอนและถกูต้อง  

5) ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา คือ ความสมารถในการประเมินผล
และลงข้อสรุป หรืออธิบายได้ว่า ผลท่ีเกิดขึน้นัน้สอดคล้องกับปัญหาท่ีระบุไว้หรือไม่เป็นอย่างไร 
และน าไปใช้ได้ 

6) ด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ สรุปผลเพ่ือขยายผลการแก้ปัญหาสู่ส าธารณชน  ทัง้นี ้
ความสามารถท่ีเกิดขึน้เป็นผลมาจากการใช้ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ซึ่ง
วดัโดยแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชยัพัฒนา  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเป็นอตันัยโดยใช้สถานการณ์ จ านวน 12 ข้อ และ
ปรนัย จ านวน 5 ข้อ รวม 17 ข้อ ก าหนดเวลา 25 นาที  โดยวัดก่อนและหลังการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  

 
5.5 คุณภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากแบบประเมินคณุภาพของ

ชดุกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดย
ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งประเมินทัง้หมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ลักษณะรูปเล่มชุดกิจกรรม 2) การจัดท า
ภาพประกอบ 3) เนือ้หาสาระ 4) การใช้ภาษา 5) ส่ือประกอบกิจกรรม และ 6) ประโยชน์ของชุด
กิจกรรม โดยแบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ก าหนด
ระดับความเห็นเป็น 5 4 3 2 1 คะแนน หมายถึง ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง 
ตามล าดบั โดยน าน า้หนกัคะแนนท่ีได้จากการประเมินหาคา่เฉล่ียและแปลความหมายของข้อมูล
ได้ดงันี ้

ดีมาก   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.51 – 5.00 คะแนน 
ดี    มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 – 4.50 คะแนน 
ปานกลาง   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.51 – 3.50 คะแนน 
พอใช้   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.51 – 2.50 คะแนน 
ควรปรับปรุง  มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.00 – 1.50 คะแนน 
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5.6 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้เกณฑ์ 70/70 หมายถึง 
คะแนนเฉล่ียของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น ท่ีวัดจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนและท าแบบวัดหลังเรียนได้ถึงเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 หรือ E1/E2 โดยก าหนดให้ 

70 ตวัแรก (E1) คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท ากิจกรรมระหวา่งเรียน 
70 ตวัแรก (E2) คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบวดัหลงัเรียน 
 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัสนใจศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็ม
ศกึษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ซึ่งมีกรอบแนวคิดของ
การวิจยั ดงันี ้

 
ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

การจัดการเรียนรู้กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง กั งหันน า้ชัยพัฒ นา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

1. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้บรูณาการ 
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

7. สมมตฐิานการวิจัย  
7.1 ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
7.2 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้        

ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น หลงัเข้าร่วมกิจกรรมมีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้        
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น หลงัเข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการ
คดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

1. กงัหนัน า้ชยัพฒันา 
2. สะเตม็ศกึษา 
3. กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ 
4. ชดุกิจกรรม 
5. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
6. ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 

1. กังหันน า้ชัยพัฒนา 
1.1 ความหมายของกังหันน า้ชัยพัฒนา 

กังหันน า้ชัยพัฒนา เป็น เค ร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวน า้หมุน ช้าแบบทุ่นลอย 
(Chaipattana Low Speed Surface Aerator) ซึ่งเป็น Model RX-2 หมายถึง Royal Experiment 
แบบท่ี 2 มีคุณสมบตัิในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง 1.2 กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า/ชั่วโมง 
สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงคณุภาพน า้ได้อยา่งอเนกประสงค์ ติดตัง้ง่าย เหมาะส าหรับใช้
ในแหลง่น า้ธรรมชาติ ได้แก่ สระน า้ หนองน า้ คลอง บงึ ล าห้วย ฯลฯ ท่ีมีความลึกมากกวา่ 1.00 เมตร 
และมีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร (มลูนิธิชยัพฒันา, 2560b)  

 
1.2 ที่มาของกังหันน า้ชัยพัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนเก่ียวกับปัญหาน า้เน่าเสียเป็น
อย่างมาก จนกระทัง่มีพระราชด ารัสถึงปัญหาน า้เสียในกรุงเทพฯ ราวเดือนกนัยายน 2527 โดยมี
พระราชประสงค์ให้กรุงเทพฯ ใช้น า้จาก แม่น า้เจ้าพระยาส่งเข้าไปในล าคลองเล็กทั่วกรุงเทพฯ 
เพ่ือให้น า้ดีไล่น า้เสียออกไป นอกจากวิธีแก้ไขปัญหาน า้เสียข้างต้นแล้ว พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานฟื้นฟูบึงมักกะสัน โดยการน าน า้จาก
คลองสามเสนเข้ามาฟืน้ฟู และใช้การปลูกแปลงผกัตบชวาให้ช่วยดดูซบัของเสียและสารพิษจาก
น า้ ซึ่งผลท่ีได้คือ น า้ในบึงมักกะสันมีคุณภาพดีขึน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราช
ประสงค์ให้โครงการบ าบดัน า้เสียของบงึมกักะสนัเป็นต้นแบบในการบ าบดัน า้เสียด้วยวิธีการตา่ง ๆ 
ยึดหลักธรรมชาติ และด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนัน้ ท า ให้          
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การพฒันาวิธีการบ าบดัน า้เสียไม่หยดุอยู่เพียงเท่านี ้พระองค์ยงัคงใส่ใจปัญหาและพฒันาวิธีการ
อย่างตอ่เน่ือง จนเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมีพระราชด าริให้ส านกั
งานวิจยัและพฒันา เคร่ืองจกัรกลน า้ กองโรงงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่งด าเนินการศกึษา วิจยั ทดลอง และประดิษฐ์เคร่ืองกลเติมอากาศลงไปในน า้ (มลูนิธิชยัพฒันา, 
2560a) ซึง่ได้มีการออกแบบรูปแบบเคร่ืองกลเตมิอากาศลงไปในน า้มากมายหลายรูปแบบ ดงันี ้

 
(1) RX-1 เคร่ืองกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไปใต้น า้และกระจายฟอง เป็น

เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีออกแบบแผงท่อเติมอากาศให้กับน า้เสียโดยใช้วิธีอัดอากาศเข้าไปท่ีท่อ
อากาศแล้วแยกออกกระจายฟองตามท่อกระจายอากาศซึ่งเจาะรูเล็ก ๆ ไว้เพ่ือปล่อยอากาศ
ออกมาเติมให้กับน า้เสีย ขณะเดียวกันจะมีแรงดันให้น า้เสียเกิดการป่ันป่วน ส่งผลให้การเติม
อากาศดีขึน้ ขณะนีเ้ลิกใช้แล้ว เน่ืองจาประสิทธิภาพต ่าและมีปัญหาการอุดตันของท่อกระจาย
ฟองอากาศ (ภาพประกอบ 2) 

 
ภาพประกอบ 2 เคร่ืองกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไปใต้น า้และกระจายฟอง 

ท่ีมาภาพ : 
http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/e17/e17046b78c0200bdf0ed37fa3b6666ee.jpg 

 
(2) RX-2 เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวน า้หมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือกังหันน า้ชัย

พัฒนา เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย มีใบพัดขบัเคล่ือนน า้หมุนรอบเป็นวงกลมส าหรับ
ขบัเคล่ือนน า้และวิดน า้ขึน้ไปสาดกระจายเป็นฝอย เพ่ือให้สมัผสักับอากาศได้อย่างทัว่ถึง เป็นผล
ให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายผสมกบัน า้ได้เร็วและในชว่งท่ีน า้เสียตกลงไปยงัผิวน า้ จะท า
ให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไป ก่อให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนอีกสว่นหนึง่ (ภาพประกอบ 3) 
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ภาพประกอบ 3 เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวน า้หมนุช้าแบบทุน่ลอย หรือกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
ท่ีมาภาพ : 

http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/3f4/3f4ea48a3498ecf41baaa055856c43eb.jpg 
 

(3) RX-3 เคร่ืองเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุนใต้น า้ (ชยัพัฒนาซุปเปอร์ฟอง
แอร์) เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย ใช้วิธีอัดอากาศลงไปใต้น า้แล้วแยกกระจายฟอง
ออกเป็น 8 ท่อ ตามแนวนอน ท่อกระจายฟองอากาศนีจ้ะหมุนเคล่ือนท่ีได้โดยรอบท าให้การเติม
อากาศเป็นไปอย่างทัว่ถึง และพฒันาขึน้เพ่ือใช้แทนเคร่ืองกลเตมิอากาศรูปแบบท่ี 1 (ภาพประกอบ 4) 

  
ภาพประกอบ 4 เคร่ืองเตมิอากาศระบบเป่าอากาศหมนุใต้น า้ (ชยัพฒันาซุปเปอร์ฟองแอร์) 

ท่ีมาภาพ :  
http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/07d/07d315ddbc5662faeb32b82e90879607.jpg 
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(4) RX-4 เคร่ืองกลเติมอากาศแรงดันน า้ (ชัยพัฒนาเวนจูร่ี) เป็นเคร่ืองเติม
อากาศท่ีใช้ป๊ัมแบบจุ่ม (ไดโวร์) เป็นตวัขบัเคล่ือนน า้ให้ไหลออกไปตามท่อจ่ายน า้โดยท่ีปลายท่อ 
จะท าเป็นคอคอดเพ่ือดดูอากาศจากข้างบนผสมกบัน า้ท่ีอดัลงด้านลา่ง (ภาพประกอบ 5) 

 
ภาพประกอบ 5 เคร่ืองกลเติมอากาศแรงดนัน า้ (ชยัพฒันาเวนจร่ีู)  

ท่ีมาภาพ :  
http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/0c8/0c83296eed0edd61022fd47d79df2d34.jpg 

 
(5) RX-5 เคร่ืองกลเติมอากาศระบบอัดและดูดอากาศลงใต้น า้ (ชัยพัฒนาแอร์

เจท) เป็นเคร่ืองกลเตมิอากาศท่ีใช้ใบพดัหมนุอยูใ่ต้น า้ส าหรับขบัเคล่ือนน า้ให้เกิดการป่ันป่วน และ
ความเร็วสูง สามารถดึงอากาศจากด้านบนลงมาสัมผัสกับน า้ด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ภาพประกอบ 6) 

 
ภาพประกอบ 6 เคร่ืองกลเติมอากาศระบบอดัและดดูอากาศลงใต้น า้ (ชยัพฒันาแอร์เจท) 

ท่ีมาภาพ :  
http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/bc5/bc54b6f5b28360bd7724156676858be8.jpg 
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(6) RX-6 เคร่ืองกลเติมอากาศแบบตีน า้สัมผัสอากาศ (เคร่ืองตีน า้ชัยพัฒนา)   

เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศท่ีใช้ใบพดัตีน า้ให้กระจายเป็นฝอยสมัผสัอากาศแบบทุ่นลอยเพ่ือให้น า้
สมัผสัอากาศด้านบน (ภาพประกอบ 7) 

 
 ภาพประกอบ 7 เคร่ืองกลเติมอากาศแบบตีน า้สมัผสัอากาศ (เคร่ืองตีน า้ชยัพฒันา) 

ท่ีมาภาพ :  
http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/e87/e8740d2c55cd11bc0f422ac30870d9d6.jpg 

 
(7) RX-7 เคร่ืองกลเติมอากาศแบบดูดและอัดน า้ลงไปท่ีใต้ผิวน า้ (ชัยพัฒนา

ไฮโดรแอร์) เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศท่ีใช้ป๊ัมดูดน า้จากข้างใต้น า้มาสัมผัสอากาศ แล้วขบัดนัน า้
ดงักลา่วลงสูใ่ต้ผิวน า้อีกครัง้ ซึง่จะท าให้น า้ด้านลา่งเกิดการป่ันป่วน (ภาพประกอบ 8) 

 
 ภาพประกอบ 8 เคร่ืองกลเติมอากาศแบบดดูและอดัน า้ลงไปท่ีใต้ผิวน า้ (ชยัพฒันาไฮโดรแอร์)  

ท่ีมาภาพ :  
http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/0c9/0c97740322072cc28261ef1010cf3685.jpg 

 



  25 

(8) RX-9 เคร่ืองกลเติมอากาศแบบกระจายน า้สัมผัสอากาศ (น า้พุชัยพัฒนา) 
เป็นเคร่ืองกลเตมิอากาศท่ีตดิตัง้มอเตอร์ไว้ด้านบนและตอ่เพลาขบัเคล่ือนเพ่ือไปหมนุป๊ัมน า้ท่ีอยูใ่ต้
น า้เม่ือเคร่ืองท างานป๊ัมน า้จะดดูน า้แล้วอดัเข้าท่อส่งไปยงัหวักระจายน า้ซึ่งมีลกัษณะเป็นวงกลม
เจาะรูไว้โดยรอบ โดยแรงดนัของน า้ท่ีสงูนีเ้องท่ีท่ีให้สามารถพุ่งออกผ่านรูเจาะด้วยความเร็วสงูขึน้
ไปสาดกระจายสมัผสักบัอากาศด้านบนได้เป็นอยา่งดี (ภาพประกอบ 9) 

 
 ภาพประกอบ 9 เคร่ืองกลเติมอากาศแบบกระจายน า้สมัผสัอากาศ (น า้พชุยัพฒันา) 

ท่ีมาภาพ :  
http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/4ed/4ed5023acb9d3a26ce9b1987fad32296.jpg 

 
จากเคร่ืองกลเตมิอากาศทัง้ 8 รูปแบบ ผู้วิจยัได้น าเอาเนือ้หาเก่ียวกบั RX-2 เคร่ืองกล

เติมอากาศท่ีผิวน า้หมนุช้าแบบทุ่นลอย หรือกงัหนัน า้ชยัพฒันา เพราะเป็นเคร่ืองกลท่ีในหลวงทรง
ประยกุต์มาจากอปุกรณ์วิดน า้ท่ีเรียกว่า หลกุ และเป็นอปุกรณ์ท่ีได้รับจดสิทธิบตัร เป็นท่ียอมรับใน
นานาชาติ รวมทัง้มีคุณสมบตัิท่ีใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ ติดตัง้ง่าย เหมาะแก่การน าไปใช้ใน
แหล่งน า้ทั่วไป จึงท าให้ผู้ วิจัยได้น าเอาองค์ความรู้เก่ียวกับกังหันน า้ชัยพัฒนามาออกแบบและ
สร้างเป็นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น (มลูนิธิชยัพฒันา, 2560b)  
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1.3 หลักการท างานและส่วนประกอบของกังหันน า้ชัยพัฒนา 
กงัหนัน า้ชยัพฒันาเป็นเคร่ืองกลเติมอากาศลงไปในน า้ชนิดหนึ่งของการศึกษา วิจยั 

และประดิษฐ์เคร่ืองกลเติมอากาศอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยมีหลกัการท างานคือ เคร่ืองกล
เติมอากาศชนิดนีจ้ะมีโครงกังหันน า้และมีซองท่ีเจาะรู ส าหรับตกัน า้ขึน้ไปและเทลงมา โดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าส่งก าลัง ซึ่งตลอดเวลาท่ีเคร่ืองท างาน น า้ท่ีถูกโปรยกระจายเป็นฝอยเหนือน า้        
จะสัมผัสกับอากาศ ส่งผลให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้าสู่น า้เสียอย่างสม ่าเสมอ และเม่ือ
ปริมาณน า้ดงักล่าวตกลงสู่พืน้ผิวน า้ พลงัท่ีเกิดขึน้จะท าให้ฟองอากาศจมลงในน าอย่างรวดเร็ว 
และขณะท่ีซองบรรจนุ า้แตล่ะซองหมนุวนกดตวัลงไปใต้ผิวน า้นัน้จะเกิดการอดัอากาศภายในซอง
บรรจ ุน า้แตล่ะซองจนกระทัง่จมมิด ซึง่จะท าให้เกิดกากรถ่ายเทออกซิเจนลงสูน่ า้สงูขึน้ด้วย 

“เคร่ืองกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายตอ่การสร้าง การขนสง่ การตดิตัง้ การใช้งาน 
การซ่อมบ ารุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศ แบบไทยท าไทยใช้ ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ และจะต้องมีราคาประหยดั” 

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2532       
ณ ต าบลหนองสนม จังหวัดสกลนคร ด้วยพระราชด าริในการประดิษฐ์เคร่ืองกลเติมอากาศท่ี
จะต้องประหยดั ใช้วสัดเุรียบง่าย แตไ่ด้ผลลพัธ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างยิ่งใหญ่และมีความส าคญั
ตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ ซึ่งเห็นได้จากการน าไปติดตัง้ทั่วประเทศและตา่งประเทศบางประเทศ 
ท าให้กังหนัน า้ชยัพฒันาเป็นเคร่ืองกดเติมอากาศท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงพระวิริยะอนัสูงส่งรวมทัง้พระอจัฉริยภาพและพระวิสยัทศัน์ท่ีดี ทรงงานหนกัเพ่ือประชาชน
ของพระองค์ ทรงใช้เทคโนโลยีท่ีเรียบง่าย สิ่งประดิษฐ์ในพระองค์สามารถน าไปพัฒนาใช้งานได้
อย่างกว้างขวางทั่วโลก สมควรค่าแก่ชนรุ่นหลังท่ีจะได้รับการเรียนรู้และภาคภูมิใจกับพระ
อัจฉริยภาพ ของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาของเรา (กรุงเทพมหานคร, 2551; โต๊ะข่าวเกษตร, 
2537; มลูนิธิชยัพฒันา, 2560a)  

จากการศกึษาสว่นประกอบและหลกัการการท างานของกงัหนัน า้ชยัพฒันา ผู้วิจยัได้
น ามาออกแบบและสร้างกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ     
ส่วนของทุ่นลอยน า้ และส่วนของใบพดักังหนัน า้ โดยผู้ วิจยัต้องการให้เป็นกิจกรรมท่ีจะสร้างองค์
ความรู้ ฝึกทกัษะและความสามารถให้นกัเรียนน าไปสร้างนวตักรรมกงัหนัน า้จ าลอง    
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2. สะเตม็ศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือ 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้แก่ การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสะเต็มศึกษา (Abd-El-Khalid, 2012; Bybee R.D., 1995; 
Dass, 2005 ; Glen, 1994 ; McLelland, 2006 ; Stolz et al., 2013 ; Stone, 2014 ; Yadav 
Sashank M., 2558) 

2.1 ความหมายของสะเตม็ศึกษา 
มนตรี จุฬาวฒันทล (2556) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา คือวิธีการจดัการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในทุกระดับ ระดับ ตัง้แต่อนุบาล ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไม่เน้นเพียงการท่องจ าสูตรหรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์หรือสมการคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่สะเต็มศึกษาจะฝึกให้ผู้ เรียนรู้จัดวิธีคิด 
การตัง้ค าถาม แก้ปัญหาและสร้างทักษะการหาข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อค้นพบใหม่ ๆ ท าให้
ผู้ เรียนรู้จกัน าองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการกัน เพ่ือมุ่ง
แก้ปัญหาส าคญัๆ ท่ีพบในชีวิตจริง 

พรทิพย์ ศิริภัทราชยั (2556) กล่าวว่า STEM Education คือการสอนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
(Science: S) เทคโนโลยี(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics: M) โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิช ามา
ผสมผสานกนัอย่างลงตวั เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า และ
การพฒันาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนัซึ่งอาศยัการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนหลายสาขา
ร่วมมือกนัเพราะในการท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวนันัน้ต้องใช้ความรู้หลายด้านในการท างาน
ทัง้สิน้ ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ นอกจากนี ้STEM Education ยงัเป็นการส่งเสริมการพฒันา
ทกัษะส าคญัในโลกโลกาภิวฒัน์หรือทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย 

ภสัสร ติดมา (2558) กลา่วว่า สะเต็มศกึษา คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีบรูณาการ
วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกันโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวิชาท่ีเรียน และน าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้
จริง และออกแบบพัฒนาผลงานหรือชิน้งานต่าง ๆ ขึน้ใหม่หรือปรับปรุงจากของเดิม ซึ่งเป็นการ
สง่เสริมให้เกิดทกัษะตา่ง ๆ ท่ีส าคญัขึน้กบัผู้ เรียน 
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จ ารัส อินทลาภาพร (2558) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนรู้   
บรูณาการใน 4 สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้น
การน าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ดงันัน้สะเต็มศกึษาจงึเน้น
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีแก้ปัญหาในชีวิตจริงเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์   
มีทกัษะชีวิต ความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างนวตักรรม 

พลศกัดิ์ แสงพรมศรี (2558) กลา่วว่า สะเตม็ศกึษา คือ แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาระหว่างสาขาวิชาทัง้ส่ี ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี 
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยน าความรู้ของแตล่ะวิชามาผสมผสานให้เป็นหนึ่ง
เดียว เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นถึงความสมัพนัธ์และความส าคญัของวิชาทัง้ส่ี และเพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้
ทกุศาสตร์มาใช้เพ่ือแก้ปัญหา ค้นคว้า สร้างสรรค์และพฒันาสิ่งตา่ง ๆ ในโลกแหง่ความจริง 

เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า (2559) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา คือ รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
บูรณาการระหว่าง 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้จากการเรียนการสอนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมถึงการสร้างผลงานใหมท่ี่สง่เสริมการประกอบอาชีพ 

ศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด (2559) กล่าวว่า สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น    
บรูณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน า
ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจริง เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตและการท างาน 

จากการศกึษาความหมายของสะเตม็ศกึษา สามารถสรุปได้วา่ สะเต็มศกึษาเป็นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โดยเน้นการน าไปแก้ไขปัญหาจริงเพ่ือเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ทั ง้ยัง
สง่เสริมให้ผู้ เรียนสร้างนวตักรรม เพ่ือพฒันาทกัษะในทกุด้านของผู้ เรียน 

 
2.2 แนวคิดและลักษณะของสะเตม็ศึกษา 

พรทิพย์ ศิริภัทราชยั (2556) กล่าวว่า สะเต็มศึกษาเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
แนวคดิและลกัษณะดงันี ้

1) เป็นการบรูณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา นัน่คือเป็นการบรูณาการระหว่างศาสตร์
สาขาวิชาตา่ง ๆ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (S) วิชาเทคโนโลยี (T) วิชาวิศวกรรมศาสตร์ (E) และวิชา
คณิตศาสตร์ (M) ทัง้นี ไ้ด้น าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชา          
มาผสมผสานกนัอยา่งลงตวั กลา่วคือ  
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วิชาวิทยาศาสตร์  
ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์นัน้เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับความเข้าใจใน

ธรรมชาติ โดยนกัการศกึษามกัชีแ้นะให้อาจารย์ ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะ 
(Inquiry-Based Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-
Based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนระดบัประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะสมกับ
ผู้ เรียนในระดบัมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพราะท าให้ผู้ เรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจ แต่การ
สอนวทิยาศาสตร์ใน STEM Education จะท าให้นกัเรียนสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึกท้าทายและ
เกิดความมั่นใจในการเรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนสนใจท่ีจะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดบัระดบัท่ี
สงูขึน้และประสบความส าเร็จในการเรียน 

วิชาเทคโนโลยี 
ธรรมชาติของวิชาเทคโนโลยีนัน้ เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับกระบวนการ

แก้ปัญหาปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่าง ๆ หรือกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
คนเรา โดยผ่านกระบวนการทางานทางเทคโนโลยี ท่ีเรียกว่า Engineering Design หรือ Design 
Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะ ดงันัน้ เทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์ หรือ ICT 
ตามท่ีคนสว่นใหญ่เข้าใจกนั 

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ธรรมชาติของวิชาวิศวกรรมศาสตร์นัน้ เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์

พฒันานวตักรรมตา่ง ๆ โดยใช้ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคน
ส่วนใหญ่มกัเข้าใจว่าเป็นวิชาท่ีสามารถเรียนได้ในระดบัอุดมศึกษา แต่จากการศึกษาวิจยัพบว่า
แม้แตเ่ดก็อนบุาลก็สามารถเรียนได้ดีเชน่กนั 

วิชาคณิตศาสตร์ 
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์นัน้ เป็นวิชาท่ีไม่ได้หมายถึงการนับจ านวน

เท่านัน้แต่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบอ่ืนท่ีส าคัญ คือ 1) กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematics Thinking) ซึ่งได้แก่การเปรียบเทียบ การจ าแนก/จัดกลุ่ม การจัดรูปแบบ และ     
การบอกรูปร่างและคุณสมบตัิ 2) ภาษาทางคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือ
ความเข้าใจความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร เช่น มากกว่า น้อยกว่า เล็กกว่า ใหญ่กว่า ฯลฯ และ 3) ส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขัน้สูง 
(Higher-Level Math Thinking) จากกิจกรรมการเลน่หรือการทากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
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2) เป็นการบูรณาการท่ีสามารถจัดสอนได้ในทุกระดบัระดับ ตัง้แต่ระดบัระดับ
อนุบาลถึงระดบัระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป็น
นโยบายทางการศกึษาให้แตล่ะรัฐน าสะเต็มศกึษามาใช้ ผลจากการศกึษาพบว่าครูผู้สอนใช้วิธีการ
สอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) การสอนแบบใช้การออกแบบเป็นฐาน (Design-Based Learning) 
ท าให้นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์พฒันาชิน้งานได้ดี และถ้าครูผู้สอนสามารถใช้สะเต็มศึกษาใน
การสอนได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและศกัยภาพผู้ เรียนได้มากขึน้เท่านัน้ ซึ่งในขณะนี ้
ในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าสะเต็มศึกษาไปสอนตัง้แต่ระดบัวันก่อนวัยเรียน (Pre-
School) ด้วย 

นอกจาก STEM Education จะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทัง้ 4 สาขาดงัท่ีกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยงัเป็นการบูรณาการด้านบริบท (Context Integration) ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั
อีกด้วย ซึ่งจะท าให้การสอนนัน้มีความหมายตอ่ผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเห็นคณุคา่ของการเรียนนัน้  ๆ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ ซึง่จะเพิ่มโอกาสการท างานการเพิ่มมลูคา่ และ
สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กบัประเทศด้านเศรษฐกิจได้ 

3) เป็นการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และ
สอดคล้องกบัแนวการพฒันาคนให้มีคณุภาพในศตวรรษท่ี 21 เชน่ 

• ด้านปัญญา ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาวิชา 
• ด้านทกัษะการคิด ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขัน้สงู เช่น 

การคดิวิเคราะห์ การคดิสร้างสรรค์ ฯลฯ 
• ด้านคุณลักษณะผู้ เรียน มีทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ การเป็นผู้น าตลอดจนการน้อมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ อ่ืน 
ศิริลกัษณ์ ขาวลุ่มบวั (2558) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบสห

วิทยาการท่ีไม่ใช่การสอนแบบแยกส่วนเป็นรายวิชาแต่เป็นลกัษณะของการบูรณาการการเรียนรู้     
4 วิชาหลกั ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกนั โดยผนวก
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับ เนื อ้หาของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาเชิงพิลึกและน าเอาแนวคิดส าคญั
ของทัง้ 4 วิชามาใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตวัอย่างมีความหมายช่วยให้ผู้ เรียนสามารถน าเอา
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและเช่ือมโยงสู่บริบทต่าง  ๆ ทัง้ใน
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โรงเรียน ชุมชน และการท างานในอนาคต ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนมีศกัยภาพและมีความพร้อมมาก
พอท่ีจะไปแขง่ขนักบัผู้ อ่ืนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัได้ 

จากการศึกษาแนวคิดและลกัษณะของสะเต็มศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สะเต็มเป็น
การบรูณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ท่ีจดัขึน้ได้ในระดบัเรียนทกุระดบัระดบั เป็นการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดพฒันาการด้านตา่ง ๆ อย่าง
ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวการพัฒนาคนให้มีคณุภาพในศตวรรษท่ี 21 และเน้นการจดัการ
เรียนรู้ในเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัและเนือ้หาเก่ียวกบัการท างานใน
อนาคต 

 
2.3 ประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 

ศภุวฒัน์ ทรัพย์เกิด (2559) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจะช่วย
ให้ผู้สอนสามารถบรูณาการความรู้หลายวิชาได้ในหน่วยการเรียนรู้เดียว และผู้ เรียนสามารถสร้าง
ทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ๆ แทนท่ีจะเป็นการเรียนแบบ
ทอ่งจ าหรือเรียนเพ่ือน าไปสอบเทา่นัน้ 

สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์ (2559) กล่าวว่า สะเต็มศึกษามีบทบาทส าคญัท่ีท าให้การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีได้มีการบูรณาการ
เช่ือมโยงกบัชีวิตจริงเพ่ือพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ในการด าเนินชีวิตใน
สังคมและน ามาซึ่งการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ หรือนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศนัน่เอง 

จากการศึกษาประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถ
สรุปได้ว่า สะเต็มมีบทบาทในการพฒันาทกัษะในการแก้ปัญหา และทกัษะในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตเป็นอยา่งมาก ซึง่เป็นผลท่ีดีตอ่การพฒันาประเทศ  

 
2.4 สะเตม็ศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในระดับเรียน 

สพุรรณี ชาญประเสริฐ (2558) ได้น าเสนอโครงร่างของขัน้ตอนการออกแบบกิจกรรม
กาเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศกึษาดงันี ้

1) เลือกมาตรฐานหรือตวัชีว้ดั ท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาท่ีสามารถบูรณาการความรู้
ไปใช้เพ่ือตอบค าถามท่ีซบัซ้อน แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ชิน้งานและนวตักรรมจากสถานการณ์ท่ี
ท้าทายหรือท่ีเกิดขึน้จริง และควรก าหนดวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของการเรียนรู้ให้ชดัเจน 
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2) พฒันาค าถาม ระบุประเด็น ปัญหาหรือสถานการณ์ ซึ่งควรเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย
และเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง ซึง่ขัน้ตอนนีต้้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม 

3) บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการตอบค าถาม การออกแบบ การส ารวจตรวจสอบประเด็กข้อสงสยัการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีท้าทายและเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 

4) เช่ือมโยงสู่งานอาชีพ มีการให้รายละเอียดข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบังานอาชีพทางด้านสะเตม็ท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัหวัข้อหรือเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

5) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนแบบ 5E (ผู้ สอนแต่ละคน
สามารถเลือกรูปแบบได้ตามท่ีเห็นควรวา่เหมาะสม) 

ศภุวฒัน์ ทรัพย์เกิด (2559) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอบแบบสะเต็มศึกษาจะ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนต้องท าการทดลองจดักิจกรรมก่อนท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้จริ ง 
เพ่ือให้ผู้ สอนมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ โดยผู้สอนจะใช้การสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้เผชิญปัญหาและ
แก้ปัญหาจากสภาพจริง โดยยึดหลกัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบโครงงาน และ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะจากการสืบ เสาะหา
ความรู้จนน าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้จากสภาพปัญหาจริง 

จากการการศึกษาสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในระดับเรียน พบว่า   
การจดัการเรียนการสอนตามแบบสะเต็มศกึษา ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการทดลองจดัท ากิจกรรมก่อน
จดัการการเรียนการสอนจริง ซึ่งการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มนัน้ ผู้วิจยัได้ใช้ขัน้ตอน
ตาม (2558) เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ 
เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีชดัเจน ครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมทัง้มีการชีแ้นะแนวทางการออกแบบ 

 
2.5 การวัดและประเมินผลตามแนวทางสะเตม็ศึกษา 

นัสรินทร์ บือซา (2558) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
ผู้ สอนควรใช้การประเมินหลายครัง้คือประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินหลังเรียน     
การประเมินระหว่างเรียนผู้สอนท าได้โดยใช้ค าถาม การสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน การประเมิน
ตนเองและการประเมินจากเพ่ือน และการบันทึกข้อมูลงานท่ีท าเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด    
สว่นการประเมินหลงัเรียนผู้สอนสามารถประเมินโครงงานท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ 

จ ารัส อินทลาภาพร (2558) กล่าวว่า การวดัและประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา 
ครูผู้สอนควรประเมินผู้ เรียน 2 วิธี ดงันี ้
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1) การประเมินผู้ เรียนระหว่างเรียน (Formative Assessment) เป็นการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน ครูผู้สอนควรใช้วิธีการวดัและประเมินผล ดงันี ้

1.1) ก าหนดเกณฑ์และเป้าหมายในการเรียน โดยใช้ค าถาม เช่น ในการ
วางแผนท ากิจกรรมให้เสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้ เรียนควรวางแผนในการท างานอย่างไร 
ความคาดหวงัของผู้ เรียนคืออะไร ระดบัคณุภาพของกิจกรรมท่ีต้องการเป็นอยา่งไร 

1.2) การสงัเกตพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
1.3) การประเมินตนเองและการประเมินโดยเพ่ือน 
1.4) การบนัทกึข้อมลูงานท่ีท าเสร็จตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

2) การประเมินหลังเรียน (Summative Assessment) เป็นการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียนตามท่ี
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นการตดัสินผลการจัดการเรียนรู้ หลังจากผู้ เรียนได้เรียนจบ
หน่วยการเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย รวมทัง้การประเมินปลายภาคเรียนหรือ
ปลายปี ครูผู้ สอนควรใช้เคร่ืองมือหลายชนิด เช่น แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน
โครงงาน เป็นต้น 

จากการศึกษาการวดัและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า มีการวดัและ
ประเมิน 2 วิธี คือระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้เลือกการวดัและประเมิน
ก่อนและหลังเรียน เน่ืองจากงานวิจัยมีจุดประสงค์เปรียบเทียบตัวแปรตามก่อนและหลังเรียน     
อีกทัง้ยงัเป็นกิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ท่ีใช้เวลาจดักิจกรรมตอ่เน่ืองกนั 3 วนั รวมเวลาจดักิจกรรม 
16 ชัว่โมง ซึง่เป็นการวดัหลงัเรียนโดยทนัทีหลงัจดักิจกรรมเสร็จสิน้ 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสะเตม็ศึกษา 

สชุานาฏ สวุรรณพิบลูย์ (2559) ได้ท าการวิจยั เร่ือง การพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบ
บรูณาการ เร่ือง บ้านพกัเชิงนิเวศตามแนวทางสะเต็มศกึษา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1 
พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง   
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เป็นรูปแบบ  
วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ จ านวน 16 ชัว่โมง มีลกัษณะเป็นการสร้างบริบทตา่ง ๆ ใกล้ตวัของนกัเรียน
ขึน้มาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมความสงสยัใฝ่รู้และ
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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กนกทิพย์ ยาทองไชย (2559) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง ปิโตรเลียม
และพลังงานทดแทน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของ
นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง ปิโตรเลียมและ
พลังงานทดแทนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย   
ชดุกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยหน่วยการเรียน จ านวน 2 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยท่ี 1 
เร่ืองปิโตรเลียม จ านวน 6 คาบ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม และหน่วยท่ี 2 เร่ืองพลังงาน
ทดแทน ใช้เวลา 2 คาบ ประกอบด้วยกิจกรรม 1 กิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมมีการออกแบบให้เป็นไป
ตามขอบเขตของ   สะเต็มศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ 

อาทิตย์ ฉิมกุล (2559) ได้ท าการวิจัย เร่ือง ผลของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตาม
แนวคิด สะเต็มศึกษาท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลงัเรียน
อยู่ในระดับดี โดยจัดกาเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา รวมทัง้สิน้ 25 คาบ จ านวน 4 แผน          
ซึง่แตล่ะแผนจะมีการก าหนดความรู้หรือทกัษะให้เป็นไปตามสะเตม็ศกึษา 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า กิจกรรมท่ีถูกออกแบบให้มีการบูรณาการ
ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการ หรือความสามารถในการคิดได้ ซึ่งกิจกรรมท่ีออกแบบเป็นกิจกรรมท่ีมี
ลักษณะเป็นการสร้างบริบทท่ีใกล้ตัวผู้ เรียน เพ่ือกระตุ้ นผู้ เรียนให้คิด หรือฝึกทักษะ โดยมี           
การก าหนดจ านวนชั่วโมงการเรียนอย่างเหมาะสม และออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องหรือ
เช่ือมโยงกนั 
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3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
3.1 ความหมายกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

พงชัย หาญยุทธนากร (2546) กล่าวว่า ค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการสอน
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการออกคา่ย โดยวิทยาศาสตร์ท่ีสอนในคา่ย อาจเป็นความรู้
เสริมจากเนือ้หาท่ีเรียนในโรงเรียน หรือความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเพิ่งค้นพบ หรือความรู้ในรูปของการรวม
ความรู้สาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทัง้นีค้งต้องขึน้กับวัตถุประสงค์ของค่ายท่ีแตกต่างกันไป เช่น      
บางคา่ยอาจเน้นให้ผู้ เข้าร่วมคา่ยมีความเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายขึน้ กระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้อยาก
เห็น ในสว่นของกระบวนการสอนเองก็มีการปรับเปล่ียนจากการเรียนในโรงเรียนท่ีมีครูหรืออาจารย์
เป็นผู้บรรยายไปเป็นการเรียนท่ีผู้ เรียนจะได้ความรู้จากการปฏิบตัหิรือการค้นพบด้วยตวัเอง ซึง่อาจ
อยูใ่นรูปของการปฏิบตักิารทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเลน่เกม การตัง้ค าถามและหาค าตอบด้วย
ตวัเอง หรือการประดิษฐ์ ทัง้นีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าคา่ยได้เรียนรู้ วิธีการปรับตวัเข้ากบับคุคล
อ่ืน การท างานร่วมกบัหมู่คณะ ระเบียบวินยัของสงัคม โดยอาศยัการร่วมกิจกรรมนนัทนาการและ
กิจกรรมวิชาการท่ีท าเป็นกลุม่ระหวา่งการเข้าคา่ยท่ีจะชว่ยให้ผู้ เข้าคา่ยเรียนรู้และปรับตวัได้ดีขึน้  

ทศันภรณ์ แสงศรีเรือง (2548) กล่าวว่า กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ หมายถึง กิจกรรม
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีจัดขึน้ เพ่ือท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมจริงหรืออาจเป็นการพานักเรียนไป
ศกึษานอกสถานท่ีเพ่ือรับประสบการณ์ตรง ซึ่งประสบการณ์บางอย่างไมส่ามารถจดัในห้องเรียนได้ 
นกัเรียนท่ีมาร่วมกิจกรรมมีการพกัแรมร่วมกนั ณ ท่ีใดท่ีหนึง่เพ่ือให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 

ปิยะนุช สารสิทธิยศ (2550) กล่าวว่า ค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากในห้องเรียน โดยจัดให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกนั ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งในช่วงเวลาท่ีก าหนด เพ่ือให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ไมส่ามารถจดัได้
ในห้องเรียน หรือจดัได้แตไ่มดี่เทา่ท่ีควร 

สิริศกัดิ์ นิลเกตุ (2550) กล่าวว่า กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีจดัขึน้เพ่ือท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมจริงหรืออาจเป็นการพานักเรียนไปศึกษานอก
สถานท่ีเพ่ือรับประสบการณ์ตรง ซึ่งประสบการณ์บางอย่างไม่สามารถจดัในห้องเรียนได้ นกัเรียน
ท่ีมาร่วมกิจกรรมมีการพกัแรมร่วมกนั ณ ท่ีใดท่ีหนึง่เพ่ือให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 

ฤทัย จงสฤษดิ์ (2551) กล่าวว่า ค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ส าหรับเยาวชนท่ีท าให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากการเรียนรู้
ในห้องเรียน 
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ศิริรัตน์ เจนใจ (2555) กล่าวว่า ค่ายวิทยาศาสตร์หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีจดัขึน้เพ่ือให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ได้รับประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งบางประสบการณ์ไม่สามารถจดั
ขึน้ได้ในห้องเรียน หรือจัดได้แต่ไม่ดีเท่าท่ีควร โดยจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง 
ในช่วงเวลาท่ีก าหนด อีกทัง้ยังท าให้นักเรียนสามารถอยู่ ร่วมกันผู้ อ่ืนได้ สนุกต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์รวมถึงเสริมสร้างระเบียบ คณุธรรมและจริยธรรมได้อีกด้วย 

ค่ายวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เสริมนอกห้องเรียน ท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริงหรือได้รับประสบการณ์ตรง โดยมีการผสมผสานกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีท่ีเช่ือมโยงกับหัวข้อในการจัดค่าย 
ทัง้นีกิ้จกรรมเหล่านีเ้ป็นการจดัขึน้ในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งท่ีมีบรรยากาศเอือ้ต่อการจดักิจกรรม
หรือการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

 
3.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

ภพ เลาหไพบลูย์ (2542) ได้กลา่ววา่ การจดัคา่ยพกัแรมวิทยาศาสตร์มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
1) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในธรรมชาต ิ

รู้จกัรักธรรมชาต ิ
2) เพ่ือให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรง นอกเหนือจากในห้องเรียน ได้ฝึกการ

สงัเกต เก็บข้อมลู ท าการทดลองและสรุป  
3) เพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัวิธีศกึษาธรรมชาตโิดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีเก็บและรักษาตัวอย่างสิ่งของต่าง  ๆ เช่น พืช สัตว์       

ก้อนหิน ดนิ แร่  
5) เพ่ือน าเอาประสบการณ์มาใช้ในชีวิตประจ าวนั 
6) เพ่ือให้รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  
7) เพ่ือฝึกการอยูร่่วมกนั ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั และรู้จกัรับผิดชอบตอ่ตนเอง 

ชชัพล บุญเติม (2543) ได้กล่าวว่า จดุประสงค์ของคา่ยวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน
ทกุคน ต้องมุ่งท่ีจะปลกูฝังนกัเรียนทกุคนให้สนใจวิทยาศาสตร์และอยากเรียนวิทยาศาสตร์ ดงันัน้
กิจกรรมในคา่ยวิทยาศาสตร์จึงต้องจดัให้นกัเรียนได้ศกึษาในเร่ืองท่ีไม่ยาก แตส่นกุสนานน่าสนใจ 
ควรเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติรอบ ๆ ตวั ซึ่งไม่ใช่นัง่เรียนในห้องเรียนหรือห้องประชุม
ของค่าย ส่วนจดุประสงค์ของค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนท่ีเก่งวิทยาศาสตร์ การจดักิจกรรม
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ค่ายวิทยาศาสตร์จะต้องเน้นการค้นคว้าการทดลองตามความในใจของนักเรียน และให้โอกาส
ศกึษาวิทยาศาสตร์อยา่งจริงจงัในระหวา่งอยู่คา่ย 

ปิยะนุช สารสิทธิยศ (2550) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนนัน้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคตท่ีิดีตอ่วิทยาศาสตร์และฝึกให้นกัเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

ฤทัย จงสฤษดิ์  (2551) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของค่ายวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น            
2 ประเภท ได้แก่ 

1) วตัถปุระสงค์โดยรวม 
เป็นภาพรวมของความคาดหวงัท่ีเด็กและเยาวชนจะได้รับหลังจากเข้าร่วม

กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ ตวัอยา่งของวตัถปุระสงค์โดยรวมของการจดัคา่ยวิทยาศาสตร์ เชน่ 
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับพฒันากระบวนการคิด ทกัษะและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การฝึกกระบวนการสังเกต การตัง้สมมติฐาน การทดลอง การสรุปและ
วิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล 

- เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เชน่ การจดัให้เยาวชนได้มีโอกาสไปฝึกท างานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- เพ่ือเป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนได้สนใจวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในเร่ืองต่าง ๆ โดยอาจมีกิจกรรมแนะแนวอาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ทศันศกึษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) วตัถปุระสงค์รายกิจกรรม   
ความคาดหวังว่า เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเนือ้หาและ

มาตรฐานของแตล่ะกิจกรรมของคา่ยได้หรือไม ่เชน่ 
- กิจกรรมการทดลองสร้างโซลาร์เซลล์ชนิดสารไวแสงย้อมสีแบบง่ายจาก

ธรรมชาติ ตัง้วตัถปุระสงค์รายกิจกรรมว่า เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมทกุคนสามารถประดิษฐ์โซลาร์
เซลล์ท่ีให้พลงังาน 5 โวลต์ได้ 

- กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษเร่ืองๆ กะเทาะชีวิตนกัวิจยั ตัง้วัตถุประสงค์ราย
กิจกรรมวา่ เดก็และเยาวชนร้อยละ 80 ยอมรับวา่มีความรู้และความเข้าใจในอาชีพนกัวิจยัเพิ่มขึน้ 

ศริิรัตน์ เจนใจ (2555) กลา่ววา่ วตัถปุระสงค์ในการจดัคา่ยวิทยาศาสตร์มีดงันี ้ 
1) เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์ตรงจาก

ธรรมชาตนิอกเหนือจากในห้องเรียน 
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2) เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามคัคี มนษุยสมัพนัธ์และความเป็นผู้น า 
3) เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4) เพ่ือให้มีโอกาสใช้แหลง่วิทยาการมากกวา่การสอนปกติ 
5) เพ่ือรู้จกัน าเอาประสบการณ์มาใช้ในชีวิตประจ าวนั 
6) เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ จริยธรรม คุณธรรม และ

คา่นิยมท่ีเป็นไทย พร้อมท่ีจะมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
7) เพ่ือเส ริมประสบการณ์ การเรียน รู้ ทั ง้ ด้านความ รู้ กระบวนการ และ             

จิตวิทยาศาสตร์  
จากจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 

จดุประสงค์ของกิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นไปตามลกัษณะของกลุ่มนกัเรียนท่ีครูผู้สอนจะ
น านกัเรียนไปเข้าค่ายฯ โดยเน้นเพ่ือให้นกัเรียนได้เข้าใจเนือ้หาท่ีครูผู้สอนก าหนดให้อย่างถ่องแท้
ผา่นการลงมือปฏิบตัิจริง โดยใช้สภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นผู้ เรียนอยู่เสมอ เช่น บรรยากาศนอกเรียน
ท่ีเช่ือมโยงกับเนือ้ของค่ายวิทยาศาสตร์ ส่ือและอุปกรณ์ท่ีนกัเรียนสามารถจบัต้องได้จริง และฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากส่ือและอุปกรณ์เหล่านัน้ ทัง้นีต้้องปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย และในส่วนของความเข้มข้นหรือความยากง่ายของเนือ้หา 
ต้องขึน้อยู่กับพืน้ฐานความรู้ ความสามารถของนักเรียน ซึ่งครูผู้ สอนหรือผู้ จัดค่ายต้องมีการ
ประเมินผู้ เรียนก่อนการจดักิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ทกุครัง้ 

 
3.3 รูปแบบของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

ชชัพล บุญเติม (2543) ได้กล่าวว่า ค่ายวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น   
3 สว่น ดงันี ้

1) กิจกรรมทางวิชาการ  
1.1) ศึกษาสิ่งแวดล้อมบริเวณค่ายพัก นักเรียนควรจะได้ส ารวจรอบ  ๆ 

บริเวณค่าย โดยศึกษาสภาพทัว่ ๆ ไป ได้แก่ ลกัษณะภูมิประเทศ อากาศ พืน้ท่ี ท่ีตัง้ อาจให้ศกึษา
จากแผนท่ี หรือให้นกัเรียนท าแผนท่ี นอกจากนีใ้ห้ศึกษาส ารวจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ เป็น
ผู้ท าขึน้ในบริเวณค่ายและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้เองในธรรมชาติ ศึกษาระบบนิเวศตรงบริเวณท่ี
ก าหนดให้ในบริเวณค่าย กิจกรรมตอนนีจ้ะเป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้คุ้นเคยกับการสังเกต
ธรรมชาตฝึิกทกัษะตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ในการศกึษาธรรมชาติในบริเวณท่ีห่างจากท่ีตัง้คา่ยไปอีก 
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1.2) ศึกษาระบบนิ เวศในบริเวณ อ่ืน การศึกษาเก่ียวกับระบบนิ เวศท่ี          
จะกล่าวถึงนีจ้ะท าหลังจากท่ีได้ท ากิจกรรมท่ี 1 ไปแล้ว ซึ่งอาจจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ระบบนิเวศตามธรรมชาต ิและระบบนิเวศท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงไป 

 1.2.1) ระบบนิเวศทางธรรมชาตท่ีิอาจจดักิจกรรมในระหวา่งอยูค่า่ยได้ดงันี ้
   - ระบบนิเวศของป่า 
   - ระบบนิเวศของป่ายชายเลน 
   - ระบบนิเวศบริเวณชายฝ่ังทะเล 
 1.2.2) การศกึษาระบบนิเวศท่ีได้มีการเปล่ียนแปลง อาจจดักิจกรรมได้ดงันี ้
ช - ศกึษานาข้าว 
ช - ศกึษานากุ้ง 
ช - ศกึษาบริเวณเขตเมืองหรือชมุชน 
กิจกรรมทั ง้หมดเน้นให้นักเรียนได้ความ รู้และความเข้าใจเก่ียวกับ

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมและความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตมนุษย์ 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงและท าลายสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ บริเวณท่ีส าคญัมากอีกประการหนึ่ง    
ก็คือ เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการสังเกต การบันทึกข้อมูล การชีบ้่งปัญหา การแก้ปัญหาและ            
การตดัสินใจ ซึ่งการจดักิจกรรมให้บรรลุจุดประสงค์ตรงนีค้วรเร่ิมต้นด้วยการให้นกัเรียนศึกษาปัญหา
วิเคราะห์ปัญหาและฝึกวางแผนแก้ปัญหา 

1.3) ศึกษาโบราณสถาน ผู้ จัดค่ายจะต้องศึกษา บริเวณท่ีตัง้ค่ายว่ ามี
ประวตัศิาสตร์และโบราณสถานอะไรบ้างให้น ามาจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ศกึษา 

1.4) ศึกษา ดิน หิน แร่ และทรัพยากรธรณี อ่ืน ๆ ท่ีควรแก่การศึกษา และท่ี
ส าคัญควรเน้นผลกระทบจากการท าลายหรือไม่รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติว่ามนุษย์       
จะได้รับผลอยา่งไร มิใชใ่ห้ศึกษา ดนิ หิน แร่ ในเชิงวิทยาศาสตร์บริสทุธ์ิเพียงอยา่งเดียวแตค่วรสอน
ในเชิงสิ่งแวดล้อมและการมองเห็นคณุคา่ตลอดทัง้การอนรัุกษ์ 

1.5) ศึกษาท้องฟ้ า คือ ให้ศึกษาสังเกตลักษณะของพระอาทิต ย์ขึ น้           
พระอาทิตย์ตกและในตอนกลางคืนให้มีการศกึษาดาว ให้ฝึกดดูาวด้วยตาเปล่า และใช้กล้องดดูาว
เทา่ท่ีสามารถจะท าได้ 

2) กิจกรรมทางด้านสงัคม 
เพ่ือให้นกัเรียนเป็นคนดีมีคณุธรรมควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถในการ

ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้กิจกรรมส่วนหนึ่งในระหว่างอยู่ค่ายน่าจะเป็น
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การใช้ชีวิตกลางแจ้งตามแบบลกูเสือ อนัได้แก่ การนอนในเตน็ท์  การประกอบอาหารคา่ย การดแูล
รักษาความสะอาด โดยจะต้องจดัแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม มีหวัหน้า รองหวัหน้า ให้ร่วมกนัวางแผน
ท างานร่วมกัน การท่ีจัดกิจกรรมแบบนีจ้ะท าให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความยากล าบาก 
ความอดทน ความเข้าใจ ระหว่างเพ่ือนและครู หรือพ่ีเลีย้ง จากประสบการณ์เหล่านี ้นักเรียน      
จะได้รับในระหวา่งท ากิจกรรมร่วมกนัและนกัเรียนจะได้รับประสบการณ์ท่ีคุ้มคา่กบัเวลาท่ีใช้ไป 

3) กิจกรรมนนัทนาการ 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ควรจัดกิจกรรมประเภทเบาสมอง ให้นักเรียนได้พักผ่อน

หย่อนใจนอกเหนือจากกิจกรรมทางวิชาการ อนัได้แก่ การเล่นเกม เล่นกีฬา และคา่ยวิทยาศาสตร์
ในประเทศไทย น่าจะฟืน้ฟูกีฬาของไทยหรืออาจเป็นกีฬาท่ีน่าสนใจท่ีเด็ก ๆ ยุคปัจจบุนัอาจไม่เคย
เล่น ตลอดจนกิจกรรมกีฬาของคนไทย หรืออาจเป็นกีฬาท่ีเหมาะสมกับบริเวณท่ีตัง้ค่าย ส าหรับ
ค่ายวิทยาศาสตร์ของไทย อาจให้เล่นกีฬาไทย เช่น ตะกร้อ สะบ้าเล่นเตย ไม้หึ่ง เป็นต้น ซึ่งต้อง
แสวงหาผู้ รู้ทางด้านกีฬาไทยมาชว่ยคดิ 

ฤทยั จงสฤษดิ์ (2551) กล่าวว่า คา่ยวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย สามารถแบ่งตาม
ลกัษณะวิธีการและวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) คา่ยสร้างความตระหนกัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กิจกรรมค่ายสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัด

กิจกรรมเพ่ือจุดประกายเปิดโลกทัศน์และพัฒนากระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียน โดยมีรูปแบบและแนวทางกิจกรรมคา่ยประเภทนี ้เชน่ 

- แนวทางกิจกรรมเพ่ือจุดประกายให้เยาวชนมีความตระหนกั และมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัความส าคญั เห็นถึงแนวทางการท างานและการใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและถกูต้อง 

- แนวทางกิจกรรมเยาวชนได้พัฒนาความคิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ความคดิท่ีเป็นระบบ การแสวงหาความรู้ใหม ่ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

- แนวทางกิจกรรมท่ีท าให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง มีการใช้
เหตผุล การท างานเป็นทีม และการใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ 

2) คา่ยสง่เสริมการเรียนรู้เฉพาะทาง 
ค่ายเรียนรู้เฉพาะทางเป็นการตอบสนองความสนใจของเยาวชนในหัวข้อ

เฉพาะทาง ซึ่งมีข้อดีท่ีผู้จดัก็จะเน้นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ เข้าร่วมกิจกรรมก็กระตือรือร้น
และสนกุกบัการเรียนรู้ได้ดีมากขึน้เพราะสนอกสนใจในเร่ืองดงักลา่วอยูแ่ล้ว 
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หลกัการออกแบบคา่ยเฉพาะทางส่วนใหญ่ คือ การก าหนดกลุม่เปา้หมายให้
ชดัเจนเพ่ือจะสามารถออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกบันกัเรียนได้ เชน่ 

- ระดบัความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน ซึ่งในกิจกรรมเร่ืองเดียวกนันี ้สามารถจดั
ให้เป็นคา่ยระดบัพืน้ฐาน ระดบัลกึซึง้และเข้มข้นได้ แล้วแตร่ะดบัความรู้ของนกัเรียน 

- ความสนใจของนักเรียน เช่น นักเรียนบางกลุ่มสนใจเก่ียวกับนิเวศวิทยา 
บางกลุม่สนใจด้านเคมี บางกลุ่มสนใจคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

3) ค่ายส่งเสริมและพัฒนาผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกนั คือ 

- ระยะ ท่ี  1 ยุคบุ ก เบิ ก  ใน ปี  พ .ศ . 2527 ไ ด้ เ ร่ิม โครงการพัฒ นาผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพ่ือผลิตผู้ มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการจดักิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนในโครงการ 
ซึ่งได้รับคดัเลือกไว้อยู่แล้วมารู้จกักนั ท ากิจกรรมกลุ่มด้วยกัน ในช่วงหลงัได้มีการพฒันาให้มีการ
น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์หรืองานวิจยัร่วมกนัอีกด้วย 

- ระยะท่ี 2 ยคุเร่ิมต้นการหาพ่ีเลีย้งให้กบัเด็กเก่ง ในปี พ.ศ. 2540 ส านกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้เร่ิม
โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือคดัเลือก
เด็กท่ีมีศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์มาเข้าท างานวิจยัร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์พ่ีเลีย้ง และหากผู้ ใดท่ี
ได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพสงูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะได้สนบัสนนุทนุวิจยั
และทนุการศกึษาตอ่เน่ืองจนถึงปริญญาเอก 

- ระยะท่ี 3 ยคุการสร้างมาตรฐานและขยายโอกาสส าหรับเด็กเก่ง ในปี พ.ศ. 
2543 มีการจัดตัง้โครงการ สอวน. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว
ประเทศท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพฒันาศกัยภาพตาม
ความถนดัทัง้ในด้านทฤษฎีและทกัษะด้านปฏิบตัิ ให้สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ปัญหาท่ีซบัซ้อน 
และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการคดัเลือกเป็นตวัแทนไปแขง่ขนัโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ 

- ระยะท่ี 4 ยคุสร้างแหล่งการเรียนรู้ตามความชอบและถนดั ในปี พ.ศ. 2548 
มีการจดัตัง้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษและผู้ มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบัน
เปล่ียนช่ือเป็น บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร) โดยมีการจดักิจกรรมค่ายท่ีหลากหลายและตอบสนองความ
สนใจของเยาวชนมากยิ่งขึน้ 
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ศิริรัตน์ เจนใจ (2555) กล่าวว่า กิจกรรมท่ีจัดขึน้ในค่ายวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น           
2 ประเภท คือ  

1) กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมท่ีเสริมขึน้จากหลกัสตูรปกติ เป็นกิจกรรมท่ี
มีคณุคา่แก่ผู้ เรียน  เป็นกิจกรรมท่ีไม่สามารถจดัได้ หรือจดัได้ยากในภาคเรียนปกติ การมาอยู่คา่ย
จึงเป็นโอกาสท่ีจะท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และได้รับประโยชน์จากการเข้า
ค่ายอย่างเต็มท่ี โดยมีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาดูงานหน่วยงาน สถานท่ีต่าง ๆ 
การศกึษาและส ารวจสภาพธรรมชาติ การบรรยายทางวิชาการ กิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ การปฏิบตักิารทดลองทางวิทยาศาสตร์ การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์  

2) กิจกรรมด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้เพ่ือความสนุกสนาน คลาย
ความเครียด ส่งเสริมการแสดงออก ความสามคัคีและความเป็นผู้น า กิจกรรมนนัทนาการในคา่ย
วิทยาศาสตร์ มกัจะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสัมพันธ์กับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วย ได้แก่ 
กิจกรรมออกก าลังกายในภาคเช้าหรือตอนเย็น เกม การร้องเพลง การถาม-ตอบ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์หรือวิดีทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ 

จากการศึกษารูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบของค่าย
วิทยาศาสตร์นัน้ขึน้อยู่กบัจดุประสงค์ของค่ายวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมท่ีจดัขึน้ต้องประกอบด้วย
กิจกรรมด้านวิชาการและนันทนาการ ซึ่งปริมาณของกิจกรรม 2 ส่วนนีต้้องเหมาะสมกับ
จดุประสงค์ของคา่ย เชน่ คา่ยอจัฉริยภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมด้านวิชาการจะมีปริมาณมาก สว่น
กิจกรรมด้านนนัทนาการจะน้อย คา่ยฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรมด้านวิชาการ
จะมีปริมาณใกล้เคียงกับนันทนาการ เป็นต้น ทัง้นี เ้ราสามารถผสานกิจกรรมวิชาการและ
นนัทนาการขึน้ได้ เกิดเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีแฝงไปด้วยความสนกุได้  

 
3.4 การจัดท ารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

ฤทยั จงสฤษดิ์ (2551) กล่าวว่า รูปแบบการจดัค่ายวิทยาศาสตร์จะประกอบไปด้วย
รายละเอียดกิจกรรมแตล่ะชว่งเวลา จดัท่ีใด และบางรายการจะระบผุู้ รับผิดชอบในกิจกรรมด้วย 
เทคนิคในการจดัท ารปูแบบการจดัค่ายวทิยาศาสตร ์คอื  

1) การเรียงล าดบัก่อน-หลงัของกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมใดท่ี
ควรจดัเป็นอนัดบัต้น ๆ เพ่ือจะได้เป็นการจดุประกายหรือให้ความรู้พืน้ฐานก่อน กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ
อยูช่ว่งกลางของคา่ยและกิจกรรมประกวดแขง่ขนัและน าเสนอผลงานจะอยูช่ว่งท้ายของกิจกรรมคา่ย 

2) ระยะเวลาของกิจกรรม โดยดคูวามเหมาะสม ความพร้อม และระดบัความรู้
พืน้ฐานของเดก็และเยาวชนท่ีมาเข้าคา่ย 
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3) บรรยากาศของแตล่ะช่วงเวลา เชน่ กิจกรรมในช่วงเช้าควรมีการออกก าลงัเป็น
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ก่อนเพราะเด็กและเยาวชนก าลังสดช่ืนรับวันใหม่ กิจกรรมหลัง
รับประทานอาหารกลางวันควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้เด็กได้ลงมือมากกว่านัง่ฟังอย่างเดียว เพราะ
เด็กและเยาวชนเพิ่งรับประทานอาหารมาอาจจะง่วงและหลบัได้ง่าย กิจกรรมท่ีควรเร่ิมในช่วงเย็น
ควรเป็นกิจกรรมสบาย ๆ ไมห่นกัเกินไป เพราะเดก็อาจเหน่ือยล้ากบักิจกรรมมาทัง้วนัแล้ว 

4) กิจกรรมไม่ควรแน่นหรือน้อยจนเกินไป เพราะถ้าแน่นเกินไป เด็กและเยาวชน
จะเหน่ือย และเรียนรู้ไมท่นัได้ และถ้าน้อยเกินไปก็จะรู้สกึเบื่อได้ง่ายเชน่กนั 

จากการศกึษาการจดัท ารูปแบบการจดัคา่ยวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ
การจดัคา่ยท่ีดีต้องมีความละเอียด และสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของค่าย และต้องเป็นรูปแบบการ
จดัท่ีสามารถรักษาบรรยากาศของคา่ยเอาไว้ได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นคา่ยวิชาการ ต้องมีรูปแบบการจดั
ท่ีไมท่ิง้ชว่งกิจกรรมวิชาการมากเกินไป ซึง่อาจท าให้ผู้ ร่วมเบื่อหนา่ย และอารณ์ร่วมน้อย เป็นต้น 

 
3.5 กระบวนการและขัน้ตอนการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

พงชยั หาญยทุธนาการ (2546) กลา่วว่า หากใครสกัคนต้องการจดัคา่ยวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแรกสุดท่ีต้องพิจารณา คือ วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย ซึ่งเปรียบเสมือนตวัก าหนดกลุ่มคน 
เป้าหมายท่ีจะมาเข้าคา่ย จ านวนคน รูปแบบของค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในค่ายนัน้ ๆ  แต่
ส่วนส าคญัท่ีสดุในการจดัท าคา่ยวิทยาศาสตร์อยู่ท่ีการหาวิทยากรและกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์และมีเทคนิคท่ีสามารถ
อธิบายให้ผู้ เข้าค่ายเข้าใจได้ มีลูกเล่นในการชักน าให้ผู้ เข้าค่ายเกิดการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน
กิจกรรมท่ีเลือกจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ของการจดัค่าย 
กิจกรรมหนึ่ง ๆ อาจท าให้ผู้ เรียนมีการพัฒนาศักยภาพมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้ เช่น กิจกรรม
ประดิษฐ์ เน้นการเสริมสร้างจินตนาการการใช้ประสบการณ์ ท่ีเรี ยนรู้มาในการแก้ปัญหา           
การวิเคราะห์และถกปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมท่ีดีไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง        
ควรหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีต้องใช้เคร่ืองมือระดบัสูงท่ีท าให้การจดัการยุ่งยาก แตค่วรเน้นเร่ืองการใช้
จินตนาการและความคิดเป็นหลกัหรือเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้าค่ายสามารถน าไปปฏิบตัิและพฒันาได้
ด้วยตวัเองได้หลังจากจบค่ายแล้วอันจะส่งผลในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้ เข้าค่ายได้อย่าง
แท้จริง 
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ฤทยั จงสฤษดิ์ (2551) กล่าวว่า ขัน้ตอนและกระบวนการจดัค่ายวิทยาศาสตร์ แบ่ง
เนือ้หาเป็น 5 สว่นดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 วางแผนโครงการคา่ย ว่าเราจะจดัคา่ยเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด กลุม่เปา้หมาย
คือใคร และจ านวนคนเข้าค่ายเท่าไหร่ จัดกิจกรรมท่ีใดบ้าง หน่วยงานใด และมีใครบ้างท่ีจะมี    
สว่นร่วม แหลง่จดัสรรและจ านวนงบประมาณเทา่ใด และมีแผนด าเนินการอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 2 การเตรียมการคา่ย เชน่ การประสานงานตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กิจกรรม
วิชาการ อุปกรณ์ เตรียมสถานท่ี จัดเมนูอาหาร ประชุมคณะท างาน เอกสารประกอบค่าย
วิทยาศาสตร์ 

ขัน้ท่ี 3 การลงมือจัดค่าย เป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญมากท่ีนักเรียนจะได้เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยโดย ท่ีมีคณะท างาน วิทยากร หรืออาจารย์ลงมือจดัคา่ยตามกิจกรรท่ีได้วางแผนไว้ 

ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ของค่าย จากการประเมินจากข้อสังเกต
หรือความคดิเห็นจากทัง้วิทยากร ผู้จดักิจกรรม และจากนกัเรียนท่ีมาเข้าคา่ย 

ขัน้ท่ี 5 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าไปพฒันาคา่ยให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ไป 
จากการศกึษาขัน้ตอนการจดัคา่ยวิทยาศาสตร์ ผู้วิจยัได้ยึดขัน้ตอนและกระบวนการ

จดัค่ายวิทยาศาสตร์ของ ฤทัย จงสฤษดิ์ (2551) เน่ืองจากมีขัน้ตอนท่ีชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และ
ครบถ้วนสมบูรณ์  ได้แก่ 1) วางแผนโครงการค่าย 2) การเตรียมการค่าย 3) การลงมือจัดค่าย        
4) ตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ของคา่ย และ 5) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข  
 

3.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับค่ายวิทยาศาสตร์ 
บญุเลีย้ง จอดนอก (2549) ได้ท าการศกึษา เร่ือง ผลการจดัคา่ยวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อ

การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติตอ่วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชว่งระดบั
ท่ี 2 โดยท าการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช่วงระดับท่ี 2 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน จ านวน        
23 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า (1) นกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ได้คะแนนความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ปกติระดับท้องถ่ินคิดเป็นร้อยละ 91.30 ของนักเรียน
ทัง้หมด (2) เจตคติของนกัเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลางโดยมี

เจตคติ (�̅�=2.90) และพบว่าหลังเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อยู่         

ในระดบัมาก (�̅�=4.30) 
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ปิยนุช สารสิทธิยศ (2550) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การศกึษาและส ารวจสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยา ส าหรับนกัเรียนชว่งระดบั
ท่ี 3 โดยท าการวิจยักับกลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2546 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ชุดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้มีความเหมาะสมในระดับท่ีมากท่ีสุด (2) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดย  
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (3) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดย  
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และ (4) ความพึงพอใจท่ีมีต่อชดุกิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์หลงัการ
ใช้ชดุกิจกรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

สิริศกัดิ์ นิลเกต ุ(2550) ได้ท าการศึกษา เร่ือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความคิดเห็นของนักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ โดยท าการวิจยั กบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนร่มธรรมานสุรณ์ท่ีมีความ
สนใจและต้องการพัฒนาทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 48 คน เข้าร่วมโครงการเกิด     
การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูววั อ าเภอบุ่งคล้า จงัหวัด
หนองคาย ซึ่งมีผลการศึกษาดงันี ้(1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานหลงัการเข้า
ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 46 คน หรือร้อยละ 95.83 (2) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีนกัเรียนผ่าน
เกณฑ์จ านวน 25 คน หรือร้อยละ 52.08 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า กิจกรรมท่ีจดัขึน้ภายในค่ายวิทยาศาสตร์
สามารถพฒันาความสามารถ ทกัษะหรือเจตคติของผู้ เรียนได้ ซึ่งคา่ยวิทยาศาสตร์เป็นการเปล่ียน
สถานท่ีหรือเปล่ียนบรรยากาศในการท ากิจกรรมให้เอือ้ต่อการท ากิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบตัิ ท าให้
ความสามารถและทักษะถูกพัฒนา ทัง้นีบ้รรยากาศในค่ายวิทยาศาสตร์มีความสนุกสนาน       
เป็นมิตรและอุน่ใจ โดยสงัเกตจากคะแนนเฉล่ียหลงัได้เข้าร่วมคา่ยวิทยาศาสตร์ 
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4. ชุดกิจกรรม 
4.1 ความหมายชุดกิจกรรม 

จุฑามาศ แสนพรหม (2556) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ การน าเอาส่ือประสมท่ีมี     
การวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ และมีความสมัพันธ์สอดคล้องกับเนือ้หาวิชามาใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย เพ่ือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่นกัเรียน ช่วยให้นักเรียน
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

อรอนงค์ ฟ้าคนอง (2549) กล่าวว่า ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา คือ การน าส่ือการเรียน
การสอนหลากหลายมารวบรวมไว้เป็นชุด จัดส่ือไว้เป็นระบบเพ่ือประกอบในการเรียนและ
สอดคล้องกับเนือ้หาวิชา ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามเป้าหมายท่ีก าหนด              
ซึง่นกัเรียนสามารถเลือกเรียนในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ และได้ศกึษาค้นคว้า ทดลองและลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรมจริงโดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยเพ่ือนคนอ่ืน เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบคุคล 

ศิรินภา อิฐสวุรรณศิลป์ (2548) กล่าวว่า ชดุกิจกรรม หมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้าง
ขึน้ประกอบด้วยส่ือวสัดอุปุกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากนัเป็นชดุ เพ่ือเกิดความสะดวกตอ่การใช้
ในการเรียนการสอน และท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทัง้ด้าน
ความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคตท่ีิดีตอ่วิทยาศาสตร์ 

จากการศกึษาความหมายของชดุกิจกรรมสามารถสรุปได้ว่า ชดุกิจกรรม คือ ชดุส่ือท่ี
เกิดจากการรวบรวมกิจกรรมและวสัดอุปุกรณ์ท่ีหลากหลายอย่างมีระบบ สะดวกต่อการน ามาใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับเนือ้หาวิชา และส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือช่วยให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลเุปา้การเรียนรู้ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้าน
เจตคต ิพร้อมทัง้เป็นการตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลด้วย 

 
4.2 การสร้างชุดกิจกรรม  

อฐัวฒุิ ค าแสน (2554) กล่าวว่า จากข้อมูลเก่ียวกบัการสร้างชดุกิจกรรม จึงสามารถ
สรุปได้เป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้แรกขัน้สร้างชดุกิจกรรม เร่ิมด้วยการศกึษาและก าหนดวตัถปุระสงค์
ของกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่ออกแบบ เนือ้หาและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้ เรียน ขัน้ท่ีสอง   
การน าไปทดลองใช้ เป็นการน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมและ
ขัน้ท่ีสามการน าชดุกิจกรรมไปใช้ เป็นการน าชดุกิจกรรมท่ีแก้ไขจนมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว้
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แล้วไปใช้เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีการวดั
และการประเมินผล 

อรอนงค์ ฟ้าคะนอง (2549) ได้สรุปขัน้ตอนในการสร้างชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษาดงันี ้
1. ช่ือชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา 
2. ก าหนดความคดิรวบยอดหลกัและหลกัการ 
3. ก าหนดวตัถปุระสงค์ 
4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ก าหนดแบบประเมินผล 
6. เลือกและผลิตส่ือการสอน 
7.หาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา 
8. น าชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษาไปทดลองใช้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2556, มกราคม -มิถุนายน) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสร้าง           
ชดุกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 1. ก าหนดหมวดหมู่ เนือ้หาประสบการณ์ อาจจะก าหนดเป็นหมวดวิชา
หรือบรูณาการเป็นแบบสหวิทยาการ ตามความเหมาะสม 

 2. ก าหนดหน่วยการสอน แบ่งเนือ้หาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน
โดยประมาณเนือ้หาวิชาท่ีจะให้ครูถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนได้ในหนึง่สปัดาห์หรือหนึง่ครัง้ 

 3. ก าหนดหวัข้อเร่ือง ผู้สอนจะต้องถามตนเองว่าในการสอนแตล่ะหน่วย
ควรให้ประสบการณ์ออกมาเป็น 4-6 หวัเร่ือง 

 4. ก าหนดความคิดรวบยอดหลักและหลักการจะต้องให้สอดคล้องกับ
หน่วยและหวัเร่ือง โดยสรุปรวมแนวคิดสาระและหลักเกณฑ์ส าคญัไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
เนือ้หาท่ีสอนให้สอดคล้องกนั 

 5. ก าหนดวตัถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับหัวเร่ือง เป็นจุดประสงค์ทั่วไป
ก่อนแล้วเปล่ียนเป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีต้องมีเง่ือนไขและเกณฑ์พฤตกิรรมไว้ทกุครัง้ 

 6. ก าหนดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกและการผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรม       
ทุกอย่างท่ีผู้ เรียนปฏิบัติ เช่น การอ่านบัตรค าสั่ง ตอบค าถาม เขียนภาพท าการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ เลน่เกม ฯลฯ 
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 7.ก าหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบการประเมินผลให้ตรงกับ
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมโดยการสอบแบบอิงเกณฑ์ (การวดัผลท่ียึดเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด
ไว้ในวตัถุประสงค์ โดยไม่มีการน าไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) เพ่ือให้ผู้ สอนทราบว่าหลงัจากผ่าน
กิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วผู้ เรียนได้เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 

 8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีครูใช้ถือเป็น      
ส่ือการสอนทัง้สิน้ เม่ือผลิตส่ือการสอนของแตล่ะหวัเร่ืองแล้วก็จดัการสอนเหลา่นัน้ไว้เป็นหมวดหมู่
ในกลอ่งท่ีเตรียมไว้ ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา่ ชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา 

 9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพ่ือเป็นการประกันว่า      
ชดุกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีสร้างขึน้มามีประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างจ าต้องก าหนดเกณฑ์ขึน้
ลว่งหน้าโดยยดึถึงหลกัการท่ีวา่การเรียนรู้เป็นการชว่ยให้การเปล่ียนพฤตกิรรมผู้ เรียนบรรลผุล 

 10. การใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีได้
ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้แล้ว สามารถน าไปสอนผู้ เรียนได้ตามประเภทของ
ชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษาและระดบัการศกึษา  

จากการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรม สามารถแบ่งขัน้ตอนการสร้างชุดกิจกรรม เป็น    
3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) ขัน้สร้างชดุกิจกรรม  
1.1) การศกึษาข้อมลู  
1.2) ก าหนดหมวดหมู่ของชุดกิจกรรมในส่วนของเนือ้หา เช่น แบบบูรณาการ 

หรือแบบสหวิทยาการ เป็นต้น  
1.3) แบ่งหัวเร่ืองของชุดกิจกรรมตามเนือ้หาสาระท่ีต้องการให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกนั 

1.4) ก าหนดช่ือเร่ืองของชดุกิจกรรม  
1.5) ก าหนดความคดิรวบยอดและหลกัการให้สอดคล้องกบัช่ือเร่ือง  
1.6) ก าหนดวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกบัช่ือเร่ือง  
1.7) ออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับช่ือเร่ืองและ

วตัถปุระสงค์  
1.8) ก าหนดแบบประเมินผลให้ตรงกับวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยการสอบ

แบบอิงเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้ สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วผู้ เรียนได้เปล่ียน
พฤตกิรรมการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม ่ 
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1.9) เลือกและผลิตส่ือการเรียนการสอน แล้วจดัให้เป็นหมวดหมู่ตามหวัเร่ืองของ
ชดุกิจกรรมให้เรียบร้อย  

2) น าชดุกิจกรรมไปให้ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจคณุภาพของของกิจกรรม 
3) การทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการประกันว่า        

ชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้มานัน้มีประสิทธิภาพในการสอน  
4) การน าชดุกิจกรรมไปใช้เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหรือทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์โดยมีการวดัและประเมินผล  
 

4.3 ความส าคัญของชุดกิจกรรม  
ศิริพร รัตนโกสินทร์ (2546)  ชุดกิจกรรมมีความส าคญัในด้านการถ่ายทอดความรู้ 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเอง ฝึกให้นกัเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องรอรับความรู้จากครูเท่านัน้ ซึ่งครูจะมีบทบาทเป็นอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม 
ให้ความช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนมีปัญหาในการปฏิบตัิกิจกรรม อีกทัง้ชุดกิจกรรมยงัท าให้ผู้ เรียนได้
แสดงความคดิเห็น ลงมือปฏิบตัคิดิ และตดัสินใจด้วยตนเอง  

 
4.4 ประเภทของชุดกิจกรรม  

บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542) ได้ระบวุา่ ชดุการสอนท่ีใช้กนัอยู ่แบง่ออก 3 ประเภท คือ 
1. ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย : เป็นชุดการสอนส าหรับผู้ สอนจะใช้สอน

ผู้ เรียนเป็นกลุ่มใหญ่หรือเป็นการสอนท่ีต้องการปูพืน้ฐานให้ผู้ เรียนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจในเวลา
เดียวกนั มุ่งในการขยายเนือ้หาสาระให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ชดุการสอนแบบนีจ้ะชว่ยให้ผู้สอนลดการพูด
ให้น้อยลงและใช้ส่ือการสอนท่ีมีพร้อมอยู่ในชุดการสอน  ในการเสนอเนือ้หามากขึน้ ส่ือท่ีใช้อาจ
ได้แก่ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียงหรือกิจกรรมท่ี
ก าหนดไว้ เป็นต้น ข้อส าคัญก็คือส่ือท่ีจะน ามาใช้นีจ้ะต้องให้ผู้ เรียนได้เห็นอย่างชัดเจนทุกคน      
ชดุการสอนชนิดนีบ้างคนอาจจะเรียกวา่ ชดุการสอนส าหรับครู  

2. ชดุการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม : เป็นชดุการสอนส าหรับผู้ เรียนเรียนร่วมกนัเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใช้ส่ือการสอนท่ีบรรจไุว้ในชดุการสอนแตล่ะชดุ มุง่ท่ีจะฝึกทกัษะ
ในเนือ้หาวิชาท่ีเรียนและให้ผู้ เรียนมีโอกาสท างานร่วมกัน ชุดการสอนชนิดนีม้กัจะใช้ในการสอน
แบบกิจกรรมกลุม่ เชน่ การสอนแบบศนูย์การเรียนการสอนแบบกลุม่สมัพนัธ์  เป็นต้น  

3. ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ  : เป็นชุดการสอน
ส าหรับเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผู้ เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและ



  50 

ความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ้านก็ได้ ส่วนมากมักจะมุ่งให้ผู้ เรียนได้ท า
ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติม ผู้ เรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้     
ชดุการสอนชนิดนีอ้าจจะจดัในลกัษณะของหนว่ยการสอนหรือโมดลูก็ได้ 
  

4.5 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม  
บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542) ได้ระบุว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญๆ ภายในชุดการสอน 

สามารถจ าแนกออกเป็น 4 สว่นด้วยกนั คือ  
1. คู่มือครู : เป็นคูมื่อและแผนการสอนส าหรับผู้สอนหรือผู้ เรียนตามแต่ชนิดของ

ชดุการสอนภายในคูมื่อจะชีแ้จงถึงวิธีการใช้ชดุการสอนเอาไว้อยา่งละเอียด อาจจะท าเป็นเลม่หรือ
แผน่พบัก็ได้  

2. บัตรค าสั่งหรือค าแนะน า : จะเป็นส่วนท่ีบอกให้ผู้ เรียนด าเนินการเรียนหรือ
ประกอบกิจกรรมแต่ละอย่าง ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ บตัรค าสัง่จะมีอยู่ในชุดการสอนแบบกลุ่ม
และรายบุคคล ซึ่งจะประกอบด้วย ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา ค าสัง่ให้ผู้ เรียนด าเนินกิจกรรม 
และการสรุปบทเรียน 

3. เนื อ้หาสาระและส่ือ : จะบรรจุไว้ในรูปของส่ือการสอนต่าง ๆ อาจจะ
ประกอบด้วย บทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบนัทึกเสียง ฟิล์มสตริป แผ่นภาพโปร่งใส วสัดุกราฟ
ฟิสิกส์ หุ่นจ าลอง ของตวัอย่าง รูปภาพ เป็นต้น ผู้ เรียนจะศึกษาส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยู่ใน     
ชดุการสอนตามบตัรค าท่ีก าหนดไว้ให้ 

4. แบบประเมินผล : ผู้ เรียนจะท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลงั
เรียนแบบประเมินผลท่ีอยู่ในชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกหดัให้เติมค าในช่องว่างหรือค าตอบท่ี
ถกูต้อง จบัคู ่ดผูลจากการทดลอง หรือ ท ากิจกรรมเป็นต้น 

สุกิจ ศรีพรหม (2541 , กันยายน) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 อยา่งคือ  

1. เนือ้หาหรือมโนทศัน์ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนศกึษา (Concept Focus) ชุดกิจกรรม 
ชดุหนึง่ควรจะเน้นให้ผู้ เรียนศกึษาเพียงมโนทศัน์หลกัเร่ืองเดียว 

2. วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เป็นสิ่งท่ีส าคญั
ท่ีสดุท่ีจะท าให้ชดุกิจกรรมนัน้ ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว เป็นข้อความท่ีระบุถึงพฤติกรรมท่ี
คาดว่าจะให้เกิดขึน้หลังการเรียนรู้ ควรระบุชัดเจนให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะ
วตัถปุระสงค์นีเ้ป็นแนวทางในการท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
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3. มี กิจกรรมให้ เลือกหลายๆ อย่าง (Multiple-active Methodologies) คือ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีต้องการให้นกัเรียนปฏิบตัิ เช่น ท างานกลุ่มท าการทดลองหรือใช้ส่ือการ
เรียนชนิดต่าง ๆ การท่ีมีกิจกรรมให้นกัเรียนเลือกปฏิบตัิหลาย  ๆทางมาจากความเช่ือท่ีว่า ไม่มีวิธีใดวิธี
หนึง่จะเหมาะท่ีสดุกบันกัเรียนทกุคน 

4. วัสดุประกอบการเรียน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมให้
เลือกหลายทางนัน้จ าเป็นต้องมีวสัดปุระกอบการเรียนหลายอย่าง เช่น แผนภูมิภาพ หุ่นจ าลอง 
เทปบนัทึกเสียง เป็นต้น วสัดุหรือส่ือการเรียนเป็นแหล่งท่ีจะช่วยให้นกัเรียนบรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เกิดการเรียนรู้ในมโนทศัน์ท่ีก าหนดให้ 

5. แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดวู่านกัเรียนเกิดผล
สมัฤทธ์ิในการเรียนรู้จากการสอนมากน้อยเพียงใด แบบทดสอบท่ีใช้มี 3 ลกัษณะ  

1) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
2) แบบทดสอบตนเอง (Self-test) 
3) แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 

6. กิ จกรรมส ารองห รือกิจกรรม เพิ่ ม เติม  (Breadth and Depth Activities) 
หลงัจากท่ีนกัเรียนทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแล้วอาจท ากิจกรรมท่ีเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
ความสนใจ 

7. ค าชีแ้จงวิธีใช้ชดุกิจกรรม (instruction) เน่ืองจากชุดกิจกรรมท่ีผลิตขึน้เพ่ือให้
นักเรียนเรียนด้วยตนเอง ค าชีแ้จงวิธีใช้ชุดกิจกรรมจึงจ าเป็นต้องบอกรายละเอียดของวิธีใช้         
ชดุกิจกรรมท าให้นกัเรียนสามารถเข้าใจและเรียนได้ด้วยตนเอง 

จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรม สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบของ     
ชดุกิจกรรมประกอบด้วย 5 สว่น ดงันี ้

1) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม : เปรียบเสมือนแผนการสอนท่ีมีการระบุการใช้        
ชดุกิจกรรมอยา่งชดัเจน  

2) บตัรค าสัง่หรือค าแนะน า : เป็นส่วนท่ีบอกถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิกิจกรรม ตาม
หวัข้อหรือค าสัง่ท่ีก าหนดไว้ในชดุกิจกรรม  

3) เนื อ้หาสาระและส่ือ : จะบรรจุไว้ ในรูปของส่ือการสอนต่าง ๆ เช่น สไลด์ 
หุน่จ าลอง เป็นต้น  

4) กิจกรรมส ารองหรือกิจกรรมเพิ่มเติม : หลงัจากท่ีผู้ เรียนทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนแล้วอาจท ากิจกรรมท่ีเสนอแนะเพิ่มเตมิตามความสนใจได้  
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5) แบบประเมินผล : ในการประเมินผลวา่ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมาก
น้อยเพียงใด อาจใช้แบบทดสอบท่ีมี 3 ลักษณะ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบตนเอง 
และแบบทดสอบหลงัเรียน  
 

4.6 ประโยชน์ของการสร้างชุดกิจกรรม  
บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542) ได้ระบปุระโยชน์ของชดุการสอนไว้ดงันี ้

1. ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผู้ เรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจ 
ตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแตล่ะคน 

2. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองหรือต้องการความชว่ยเหลือจากผู้สอนเพียงเล็กน้อย 

3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผู้ เรียนสามารถน าเอาชดุการสอน
ไปใช้ได้ทกุสถานท่ีและทกุเวลา 

4. ช่วยลดภาระและช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ครู เพราะชดุการ
สอนผลิตไว้เป็นหมวดหมู ่สามารถน าไปใช้ได้ทนัที 

5. ชว่ยให้ครูวดัผลผู้ เรียนได้ตรงตามความมุง่หมาย 
6. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคดิเห็น ฝึกการตดัสินใจแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
7. ชว่ยให้ผู้ เรียนจ านวนมากได้รับความรู้แนวเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. ชว่ยฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัเคารพ นบัถือ ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมจะช่วยลดภาระ สร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่ครู      
ท าให้ครูสามารถวดัผลได้ตรงตามความมุ่งหมาย พร้อมทัง้ช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี รู้จักเคารรพ นับถือความคิดของผู้ อ่ืน ฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รู้จัก
ท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน และการเรียนด้วยชดุกิจกรรมจะส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผู้ เรียนได้
เรียนตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมของแตล่ะคน และสามารถ
วดัผลตวัเองได้อยูส่ม ่าเสมอ เป็นการสร้างแรงจงูใจด้วย  
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4.7 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ  
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, มกราคม-มิถุนายน) การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

กระท าได้โดยการประเมินพฤติกรรมของผู้ เรียน 2 ประเภท คือพฤติกรรมต่อเน่ือง(กระบวนการ) 
ก าหนดค่าเป็น E1 = Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) ท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจกรรม เช่น การท าโครงงาน ท ารายงาน เป็นต้น และพฤติกรรมสุดท้าย(ผลลัพธ์) 
ก าหนดค่าป ระสิ ท ธิภ าพ เป็น  E2 =  Efficiency of Product (ป ระสิท ธิภ าพของผลลัพ ธ์ )               
โดยพิจารณาจากการสอบหลงัเรียนหรือท ากิจกรรม  

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพจะถูกก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้ สอนคาดว่าผู้ เรียนจะ
เปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีพงึพอใจ โดยก าหนดให้ร้อยละของผลเฉล่ียคะแนนของการท างานและการ
ประกอบกิจกรรมของผู้ เรียนทัง้หมดต่อร้อยละของผลการประเมินหรือทดสอบหลงัเรียนทัง้หมด 
เป็น E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  

การจะก าหนดค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เป็นเท่าใดนัน้ ให้ผู้ สร้างชุดกิจกรรมเป็น          
ผู้ ก าหนดและพิจารณาตามความพอใจ ซึ่งจะพิจารณาจากพิสัยการเรียน โดยด้านวิทยพิสัย
(cognitive Domain) เนือ้หาท่ีเป็นความรู้ความจ ามกัจะตัง้เกณฑ์ E1/E2 ไว้สงู โดยอาจสงูถึง 90/90 
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Skill Domain) มักจะตัง้เกณฑ์ E1/E2 ไม่สูง 
เพราะจะต้องใช้เวลาฝึกฝนและพฒันา ไม่สามารถท าให้ถึงเกณฑ์ระดบัสูงได้ในห้องเรียนหรือใน
ขณะท่ีเรียน 

 
4.8 การหาประสิทธิภาพชุดการสอน  

บญุชม ศรีสะอาด (2546) กล่าวว่า การสร้างชดุการสอนก่อนท่ีจะน าไปใช้จริงควรจะ
มีการทดลองแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเสียก่อน เพ่ือให้ได้ทราบว่าชุดการสอนนัน้มีคณุภาพ
เพียงใด มีสิ่งใดบกพร่องอยู่โดยการน าชุดการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีอยู่
จริงในการหาประสิทธิภาพชดุการสอนนัน้ เราจะถือหลกัการศกึษาแบบสมรรถฐาน คือ ถือเกณฑ์
มาตรฐาน 90/90 เชน่เดียวกบัการหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมและบทเรียนโมดลู ดงันัน้ สตูร
ท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพชดุการสอน ก็คือ  

𝐸1 = 
Σ𝑥

𝑁
 x 100 

 

𝐸2 = 
Σ𝑥

𝑁
 x 100 
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𝐸1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไว้ในชุดการสอน คิดเป็นร้อยละจาก
การท าแบบฝึกหดัและ/หรือการประกอบกิจกรรมการเรียน  

𝐸2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวัผู้ เรียนหลงัจากการ
เรียนชดุการสอนนัน้ ) คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบสอบหลงัเรียนและ/หรือการประกอบกิจกรรม
หลงัเรียน  

ΣX = คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการท ากิจกรรมการเรียน  
ΣF = คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทดสอบหลงัการท ากิจกรรมหลงัเรียน  
N = จ านวนผู้ เรียน  
A = คะแนนเตม็แบบฝึกหดัและ/หรือกิจกรรมการเรียน  
B = คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียนและ/หรือกิจกรรมหลงัเรียน  

หากผู้ เรียนได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้จะต้องแก้ไขปรับปรุงชดุการสอนนัน้ แล้วหา
ประสิทธิภาพนัน้ใหม่อีกครัง้หนึ่ง ถ้ายงัได้ผลต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกจนกว่าจะ
ได้ผลตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้กล่าวมานีเ้ป็นการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ถ้าจะน าผลจากการ
เรียนด้วยชุดการสอนไปเปรียบเทียบกับผลจากการเรียนด้วยวิธีอ่ืน จะต้องใช้แบบประเมิน         
ชดุเดียวกนัในทกุวิธีท่ีน ามาเปรียบเทียบจากแนวทางการหาประสิทธิภาพข้างต้น 

 
4.9 คุณภาพของชุดกิจกรรม 

สุรศกัดิ์ ละลอกน า้ และสุภาภรณ์ ศิริโสภณา (2554) ได้พิจารณาคุณภาพของชุด
กิจกรรมจากลกัษณะของรูปเล่มชดุกิจกรรม การจดัท าภาพประกอบ เนือ้หาสาระ การใช้ภาษา ส่ือ
ประกอบกิจกรรมและประโยชน์ของชุดกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5-point rating scale) โดยก าหนดระดับความเห็นเป็น 5 4 3 2 1 
คะแนน หมายถึง ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง ตามล าดบั  โดยน าน า้หนกัคะแนน    
ท่ีได้จากการประเมินหาคา่เฉล่ียและแปลความหมายของข้อมลูได้ดงันี ้

ดีมาก   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.51 – 5.00 คะแนน 
ดี    มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 – 4.50 คะแนน 
ปานกลาง   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.51 – 3.50 คะแนน 
พอใช้   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.51 – 2.50 คะแนน 
ควรปรับปรุง  มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.00 – 1.50 คะแนน 
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สนอง ทองปาน (2016a) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการประเมินคณุภาพของชุดกิจกรรมว่า 
เป็นการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน ซึ่งมีเนือ้หาการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
เนือ้หา 2) การใช้ภาษา 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) ภาพประกอบ และ 5) แบบฝึกหดัหลงัเรียน โดย
วดัจากแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์ประเมินดงันี ้ 

ดีมาก   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.51 – 5.00 คะแนน 
ดี    มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 – 4.50 คะแนน 
ปานกลาง   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.51 – 3.50 คะแนน 
ต ่า    มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.51 – 2.50 คะแนน 
ต ่ามาก   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.00 – 1.50 คะแนน 

จากการศกึษาคณุภาพชดุกิจกรรมสามารถสรุปได้ว่า คณุภาพของชุดกิจกรรมได้มา
จากการประเมินของผู้ เช่ียวชาญผ่านแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
ครอบคลุมลกัษณะของรูปเล่มชดุกิจกรรม การจดัท าภาพประกอบ เนือ้หาสาระ การใช้ภาษา ส่ือ
ประกอบกิจกรรมและประโยชน์ของชุดกิจกรรม ซึ่งในการวิจัยนีผู้้ วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของข้อมูลของสุรศักดิ์ ละลอกน า้ และสุภาภรณ์ ศิริโสภณา (2554) ในการแปล
ความหมายคณุภาพของชดุกิจกรรมในงานวิจยันี ้

 
4.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรม 

อฐัวฒุิ ค าแสน (2554) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การสร้างชดุกิจกรรมการปรับปรุงคณุภาพ
ดินและการเปล่ียนแปลงของดิน ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ซึ่งชดุกิจกรรมได้แบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 4 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยย่อยท่ี 1 ส่วนประกอบของดิน หน่วยย่อยท่ี 2 ระดบั
ของดิน หนว่ยย่อยท่ี 3 การปรับคณุภาพดินและสมบตัขิองดนิ และหน่วยย่อยท่ี 4 ดินกบัการเจริญ
ของพืช ซึ่งผลพบว่า ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใช้ชดุกิจรรมสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  
ท่ีระดบั .05 

สภุาภรณ์ ศิริโสภณา และสุรศกัดิ์ ละลอกน า้ (2555) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถ่ินด้วยการจัดค่าย
เยาวชนรักษ์น า้ท้องถ่ิน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ       
ชดุกิจกรรมตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้น แบบประเมินโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา “ค่ายเยาวชน
รักษ์น า้ท้องถ่ิน” และแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ผลพบวา่ รายการ
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ประเมินหลงัการเข้าร่วมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม “ค่ายเยาวชนรักษ์น า้” ทุกรายการประเมินโดยเรียง
ตามล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้การมีส่วนร่วม เจตคติ ความตระหนกั ทกัษะ และความรู้ความ
เข้าใจ ตามล าดบั และเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมค่ายเยาวชน
รักษ์น า้ท้องถ่ินอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ศิริรัตน์ ราชยอด (2558) ได้ท าการศกึษาผลของการใช้ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษาแบบ
บูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์ ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และ      
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

สนอง ทองปาน (2017) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง การจัดการน า้เสียขัน้พืน้ฐานของนักเรียนท่ีอาศัยตามคลองแสนแสบ (นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1) โดยชุดกิจกรรมมีคุณภาพท่ีผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญอยู่ใน
ระดบัดี และน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เจตคติต่อทรัพยากรน า้อยู่ในระดบัดีซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจต่อบทปฏิบตัิการท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้อยู่ใน
ระดบัสงูซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรม พบว่า ชุดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ     
ท่ีส าคญัในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติ และทกัษะ ทัง้นีชุ้ดกิจกรรมควรมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือให้เป็นข้อสนบัสนุนว่าชุดกิจกรรมจะเป็นพฒันาผู้ เรียนได้ 
ดงันัน้ ควรมีขัน้ตอนในการสร้างและออกแบบอย่างละเอียด ผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ    
ผา่นการทดลองน าร่องอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้ได้ชดุกิจกรรมท่ีเหมาะสมและพร้อมตอ่การน าไปเก็บ
ข้อมลู 
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5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5.1 ความหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ทกัษะการท างานของนกัวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ใน
การแสวงหาความรู้หรือการแก้ปัญหาอยา่งมีระบบ ประกอบไปด้วย 13 ทกัษะ อนัได้แก่ การสงัเกต 
การวัด การจ าแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา          
การค านวณ  การจัดกระท้าข้อมูลและส่ือความหมาย การลงความ เห็นการพยากรณ์                 
การตัง้สมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การก าหนดและควบคุมตวัแปร การทดลอง    
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่จ าเป็นเพียง
เฉพาะนกัวิทยาศาสตร์เท่านัน้ แต่จ าเป็นส าหรับทุก ๆ คน ในการด ารงชีวิตให้มีคณุค่าต่อตนเอง
และสังคมอีกด้วย โดยในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น ากิจกรรมวิทยาศาสตร์มาใช้กับกลุ่มตวัอย่าง    
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการลงปฏิบตัิกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ดงันัน้ผู้ วิจยัเห็นควรว่าน่าจะท าให้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเปล่ียนแปลงได้ จึงได้ท าการศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (ทวีศักดิ์ ไชยมาโย, 2537; วรรณทิพา รอดแรงค้า, 
2540; วินยั ด าสวุรรณ, 2534) 

 
5.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ 

วรรณทิพา รอดแรงค้าและพิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2542) ได้กล่าวถึงทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ ประกอบด้วย 5 ทกัษะดงันี ้

1) การตัง้สมมติฐาน หมายถึง การคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนจะท าการทดลอง 
โดยอาศยัการสงัเกต ความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพืน้ฐาน ค าตอบท่ีคิดล่วงหน้านีย้งัไม่ทราบ
หรือยงัไมเ่ป็นหลกัการ กฎหรือทฤษฎีมาก่อน สมมติฐาน คือ ค าตอบท่ีคิดไว้ล่วงหน้ามีกลา่วไว้เป็น
ข้อความท่ีบอกความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกับตวัแปรตาม สมมติฐานท่ีตัง้ขึน้อาจถูกหรือผิดก็
ได้ ซึ่งทราบได้ภายหลงัการทดลองหาค าตอบ เพ่ือสนบัสนนุสมมตฐิานหรือคดัค้านสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการตัง้สมมติฐาน คือ การบอกช่ือตวัแปรต้น ซึ่งอาจมีผลต่อตวัแปรตาม และ    
ในการตัง้สมมติฐานต้องทราบตวัแปรจากปัญหาและสภาพแวดล้อมของตวัแปรนัน้ สมมติฐานท่ีตัง้
ขึน้สามารถบอกให้ทราบถึงการออกแบบการทดลอง ซึ่งต้องทราบว่าตวัแปรตวัไหนเป็นตวัแปรต้น      
ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีถกูควบคมุ 

2) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การก าหนดความหมายและ
ขอบเขตของค าตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในสมมตฐิานท่ีต้องการทดลองให้เข้าใจตรงกนั และสามารถสงัเกตหรือ
วดัได้ โดยให้ค าอธิบายเก่ียวกบัการทดลองและบอกวิธีวดัตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการทดลองนัน้ 
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3) การก าหนดและควบคมุตวัแปร หมายถึง การบง่ชีต้วัแปรต้น ตวัแปรตาม และ
ตวัแปรท่ีต้องควบคมุในการตัง้สมมตฐิานหนึง่ๆ 

- ตัวแปรต้น หมายถึง สิ่งท่ีเป็นสาเหตุท่ีท้าให้เกิดผลต่าง  ๆ หรือสิ่งท่ีเรา
ต้องการทดลองดวูา่เป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดผลเช่นนัน้จริงหรือไม่ 

- ตวัแปรตาม หมายถึง สิ่งท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรต้น เม่ือตวัแปรต้นหรือ
สิ่งท่ีเป็นสาเหตเุปล่ียนไปตวัแปรตามหรือสิ่งท่ีเป็นผลจะแปรตามไปด้วย 

- ตัวแปรท่ีต้องควบคุม หมายถึง สิ่งอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นท่ีจะ       
ท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือนถ้าหากวา่ไมมี่การควบคมุให้เหมือนกนั 

4) การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิการเพ่ือหาค าตอบจากสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ ในการทดลองจะประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ขัน้ คือ 

- การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือ
ทดสอบจริง 

- การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและใช้อุปกรณ์ได้
อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  

- การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกข้อมลูท่ีได้จากการทดลอง
ซึ่งอาจเป็นผลจากการสงัเกต การวดั และอ่ืน ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและถกูต้อง การบนัทึกผลการ
ทดลอง อาจอยู่ในรูปตารางหรือการเขียนกราฟ ซึ่งโดยทัว่ไปจะแสดงคา่ของตวัแปรต้นหรือตวัแปร
อิสระบนแกนนอนและค่าของตัวแปรตามบนแกนตัง้ โดยเฉพาะในแต่ละแกนต้องใช้สเกล               
ท่ีเหมาะสม พร้อมทัง้แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งของค่าของตัวแปรทัง้สองบนกราฟด้วย ในการ
ทดลองแต่ละครัง้จ้าเป็นต้องอาศยัการวิเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คือ สามารถท่ีจะบอก
ชนิดของตวัแปรในการทดลองว่าตวัแปรนัน้เป็นตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม หรือตวัแปรท่ีถกูควบคมุ
ในการทดลองหนึ่งๆ จะต้องมีตวัแปรตวัหนึ่งเท่านัน้ท่ีมีผลต่อการทดลอง และเพ่ือให้แน่ใจว่าผลท่ี
ได้เกิดจากตวัแปรนัน้จริง ๆ จ าเป็นต้องควบคมุตวัแปรอ่ืนไม่ให้มีผลตอ่การทดลอง ซึ่งเรียกตวัแปร
นีว้า่ตวัแปรท่ีถกูควบคมุ 

5) การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป หมายถึง การแปลความหมาย
ข้อมูลหรือบรรยายลกัษณะข้อมูลท่ีมีอยู่ การตีความหมายของข้อมลูในบางครัง้อาจต้องใช้ทกัษะ
อ่ืน ๆ ด้วย เช่นการสงัเกตการค านวณ เป็นต้น และการลงข้อสรุป หมายถึง การสรุปความสมัพนัธ์
ของข้อมูลทัง้หมด ความสามารถท่ีแสดงให้เห็นว่าเกิดทกัษะการลงข้อสรุปคือบอกความสมัพนัธ์
ของข้อมูลได้ เช่น การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ ถ้ากราฟเป็นเส้นตรง             



  59 

ก็สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึน้กับตวัแปรตามขณะท่ีตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลง หรือถ้าลาก
กราฟเป็นเส้นโค้ง ให้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรก่อนท่ีกราฟเส้นโค้งจะเปล่ียนทิศทาง 
และอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลงัจากท่ีกราฟเส้นโค้งเปล่ียนทิศทางแล้ว 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ          
5 ทกัษะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เม่ือได้รับการจดัค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้
ชยัพฒันาเท่านัน้ เน่ืองจากผู้วิจยัเห็นวา่ทกัษะดงักลา่วเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนในระดบัท่ีสูงขึน้ หรือการค้นคว้าหาความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนกัเรียน และ
คา่ยวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยั ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พฒันาท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้ มีลกัษณะกิจกรรมท่ีเอือ้ให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะดงักลา่วด้วย 

 
5.3 การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การประเมินผลทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการมกัใช้แบบทดสอบ
เป็นอัตนัยท่ีก าหนดสถานการณ์มาให้ แล้วให้เขียนอธิบาย เช่นแบบทดสอบทักษะการทดลอง      
ซึ่งจะมีการก าหนดสถานการณ์หรือปัญหามาให้ จากนัน้ให้ตัง้สมมติฐานก าหนดตัวแปร และ
ออกแบบการทดลองโดยการเขียนเค้าโครงของแผนการทดลอง เป็นต้นการประเมินผลทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องศกึษาว่าพฤติกรรมใดบ้างท่ีเกิดขึน้แล้วจะบง่บอกว่าเป็นทกัษะ
นัน้ ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งการ
สร้างแบบทดสอบต้องใช้ค าพูดท่ีเข้าใจง่าย ชดัเจน สถานการณ์ท่ีหยิบยกขึน้มาต้องเป็นไปได้จริง 
กะทดัรัด ไม่ก ากวม และตระหนกันึงถึงพฤติกรรมของทกัษะท่ีต้องการจะวดั (เบญจมาศ ปทมุวนั. 
2546: 20)การประเมินพฤติกรรมในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควรจะเป็นการ
ประเมินท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง ๆ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความเข้าใจและทดสอบทักษะการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม ่ๆ ได้ (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540)  

จากการศกึษาเก่ียวกบัการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้างต้น ผู้วิจยั
สรุปได้ว่า การประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีการก าหนดสถานการณ์และมี
การเขียนอธิบายค าตอบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทกัษะฯ ทัง้นีถ้้าสามารถจดัการทดสอบในภาคปฏิบตัิ
ได้ ก็จะสง่ผลให้ข้อมลูท่ีได้จากการวดัสามารถอธิบายผู้ เรียนในแง่ของทกัษะฯ ได้ดียิ่งขึน้ 
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5.4 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1) ความหมายของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ซนัด์ และพิคาร์ด (เบญจมาศ ปทุมวนั, 2546) ได้กล่าวถึงการประเมินผลทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่า ต้องศึกษาวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมของแตล่ะทกัษะ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการประเมินดวูา่นกัเรียนมีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตา่ง  ๆหรือไม ่

เบญจมาศ ปทุมวัน (2546) ได้เสนอแนะแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัด
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ดงันี ้

(1) การสร้างสถานการณ์ 
- สถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ จะเป็นสถานการณ์ท่ีสมมติหรือน ามาจากเอกสารอ่ืนใด

ก็ตามจะต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัระดบัของนกัเรียน 
- ใช้ค าพดูท่ีเข้าใจง่าย ศพัท์เทคนิคต้องไม่เกินจากท่ีนกัเรียนเรียนรู้มาแล้ว 
- สถานการณ์ต้องไมใ่ชส่ถานการณ์ท่ีเป็นไปไมไ่ด้ จะต้องระบใุห้ชดัเจน 
- ถ้าเป็นเร่ืองท่ีมีหนว่ยการวดั จะต้องระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นหนว่ยใด 
- สถานการณ์ท่ียกมาต้องสัน้ กะทดัรัด อ่านเข้าใจได้ง่าย แต่ละสถานการณ์

ควรใช้ส าหรับถามได้มากกวา่ 1 ข้อ เพ่ือมิให้นกัเรียนเสียเวลาในการอา่นมากเกินความจ้าเป็น 
(2) การสร้างค าถาม ท่ีจะให้ตอบตามสถานการณ์ท่ียกมาจะมีคณุสมบตัิดงันี ้
- ถามในเร่ืองท่ีต้องใช้ความสามารถในด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

ไมถ่ามเร่ืองท่ีเป็นความรู้ ความจ า 
- ไม่ถามถึงปัญหา หรือสมมติฐานท่ีเคยอภิปราย หรือสรุปกันมาแล้ว เพราะ

จะกลายเป็นความจ าทัง้ ๆ ท่ีดเูหมือนค าถามเหมือนวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ใช้ค าถามรัดกมุ บง่ชดัว่าจะให้ตอบเร่ืองใด แม้ว่าบางค าถามจะมีทางออก

ความคดิเห็นได้แตกตา่งกนัแตก็่ต้องเป็นความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ โดยเฉพาะ 
- ข้อความท่ีจะให้ตอบแตล่ะค าถาม ควรเป็นตอนละเร่ืองและก าหนดคะแนน

ให้เหมาะสม ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจให้คะแนนเป็น 1 ถ้าตอบถกู และให้ 0 ถ้าตอบผิด 
ณรัณ ศรีวิหะ , วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ , and สิรภพ กาฬสุวรรณ (2547) ได้ให้

ความหมายว่า แบบทดสอบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เพ่ือใช้วัดพฤติกรรมความสามารถท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในการปฏิบตัิการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่วช้านาญ     
มีระบบ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานท่ี
เกิดจากการได้ฝึกฝนความนกึคิดอย่างมีเหตผุลและมีระบบ 
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จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังนี คื้อแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างขึน้มาเพ่ือใช้วัดพฤติกรรมท่ีจะ
ก่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ เรียน และมีการเช่ือมโยงกับเนือ้หาค่าย
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันาด้วย 

 
5.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

น า้ฝน คเูจริญไพศาล, กนกพร พนัวิไลย, ชตุิมา เอกภาพไพบลูย์, and นงเยาว์ เรือน
บตุร (2559) ได้วิจยั เร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานโดยใช้
บริบทเร่ืองสถานะของสารและสารละลายส าหรับนกัเรียนระดบัระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยวดัจากข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ ท่ีครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และเนือ้หาของแต่ละชุดแบบฝึกและทักษะท่ีต้องการวัด ทัง้นีอ้งค์ประกอบแต่ละชุดฝึก
ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ค าชีแ้จง แนวคิดหลัก จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 
รายการวสัดุอุปกรณ์ วิธีท ากิจกรรม ใบบันทึกผลกิจกรรม ค าถามท้ายแบบฝึกทักษะ ใบความรู้ 
และมีการออกแบบชดุฝึกแตล่ะชดุให้นา่อ่าน เหมาะสมกบัวยัและระดบัระดบัของนกัเรียน  

มาเรียม วัทนาด, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, and สุทิน ก่ิงทอง (2559) ได้ท าการวิจัยเร่ือง     
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ 
เร่ือง ระบบประสาท ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการใช้แผนรูปตวัวี และการจัดกาเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการทกุทกัษะของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดับสถิติ .05 ยกเว้นทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปท่ีต ่ ากว่า โดยวัดจาก
แบบทดสอบแบบเขียนตอบ จ านวน 5 ข้อ  

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พฒันา
ด้วยกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง มีกิจกรรมท่ีนกัเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ 
และต้องเหมาะสมกับช่วงวยั โดยอาจด าเนินการกิจกรรมในรูปแบบของค่ายพกัแรม หรือในห้อง
ปกติและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถวดัได้ด้วยแบบวดัท่ีเป็นตวัเลือกหรือเขียน
ตอบ ทัง้นีข้้อค าถามควรจะครอบคลมุทุกทกัษะท่ีต้องการวดั ซึ่งต้องให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินความ
สอดคล้องและน าไปใช้กับผู้ เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้แบบวัดท่ีเหมาะสมต่อการเก็บ
ข้อมลูมากท่ีสดุ 
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6. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
6.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

อานนท์ เอือ้อุมากุล (2549) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็น
ความสามารถทางสมองในการไตร่ตรอง วิเคราะห์ท าความเข้าใจกบัข้อมลูท่ีปรากฏในสถานการณ์
ท่ีเป็นปัญหา ประกอบกับความรู้เดิม ท่ี มีอยู่  จนกระทั่งพบวิ ธีการแก้ปัญหาในท่ีสุด ซึ่งมี
องค์ประกอบของการคดิ 4 องค์ประกอบ คือ การคดิไตร่ตรอง การคดิเชิงวิเคราะห์ การตดัสินใจ 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556) กล่าวว่าการคิดแก้ปัญหา หมายถึง การคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นส าคญัของเร่ืองหรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีคอยก่อกวน 
สร้างความร าคาญสร้างความยุ่งยากสบัสนและความวิตกกงัวล และพยายามหาหนทางคล่ีคลาย
สิ่งเหล่านัน้ให้ปรากฏ และหาหนทางขจดัปัดเป่าสิ่งท่ีเป็นปัญหาก่อความร าคาญความวิตกกังวล 
ความยุง่ยากสบัสนให้หมดไปอยา่งมีขัน้ตอน  

มทันี เสียงเสนาะ (2559) ได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาว่าเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีต้องอาศยัการเรียนรู้หรือประสบการณ์เดิม มาเป็นพืน้ฐานในการแก้ปัญหาท่ีเป็น
ปัจจุบันโดยมีขัน้ตอนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการโดยความสามารถในการ
แก้ปัญหานัน้แตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล 

ดวงพร สมจันทร์ตา (2559) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาหมายถึง การใช้ ความรู้ 
ความคิด และทกัษะอ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหาโดยมีขัน้ตอนตัง้สมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน และ
รวบรวมข้อมลูเพื่อตรวจสอบสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ เพ่ือหาทางออกให้กบัปัญหา 

เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็น
ความสามารถในการใช้ความรู้ประสบการณ์เดิม ความคิดของนักเรียนแก้ปัญหาท่ีพบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ หรือทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อมนุษย์ท่ี
ต้องใช้ในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและยงัเป็นพืน้ฐานของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 

จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
สรุปได้วา่ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ ความสามารถท่ีใช้ประสบการณ์ของผู้ เรียนในการ
วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา เข้าใจปัญหา ออกแบบและด าเนินการแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการนีเ้ป็น
กระบวนการคดิทางวิทยาศาสตร์เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้จากปัญหา 
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6.2 ความหมายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม and เมธี ดิสวัสดิ์ (2558)วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็น

กระบวนการทางปัญญา เพ่ือน าไปสู่การรู้ความจริงในธรรมชาติ นบัเป็นวิวฒันาการทางปัญญา
ของมนุษย์ขัน้สงูในปัจจุบนั ด้วยเหตท่ีุเป็นวิธีการค้นคว้าหาความจริงท่ีมีความเป็นระบบ ทดสอบ
ซ า้ได้โดยไม่มีเหตแุละผลขดักนั จึงถือว่าเป็นวิธีการท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสดุในยคุนีท่ี้จะน าไปสู่ความรู้
ท่ีเป็นจริงได้ วิธีการนีมี้ขัน้ตอนท่ีส าคญัขัน้ตอนหนุ่งคือการก าหนดสมมติฐาน ซึ่งจะช่วยให้มีกรอบ
แนวทางการค้นคว้าหาความรู้เป็นไปอย่างมีเหตผุล และง่ายตอ่การค้นคว้าหาค าตอบ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ก าหนดสมมตฐิานโดยการนิรนยั ซึง่วิธีการทางวิทยาศาสตร์มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) ขัน้นิยามปัญหา 
2) ขัน้ตัง้สมมตฐิาน 
3) ขัน้เก็บรวบรวมข้อมลู 
4) ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู 
5) ขัน้สรุป 

สุรศักดิ์  ละลอกน า้ (2555) ได้ให้ความหมายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Method) ไว้ว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ วิธีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการ
แก้ปัญหาตามระเบียบวิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นระบบและมีล าดับขัน้ตอนแน่นอน 
ประกอบด้วย 1) ความรู้ (knowledge) ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมลู เกิดเป็น ข้อมลู ข้อเท็จจริง 
ทฤษฎี และ กฎ 2) กระบวนการ (Process) ได้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสงัเกต 
การก าหนดปัญหา และ การตรวจสอบสมมุติฐาน และ 3) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Attitudes) ได้
จากการปลูกฝังให้เกิดขึน้ หรือตวัก ากับความคิด การกระท า การตดัสินใจในการปฏิบตัิงานทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา (Problem) เป็นการสงัเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้
รอบ ๆ ตวั เม่ือได้ข้อสงัเกตบางอย่างท่ีสนใจจะท าให้ได้สิ่งท่ีตามมา แล้วท าการศกึษาค้นคว้าข้อมลู
เอกสารท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเตมิเพ่ือได้ข้อสรุปเป็นวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการท าการศกึษา ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 2 การตัง้สมมติฐาน (Hypothesis formulation) เป็นการคาดคะเนค าตอบท่ี
อาจเป็นไปได้หรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าบนฐานข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต และการศึกษาค้นคว้า
เอกสารต่าง ๆ โดยค าตอบของปัญหาซึ่งคิดไว้นีอ้าจถูกต้องแต่ยงัไม่เป็นท่ียอมรับจนกว่าจะมีการ
ทดลองเพ่ือตรวจสอบอย่างรอบคอบเสียก่อน  จึงจะทราบว่าสมมติฐานท่ีตัง้ไว้นัน้ถูกต้องหรือไม ่ 



  64 

ดงันัน้ควรตัง้สมมติฐานไว้หลายๆ ข้อ และทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานไปพร้อม  ๆ กัน การ
ตัง้สมมตฐิานท่ีดีควรมีลกัษณะดงันี ้

1) เป็นสมมตฐิานเข้าใจง่าย นิยมใช้วลี “ถ้า…แล้ว...” หรือ “ถ้า…ดงันัน้...”   
2) เป็นสมมตฐิานท่ีมีแนวทางในการตรวจสอบได้ 
3) เป็นสมมตฐิานท่ีตรวจได้โดยการทดลอง 
4) เป็นสมมติฐานท่ีสอดคล้องและอยู่ในขอบเขตข้อเท็จจริงท่ีได้จากการ

สงัเกตและสมัพนัธ์กบัปัญหาท่ีตัง้ไว้ 
สมมตฐิานท่ีเคยยอมรับอาจล้มเลิกได้ถ้ามีข้อมลูจากการทดลองใหม่ๆ มาลบล้าง 

แตก็่มีบางสมมตฐิานท่ีไม่มีข้อมลูจากการทดลองมาคดัค้านท าให้สมมตฐิานเหล่านัน้เป็นท่ียอมรับ
วา่ถกูต้อง 

ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบสมมตฐิาน (Experiments) เป็น การทดลองเพ่ือหาค าตอบหรือ
ตรวจสอบสมมติฐานท่ีตัง้ไว้โดยการทดลองเพ่ือท าการค้นคว้าหาข้อมูลและตรวจสอบดูว่า
สมมตฐิานข้อใดเป็นค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กระบวนการ คือ  

3.1 การออกแบบการทดลอง (Experimental design) คือ การวางแผนการ
ทดลองก่อนท่ีจะลงมือปฏิบตัิจริง โดยให้สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้เสมอ และควบคมุปัจจยัหรือ
ตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การทดลอง แบง่ได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่  

3.1.1 ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรต้น (Independent Variable or Manipulated 
Variable) คือ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตทุ าให้เกิดผลการทดลองหรือตวัแปรท่ีต้องศกึษาท าการตรวจสอบ
ดวูา่เป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดผลเชน่กนั 

3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลท่ีเกิดจากการทดลองซึ่ง
ต้องใช้วิธีการสังเกตหรือวัดผลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ และจะเปล่ียนแปลงไปตาม      
ตวัแปรอิสระ 

3.1.3 ตวัแปรควบคุม (Control Variable) คือ ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก  
ตวัแปรต้นท่ีมีผลต่อการทดลอง และต้องควบคุมให้เหมือนกันทุกชุดการทดลองเพ่ือป้องกันไม่
ให้ผลการทดลองเกิดความคลาดเคล่ือน 

ในการตรวจสอบสมมติฐาน  นอกจากจะควบคุมปัจจัยท่ีมีผลต่อการทดลอง
จะต้องแบ่งชดุการทดลองออกเป็น 2 ชดุ ดงันี ้1) ชุดทดลอง หมายถึง ชุดท่ีเราใช้ศกึษาผลของตวั
แปรอิสระ และ 2) ชุดควบคุม  หมายถึง ชุดของการทดลองท่ี ใช้ เป็นมาตาฐานอ้างอิง                  
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เพ่ือเปรียบเทียบข้อมลูท่ีได้จากการทดลอง ซึ่งชดุควบคมุนีจ้ะมีตวัแปรตา่ง ๆ เหมือนชดุทดลองแต่
จะแตกตา่งจากชดุทดลองเพียง 1 ตวัแปรเทา่นัน้ คือตวัแปรท่ีเราจะตรวจสอบหรือตวัแปรอิสระ 

3.2 การปฏิบัติการทดลอง (Do Experiments) เป็นการลงมือปฏิบัติการ
ทดลองจริงโดยจะด าเนินการไปตามขัน้ตอนท่ีได้ออกแบบไว้ และควรมีการทดลองซ า้หลายครัง้
เพ่ือให้แนใ่จวา่ได้ผลเชน่นัน้จริง 

3.3 การบนัทึกผลการทดลอง (Data recording) หมายถึง การจดบนัทึกผล
การทดลองท่ีได้จากการศึกษาซึ่งข้อมูลท่ีได้นีส้ามารถรวบรวมไว้ใช้ส าหรับยืนยันว่าสมมติฐาน    
ท่ีตัง้ไว้ถกูต้องหรือไม่ 

ขัน้ท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) เป็น การน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต 
การค้นคว้า การทดลองหรือการรวบรวมหรือข้อเท็จจริงมาท าการวิเคราะห์ผลแล้วน าไป
เปรียบเทียบกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้วา่สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อใด 

ขัน้ท่ี 5 ลงข้อสรุป (Conclusion) เป็น การน าข้อมูลท่ีได้จากขัน้ตอนของการ
รวบรวมข้อมูลแล้วมาสรุป พิจารณาว่า ผลสรุปนัน้ เหมือนกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ห รือไม ่                  
ถ้าเหมือนกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ สมมติฐานจะกลายเป็นทฤษฎี (Theory) และทฤษฎีนัน้ก็สามารถ
น าไปอธิบายข้อเท็จจริงหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งกว้างขวาง 

ขัน้ ท่ี  6 การน าเสนอข้อมูล (Communication) เป็น การน าเสนอข้อมูลท่ีได้         
สูส่าธารณะ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดข้อมลูและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืน 

จากการศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า เป็นวิธีการท่ีใช้แสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นล าดับขัน้ตอนอย่างมีระบบ แบ่งได้ 6 ขัน้ คือ 1) ก าหนดปัญหา (Problem)       
2) การตั ง้สมมติ ฐาน  (Hypothesis formulation) 3) ตรวจสอบสมมติฐาน  (Experiments)            
4) วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 5) ลงข้อสรุป (Conclusion) และ 6) การน าเสนอข้อมูล 
(Communication) 

จากการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ วิจัยได้ให้ความหมายของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ว่า
หมายถึง ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จากโจทย์สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
ซึง่แบง่เป็น 6 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการก าหนดปัญหา คือ ความสามารถในการตัง้ปัญหาภายใต้ขอบเขตของ
ข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ท่ีพบเห็น  
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2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคาดคะเน
ถึงตวัแปรท่ีเก่ียวข้องวา่อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผล  

3) ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา คือ ความสามารถเก่ียวกบัการคดิออกแบบ
วิธีศกึษา หรือวิธีทดลองเพื่อคดิแก้ปัญหาตามท่ีระบไุด้อย่างมีเหตผุล  

4) ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา คือ ความสามารถด าเนินการสงัเกต หรือทดลอง
ตามแบบท่ีคดิขึน้ อยา่งเป็นขัน้ตอนและถกูต้อง  

5) ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา คือ ความสมารถในการประเมินผล
และลงข้อสรุป หรืออธิบายได้ว่า ผลท่ีเกิดขึน้นัน้สอดคล้องกับปัญหาท่ีระบุไว้หรือไม่เป็นอย่างไร 
และน าไปใช้ได้ 

6) ด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการน าเสนอข้อมลูท่ีได้
จากการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง และ สรุปผลเพ่ือขยายผลการแก้ปัญหาสูส่าธารณชน   

โดยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในงานวิจยันีเ้ป็นผล
มาจากการจดักิจกรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น  

 
6.3 ขัน้ตอนในการคิดแก้ปัญหา 

กระบวนการแก้ปัญหาเป็นกลยทุธ์ทางการคดิของมนษุย์ท่ีเกิดขึน้ โดยมีขัน้ตอนท่ีรับรู้
ปัญหา เห็นปัญหา เข้าใจประเด็นของปัญหาว่าข้อมูลหรือความรู้อะไรท่ีเก่ียวข้องกับการหา
ทางออกมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือใช้กลยุทธ์ทางความคิดอ่ืนท่ีจะสามารถ
น าไปสู่ค าตอบท่ีเป็นทางออก ซึ่งอาจต้องผ่านกระบวนการทดลอง ทดสอบ ตรวจสอบก่อนท่ีจะได้
ค าตอบสุดท้ายท่ีเป็นท่ียอมรับ (อษุณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2553) ซึ่งนกัการศึกษาหลายท่านได้ก าหนด
ขัน้ตอนของการคดิแก้ปัญหาไว้ดงัตอ่ไปนี ้

อานนท์ เอือ้อมุากลุ (2549) กล่าวว่า กระบวนการคิดแก้ปัญหาจะต้องอาศยัความรู้ 
ความติด และประสบการณ์เดิมของบุคคลเช่นเดียวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ         
สิ่งเหลา่นีจ้ะใช้ในการท าความเข้าใจปัญหา ตลอดจนคดิหาทางแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาจะต้องอาศยัความสามารถในการคิด 4 ด้าน ดงันี ้

1) ก าหนดประเด็นปัญหา คือ ความสามารถในการคิดไตร่ตรอง ทบทวน และ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือท าการค้นหาปัญหา และท าความเข้าใจปัญหา 
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2) วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาต้นตอ
ของปัญหา รวมถึงแยกแยะและหาความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งตา่ง ๆ ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัปัญหา 

3) เสนอวิธีการแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาท่ี
สอดคล้องกบัสาเหตท่ีุวิเคราะห์ได้ แล้วท าการตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัการแก้ปัญหานัน้ ๆ 
ซึง่อาจมีวิธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้ 

4) ประเมินวิธีการแก้ปัญหาท่ีคิดขึน้ คือ ความสามารถในการคิดไตร่ตรองเพ่ือ
ก าหนดเกณฑ์ประเมินวิธีการแก้ปัญหา แล้วน าไปใช้ในการอธิบายผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ เม่ือน า
วิธีการแก้ปัญหาท่ีเลือกไปใช้ 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการแก้ปัญหาต้องเป็นไป
ตามล าดบัขัน้ ไม่ควรข้ามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง แตล่ะขัน้ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ กระบวนการ
เหล่านีจ้ะชว่ยให้มีความรู้ มีความรอบคอบและเตือนความจ าท่ีจะช่วยน าไปใช้ในการแก้ปัญหามี 6 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้ก าหนดปัญหา (Problem definition) เป็นขัน้ตอนแรกท่ีมีความส าคญัท่ีสุด
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการรวบรวมปัญหาและก าหนดวา่ ปัญหาคืออะไร อะไรคือเปา้หมายของความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหา การก าหนดปัญหาจึงเป็นเคร่ืองมือในการควบคมุ บงัคบัให้เราคิดถึงปัญหาท่ีเรา
ต้องการแก้ไขหรือพฒันาอยา่งแท้จริง 

2) ขัน้วิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบและหา
สาเหตุของปัญหาว่าสภาพการณ์ท่ีก าลงัเป็นอยู่ในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร มีสิ่งใดท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่
เก่ียวข้องกับปัญหา เป็นการทบทวนตรวจสอบและเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเป็นปัญหาท่ีเราต้อง
แก้ไขจริง ๆ 

3) ขัน้หาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ (Generating problem solutions) ต้องหา
ทางเลือกวิธีการปัญหาท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้มาให้มากและพิจารณาแต่ละวิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านัน้อย่างรอบคอบ ลุ่มลึก ประเมินผลท่ีจะเกิดขึน้อย่างรอบด้านเพ่ือจะตัดสินใจ
เลือกสรรวิธีการท่ีเป็นไปได้ 

4) ขัน้วิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา (Analysis the solutions) วิธีการแก้ปัญหาท่ี
ผ่านการวิเคราะห์อย่างดีมาแล้ว อาจมีอยู่หลายวิธี จ าเป็นต้องน าวิธีเหล่านัน้มาวิเคราะห์โดยการ
บันทึก ข้อดีข้อเสีย รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละวิธี ท าให้ เกิด
แรงจงูใจในการแก้ปัญหา 
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5) ขัน้เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด (Selecting the best solutions (s)) ซึ่งจะ
เป็นการตดัสินใจว่าวิธีการท่ีเราจะน ามาใช้และวิธีการใดท่ีเราจะตดัทิง้ไป โดยพิจารณาจากทุก ๆ 
ทางเลือกเม่ือตดัสินใจเลือกแล้วอาจพบว่ามีทางเลือกท่ีดีเพียง 1 แนวทางหรือหลายแนวทาง หรือ
อาจไม่มีเลยก็ได้ ในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกหรือวิธีการใด ๆ เลยก็ต้องกลบัไปทบทวนขัน้ตอนท่ี 3 คือ 
หาแนวทางวิธีการท่ีเป็นไปได้ใหม ่หรือไมก็่อาจต้องพฒันาปัญหาขึน้มาใหม่ 

6) ขัน้วางแผนด าเนินการแก้ปัญหา (Planning the next course of action) ขัน้
วางแผนการแก้ปัญหานีท้ าได้โดยเขียนรายการท่ีจะต้องท าอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา
เพ่ือเป็นการยืนยันว่า แผนท่ีวางไว้สามารถน าไปปฏิบัติได้ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีท าให้เกิด
ความมัน่ใจได้วา่ปัญหาจะสามารถท าได้แก้ไขได้จริง 

 
มทันี เสียงเสนาะ (2559) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการคดิแก้ปัญหาจากการรวบรวมดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้เรียนรู้ปัญหาหรือรู้จักกับปัญหา ควรมีความเข้าใจกับประเด็น
ปัญหาให้ถ่องแท้เสียก่อน 

ขัน้ท่ี 2 ค้นหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือให้หาหนทางในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 

ขัน้ท่ี 3 คิดหาหนทางในการแก้ปัญหา อาจเป็นการตัง้สมมติฐานขึน้มาแล้ว
ทดลองแก้ปัญหาตามสมมตฐิานท่ีได้ตัง้เอาไว้ 

ขัน้ท่ี 4 ลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางตามขัน้ท่ี 3 
ขัน้ท่ี 5 เก็บรวบรวมผลของการแก้ปัญหา ความส าเร็จหรือไม่เสร็จอย่างไรเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการน าด าเนินการตอ่ไปหาก พบสถานการณ์ปัญหาเชน่เดมิ หรือ คล้ายเดมิ 
จากการศึกษาขัน้ตอนในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ของ สรุศกัดิ ์ละลอกน า้ (2555) ซึง่แบง่เป็น 6 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการก าหนดปัญหา คือ ความสามารถในการตัง้ปัญหาภายใต้ขอบเขตของ

ข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ท่ีพบเห็น  
2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคาดคะเน

ถึงตวัแปรท่ีเก่ียวข้องวา่อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผล  
3) ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา คือ ความสามารถเก่ียวกบัการคดิออกแบบ

วิธีศกึษา หรือวิธีทดลองเพื่อคดิแก้ปัญหาตามท่ีระบไุด้อย่างมีเหตผุล  
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4) ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา คือ ความสามารถด าเนินการสงัเกต หรือทดลอง
ตามแบบท่ีคดิขึน้ อยา่งเป็นขัน้ตอนและถกูต้อง  

5) ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา คือ ความสมารถในการประเมินผล
และลงข้อสรุป หรืออธิบายได้ว่า ผลท่ีเกิดขึน้นัน้สอดคล้องกับปัญหาท่ีระบุไว้หรือไม่เป็นอย่างไร 
และน าไปใช้ได้ 

6) ด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการน าเสนอข้อมลูท่ีได้
จากการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง และ สรุปผลเพ่ือขยายผลการแก้ปัญหาสูส่าธารณชน   

โดยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในงานวิจยันีเ้ป็นผล
มาจากการจดักิจกรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น  

 
6.4 วิธีการฝึกการคิดแก้ปัญหา 

ประพนัธ์ศริิ สเุสารัจ (2556) ได้กลา่วถึงวิธีการฝึกไว้ คือ 
1) ฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญหาจากบทความ ครูจะต้องเลือกบทความจากหลาย ๆ 

ลกัษณะมาให้นกัเรียนอา่นแล้วตอบค าถามเพ่ือฝึกทกัษะการคดิตามขัน้ตอนของการแก้ปัญหา 
2) ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากภาพ ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพต่าง ๆ ท่ีแสดง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึง่จะน าไปสูก่ารแก้ไขท่ีถกูต้อง 
3) ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ท่ีก าหนด เป็นสถานการณ์

ใกล้เคียงชีวิตจริง 
4) ฝึกให้นกัเรียนได้ท างานหรือท ากิจกรรมอยู่เสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ

แลกเปล่ียนความรู้ความคดิ 
5) ฝึกให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง 
6) ฝึกให้นกัเรียนเป็นผู้ มีเหตผุล ให้มีความเช่ือมัน่ 
7) ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักวิจารณ์ ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการวิเคราะห์

วิจารณ์ปัญหา โดยก าหนดวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์ออกเป็นขัน้ ๆ ได้แก่ การก าหนดปัญหา รวมรวบ
ข้อเท็จจริง ตัง้สมมตฐิาน ทดสอบสมมตุฐิานการประเมินผล 

8) ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการคดิวิเคราะห์-สงัเคราะห์ และฝึกให้รู้จกัออกความคดิเห็น 
9) จัดสิ่งเร้าหรือมีการกระตุ้ นท่ีดี จัดสถานการณ์ใหม่ หรือเสนอปัญหาหรือ

ประเดน็ท่ีท้าทายนา่สนใจ และมีวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธีมาให้นกัเรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา 



  70 

10) การฝึกฝนให้นกัเรียนแก้ปัญหาใด  ๆก็ตาม ครูไมค่วรบอกวิธีการแก้ปัญหาโดยตรง 
11) ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหากรณีศึกษา ครูเลือกหรือเขียนกรณีศึกษาท่ีเป็น

ปัญหาในสงัคมทัว่ไป แล้วตัง้ค าถามเพื่อน าไปสูก่ารแก้ปัญหา 
12) ฝึกการคิดแก้ปัญหาจากส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ ซีดี ภาพนิ่ง เพลง 

บทประพนัธ์ตา่ง ๆ ฯลฯ แล้วตัง้ค าถามเพื่อน าไปสูก่ารแก้ปัญหา 
จากการศกึษาวิธีการฝึกการคิดแก้ปัญหา พบว่า มีหลากหลายวิธีท่ีจะช่วยให้ฝึกการ

คิดแก้ปัญหาได้ โดยในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้เน้นออกแบบการจดักิจกรรมท่ีช่วยฝึกความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา โดยใช้การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ และการคิดแก้ปัญหาจาก
กรณีศกึษาท่ีเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนั หรือปัญหาของสงัคมในปัจจบุนั 

 
6.5 ประโยชน์ของการคิดแก้ปัญหา 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาถือเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีสุด
ของการคิดทัง้มวล การคิดแก้ปัญหาเป็นท่ีส าคญัตอ่วิถีการด าเนินชีวิตในสงัคมของมนษุย์ ซึ่งต้อง
ใช้การคิดเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลาทกัษะการคิดแก้ปัญหา เป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องและมี
ประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิตท่ีวุ่นวายสบัสนได้เป็นอย่างดีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของแต่
ละบคุคลแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัระดบัสติปัญญาความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ ตลอดจนได้รับการ
พฒันา วิธีการคิดแก้ปัญหานัน้ไม่มีวิธีการตายตวัเสมอไป วิธีการท่ีใช้ในการท่ีใช้ในการค้นคว้าหา
ค าตอบจะมีมากมายหลายวิธีขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละคนและสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ผู้ ท่ีมี
ทกัษะและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมสบัสนวุ่นวายได้อย่าง
เข้มแข็ง มั่นคง ทักษะการแก้ปัญหานัน้จึงมิใช่เพียงการรู้คิดและรู้จักการใช้สมองหรือมุ่งพัฒนา
สติปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาแตเ่พียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัพฒันาทศันคติ วิธีคิด คา่นิยม ความรู้ ความ
เข้าใจในสภาพการณ์ของสงัคมได้อีกด้วย 

มทันี เสียงเสนาะ (2559) กล่าวว่า ประโยชน์ของการคิดแก้ปัญหาว่าได้ว่าเป็นทกัษะ
ท่ีส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตเพราะการด ารงชีวิตย่อมจะมีปัญหาเข้า
มาให้แต่ละบุคคลได้คิดแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการฝึกคิดแก้ปัญหานัน้จะท าให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์ มีแรงจูงใจในการเรียน มีความกระตือรือร้น ฉลาดคิด มีเหตุผลผลในการคิดหรือ
ตดัสินใจในสถานการณ์ปัญหาก าลงัเผชิญ มีความรู้ความจ าท่ีดี เพราะการคดิแก้ปัญหาต้องอาศยั
ความรู้เดิมเข้ามาเก่ียวข้อง มีความอดทน พยายามในการแก้ปัญหา รู้จักการท างานเป็นทีม          
มีความสามัคคี การรู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นอกจากนีย้ังช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความจ า
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ระยะยาวอีกด้วยเพราะการแก้ปัญหาท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึง้ ท าให้จดจ าเร่ืองราวใน
สถานการณ์ปัญหานัน้ เป็นอยา่งด ี

จากการศึกษาประโยชน์ของการคิดแก้ปัญหา สามารถสรุปได้ว่า ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้ เรียนคิดแก้ปัญหาเป็น ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม 
ความรู้ ความเข้าในสภาพการณ์ของสงัคม อีกทัง้ยงัชว่ยท าให้ผู้ เรียนเกิดความจ าระยะยาวอีกด้วย 

 
6.6 การวัดและประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

อานนท์ เอือ้อมุากลุ (2549) ได้น าเสนอตารางสรุปวิธีการสร้างแบบการคิดแก้ปัญหา 
(แบบเลือกตอบ) เป็นตารางดงัตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 1 แสดงสรุปวิธีการสร้างแบบสอบการคิดแก้ปัญหา 
 

กระบวนการ
คิดแก้ปัญหา 

การสร้างแบบสอบในแต่ละส่วน 
สิ่งท่ีปรากฏใน

สถานการณ์ปัญหา 
การเขียนข้อค าถาม การเขียนตัวเลือก 

1. การก าหนด
ป ร ะ เ ด็ น
ปัญหา 

สภาพปัญหาท่ีน ามาจาก
แหลง่ตา่ง ๆ 

- ปัญหาท่ีเกิดขึน้ของ
สถานการณ์นีคื้ออะไร 

ข้ อ ถู ก  เป็ น ป ระ เด็ น ท่ี
ครอบคลุมสภาพปัญหาท่ี
กลา่วถึงทัง้หมด 
ตั วลวง  เป็นประเด็น ท่ี
ครอบคลุมสภาพปัญหา
เพียงบางสว่น 

2.  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
ส า เห ตุ ข อ ง
ปัญหา 

สภาพปัญหาและข้อมลูอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาซึ่ง
ผู้ตอบจ าเป็นต้องทราบ 

- ปัญหานีมี้สาเหตุมา
จากอะไร 

ข้อถูก ให้สาเหตท่ีุชดัเจน
แล ะค รอบคลุ ม สภ าพ
ปัญหา 
ตั ว ล ว ง  ใ ห้ ส า เห ตุ ท่ี
คลุมเครือหรือไม่เก่ียวกับ
สภาพปัญหา 
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ตาราง 1 (ตอ่) แสดงสรุปวิธีการสร้างแบบสอบการคิดแก้ปัญหา 

กระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

การสร้างแบบสอบในแต่ละส่วน 
สิ่งท่ีปรากฏใน

สถานการณ์ปัญหา 
การเขียนข้อค าถาม การเขียนตัวเลือก 

3. การเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 

เง่ือนไขท่ีจ ากัดกรอบ
วิธีการคดิแก้ปัญหา 

- วิ ธีการใดท่ีท่านคิด
ว่าสามารถน ามาใช้
แก้ปัญหานีไ้ด้บ้าง 

ข้อถูก  ให้วิ ธีการท่ีช่วย
แก้ปัญหานัน้ได้ตรงตาม
สาเหตุ  และอยู่ ภ ายใต้
เง่ือนไขท่ีก าหนด ตัวลวง 
ให้วิธีการท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
สาเหตขุองปัญหา 

  - วิ ธีการใดท่ีท่านคิด
ว่าสามารถน ามาใช้
แก้ปัญหานีไ้ด้ดีท่ีสดุ 

ข้อถูก ให้วิธีการแก้ปัญหา
จากต้นเหตขุองปัญหานัน้ 
และอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ี
ก าหนดในสถานการณ์ 
ตั ว ล ว ง  ใ ห้ วิ ธี ก า ร ท่ี
แก้ปัญหาจากปลายเหตุ
หรือวิธีการท่ีไม่เก่ียวข้อง
กบัสาเหตขุองปัญหา 

4. การประเมินผล
การคดิแก้ปัญหา 

สภาพปัญหา - ผ ล ท่ี ท่ี ค าด ว่ า จ ะ
เกิดขึน้จากการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิ ธีการท่ี
ทา่นเลือกคืออะไร 

ข้อถูก ให้ผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ ซึ่งแก้ปัญหาท่ีระบุ
ในขัน้ตอนแรก 
ตัวลวง ให้ผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาท่ีระบุในขัน้ตอน
แรก  

 
จากการศึกษาการวดัและประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา พบว่า การวดั

และประเมินจะต้องมีการก าหนดสภาพปัญหา เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งอาจ
เป็นได้ทัง้แบบปรนยั หรืออตันยั 
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6.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ (2559) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยา      
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนในแต่ละหวัข้อสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยวดัจากแบบทดสอบท่ีประกอบด้วยสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองละ 
5 สถานการณ์ โดยแต่ละสถานการณ์จะตัง้ค าถาม 4 ข้อ แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตาม
ขัน้ตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 4 ขัน้ตอน ดังนี ้1) ขัน้ระบุปัญหา 2) ขัน้ตัง้สมมติฐาน        
3) ขัน้พิสจูน์หรือทดลอง และ 4) ขัน้สรุปผลและน าไปใช้  

นายศภุฤทธ์ิ ไชยเลิศ (2558) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ความสามารถในการ
คดิแก้ปัญหาของนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และคะแนนเฉล่ียความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนในภาพรวม ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดบัดี 

นาตยา ช่วยชเูชิด (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา พบว่า ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยวดัจากแบบทดสอบท่ีเป็น
แบบเลือกตอบจ านวน 32 ข้อ ทัง้นีผู้้วิจยัได้อภิปรายผลว่าชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษาเป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท าให้ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาถูก
พฒันามากขึน้เม่ือได้รับการจดักิจกรรมตามขัน้ตอนการแก้ปัญหา และเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะ
เป็นสถานการณ์ใกล้ตวัของผู้ เรียนท่ีเป็นปัญหา เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับโอกาสในการวางแผนแก้ปัญหา
ใกล้ตวั ทัง้นีกิ้จกรรมต้องเป็นกิจกรรมเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และการวดัความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสามารถวดัได้จากทัง้แบบเลือกตอบหรือแบบเขียนตอบ ทัง้นีมี้สถานการณ์ปัญหาในข้อ
ค าถาม เพ่ือให้ผู้ เรียนได้คดิแก้ปัญหา 



 

 
บทที่ 3  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ผู้วิจยัมีหวัข้อในการน าเสนอ ดงันี ้
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
3. เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 
4. แบบแผนท่ีใช้ในการวิจยั 
5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
6. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
7. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
8. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
9. จริยธรรมของการวิจยั 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จงัหวดัเพชรบรีุ ท่ีก าลงัศกึษา
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 123 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จงัหวดัเพชรบรีุ ท่ีก าลงัศกึษา

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเป็นนกัเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมท่ีต้องได้รับการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
พิเศษ 

 
2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง           
ซึง่จดัในรูปแบบคา่ยไมค้่างคืน รวมเวลา 3 วนั 
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3. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีได้จากการถอดบทเรียนจากโครงการพระราชด าริกงัหนัน า้ชยัพฒันา  เช่ือมโยง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 8 
ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
4. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซึ่งท าการทดลองตามแบบแผนการทดลอง
แบบ One – Group Pretest-Posttest Design 

 
 ตาราง 2 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest-Posttest Design 
 

สอบก่อน การทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
T2 แทน การทดลองหลงัการทดลอง 
X แทน การจดัค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั 

มธัยมศกึษาตอนต้น  
 

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัแบง่เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 

1) ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียน ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น 

2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหันน า้           
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  

3) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้         
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  
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5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
1) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมกับ

เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

2) แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

3) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

4) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

 
6. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.1 ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

6.1.1 รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
(1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือการ

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาของสถาบันส่ง เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(2)  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสาระการ
เรียนรู้แกนกลางและตวัชีว้ดั สารท่ี 8 : ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(3) กิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
(4) กิจกรรมฝึกความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
(5) การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษา 
(6) เนือ้หาความรู้จากการถอดบทเรียนโครงการพระราชด าริกงัหนัน า้ชยัพฒันา 

6.1.2 พิจารณาความเช่ือมโยงระหว่างโครงการพระราชด าริกังหันน า้ชัยพัฒนากับ  
สะเตม็ศกึษา พบวา่ มีความเช่ือมโยงดงัตาราง 3  
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ตาราง 3 กงัหนัน า้ชยัพฒันากบัสะเตม็ศกึษา 
 

สะเตม็ศึกษา กังหันน า้ชัยพัฒนา 
S 

Science (วิทยาศาสตร์) 
1) สารละลาย  
2) แรงและการเคล่ือนท่ี  
3) พลงังานกล  
4) ความหนาแนน่ของวตัถ ุ 
5) สมดลุคาน 
6) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 

T 
Technology (เทคโนโลยี) 

1) วิธีการตรวจสอบคณุภาพน า้  
2) วิธีการเตมิออกซิเจนลงในน า้ด้วยกงัหนัน า้ชยัพฒันา 3) 
วิธีการใช้วสัดอุปุกรณ์ในการสร้างกงัหนัน า้ชยัพฒันา 

E 
Engineering 

(วิศวกรรมศาสตร์) 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้แก่ 1) ระบปัุญหา  
2) รวบรวมข้อมลู 3) ออกแบบวิธีการ 4) ด าเนินการ 5) 
ทดสอบ ประเมินผล และ 6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

M 
Mathematics (คณิตศาสตร์) 

1) จ านวน อตัราสว่น และร้อยละ  
2) รูปร่าง และรูปทรง  
3) การวดัความยาว การตวงปริมาตร การนบั การชัง่น า้หนกั  
4) เวลา 

 
6.1.3 ออกแบบและพฒันาบทปฏิบตัิการ เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบและสร้างชุด

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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บทปฏิบัติการท่ี 1 การตรวจสอบคุณภาพน า้เบือ้งต้น คือ บทปฏิบัติการท่ีให้
นกัเรียนท าการตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้น ได้แก่ การตรวจสอบสี กลิ่น รส อณุหภูมิ คา่ pH ค่า
ออกซิเจนละลายในน า้ และค่าความโปร่งแสง โดยนกัเรียนปฏิบตัิทัง้ในและนอกห้องเรียน พร้อม
บนัทกึผลเพื่อเปรียบเทียบคณุภาพน า้ ณ สถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้ (ภาพประกอบ 10) 

 

  
(ก) (ข) 

ภาพประกอบ 10 ตวัอยา่งการตรวจสอบคณุน า้ (ก) ตรวจสอบคา่ DO และ (ข) วดัความโปร่งแสง 
 
บทปฏิบตัิการท่ี 2 การทดลองการเติมออกซิเจนลงในน า้ คือ บทปฏิบตัิการท่ีให้

นกัเรียนเป่าลมหายใจลงในสารละลายสีน า้เงินคือน า้ท่ีผสมสารละลายโบรโมไทมอลบล ูซึ่งจะท า
ให้น า้เป็นกรดและเปล่ียนเป็นสีเหลือง โดยขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการสร้างน า้เสียสงัเคราะห์ จากนัน้
ให้นกัเรียนใช้หลอดคนสารละลายหรือตีให้สารละลายสมัผสัอากาศ เพ่ือให้ออกซิเจนละลายลงไป
ในสารละลาย ซึง่จะท าให้สารละลายเปล่ียนสีเป็นสีเขียวหรือสีน า้เงิน (ภาพประกอบ 11) 

 

 
ภาพประกอบ 11 การสร้างน า้เสียสงัเคราะห์ด้วยลมหายใจ 

 



  79 

บทปฏิบตัิการท่ี 3 การทดลองกังหนัน า้ไม้ไอติม คือ บทปฏิบตัิการท่ีก าหนดไม้ไอติม
ให้นกัเรียน 5 ไม้ และหนงัยาง 5 เส้น เพ่ือสร้างกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลองให้มีคณุสมบตัิ คือ ลอย
น า้ได้ ป่ันน า้ได้ ไม่เคล่ือนท่ีขณะป่ัน (หมนุวนได้) ป่ันได้นาน 5 วินาที และขณะป่ันท างานต้องไม่มี
การควบคมุจากมนษุย์ ทัง้นีส้ามารถหกัไม้ไอตมิจ านวน 1 ไม้ ได้ 1 ครัง้ (ภาพประกอบ 12) 

 

 
ภาพประกอบ 12 ไม้ไอตมิจ านวน และหนงัยาง 

 
บทปฏิบตัิการท่ี 4 การทดลองทุ่นลอยน า้  คือ บทปฏิบตัิการท่ีให้ท าการทดลอง

หาความหนาแน่นของวัสดุท่ีก าหนดให้ (โฟม ไม้ไอติม และฟีเจอร์บอร์ด) และให้ออกแบบการ
ทดลองเพ่ือศกึษาความสามารถในการลอยน า้ของวสัดแุตล่ะชนิด โดยก าหนดดินน า้มนัและเคร่ือง
ชัง่น า้หนกัให้เพ่ือใช้ประกอบการทดลอง ชดุการทดลองทุน่ลอยน า้ (ภาพประกอบ 13) 

 

 
ภาพประกอบ 13 ทดลองหาความสามารถในการลอยน า้ของวสัด ุ
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บทปฏิบัติการท่ี 5 การทดลองใบพัดกังหันน า้ คือ บทปฏิบัติการท่ีให้นักเรียน
ทดลองเก่ียวกับการหมุนของใบพัดกังหันน า้ โดยท าการทดลองท่ีศึกษาผลของรูปร่างใบพดัและ
ความลึกในการจมน า้ของใบพัดท่ีมีต่อการกระจายของน า้และลักษณะหยดน า้ ผ่านชุดการ
ทดลองฆใบพดักงัหนัน า้ (ภาพประกอบ 14) 

 

 

 

(ก) (ข) 
ภาพประกอบ 14 (ก) ชดุส่ือใบพดักงัหนัน า้ และ (ข) ใบพดัรูปแบบตา่ง ๆ  

 
บทปฏิบัติการท่ี  6 การออกแบบและสร้างกังหันน า้ชัยพัฒนาจ าลอง คือ          

บทปฏิบตัิการท่ีให้นกัเรียนใช้อปุกรณ์ท่ีก าหนดให้ เพ่ือออกแบบและสร้างกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง
ให้มีคณุสมบตั ิคือ ป่ันน า้ได้ สมดลุ ป่ันแล้วเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรง แข็งแรง (ภาพประกอบ 15) 

 

 
ภาพประกอบ 15 ตวัอยา่งกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 

 
6.1.4 วางแผนการสร้างชดุกิจกรรมและก าหนดสว่นประกอบของชดุกิจกรรม ดงันี ้

(1) จดุประสงค์ 
(2) บทน า 
(3) ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
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(4) บนัทกึผลการท ากิจกรรมหรือการทดลอง 
(5) สรุปและอภิปรายผล 
(6) ค าถามของกิจกรรม 

6.1.5 ออกแบบและสร้างรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ในชุดกิจกรรม โดยน าบท
ปฏิบัติท่ีออกแบบและพัฒนาไว้ มาร่วมออกแบบและสร้างกิจกรรมด้วยด้วย ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม 5 กิจกรรมดงันี ้

กิจกรรมท่ี 1 ถอดบทเรียนโครงการของพอ่ 
กิจกรรมท่ี 2 รู้จกักงัหนัน า้ชยัพฒันา 
กิจกรรมท่ี 3 ตรวจสอบคณุภาพน า้ 
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกคดิแบบพอ่ 
กิจกรรมท่ี 5 กงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 

6.1.6 น าชุดกิจกรรมท่ีออกแบบและสร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอ
ค าแนะน าในการปรับปรุง และน ากลบัมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6.1.7 ออกแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

1) รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
(1) วิธีการจดัคา่ยวิทยาศาสตร์ 
(2) รายละเอียดและความเหมาะสมของล าดบักิจกรรมแตล่ะสว่น ซึง่ผู้วิจยัได้

แบง่กิจกรรมภายในคา่ยเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 
  สว่นท่ี 1  กิจกรรมนนัทนาการ 
  ส่วน ท่ี  2 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ี ได้จากการถอดบทเรียนโครงการ

พระราชด าริกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
  สว่นท่ี 3 กิจกรรมถอดบทเรียนจากสว่นท่ี 2 
  สว่นท่ี 4 กิจกรรมการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(3) ตวัอยา่งการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะค่าย 
(4) การศกึษาแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียน 

2) ออกแบบกิจกรรมท่ีควรมีในคา่ยวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผู้ วิจยัได้ออกแบบกิจกรรมท่ีควรจะมีในคา่ยฯ จ านวน 3 วนั 
ดงันี ้
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(1) การลงทะเบียน  
(2) พิธีเปิดและปิด การแนะน าตวัวิทยากรประจ าคา่ย  
(3) การบรรยายพิเศษเร่ืองโครงการพระราชด าริ 
(4) กิจกรรมจากชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชยัพัฒนา ส าหรับ

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
(5) การศกึษาแหลง่เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 
(6) กิจกรรมนนัทนาการละลายพฤตกิรรม และผอ่นคลาย 
(7) กิจกรรมการถอดบทเรียนด้วยการบนัทกึกิจกรรมหรือท าแผนผงัความคิด 
(8) การพกัรับประทานอาหารวา่ง และอาหารกลางวนั 
(9) การสรุปเนือ้หาความรู้ประจ าวนั 

3) ออกแบบและสร้างรูปแบบการจดัค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหนัน า้ชยัพัฒนา 
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 วนั แล้วน าไปเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือ
ขอค าแนะน าและปรับปรุงให้เหมาะสม จากนัน้จดัพิมพ์เพ่ือน าไปใช้ 

6.1.8 น าชุดกิจกรรม ปใช้กับทดลองน าร่องกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ จ านวน 57 คน เป็น
เวลา 3 วนั เพ่ือหาความเหมาะสมของชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา 

6.1.9 ปรับปรุงชดุกิจกรรมตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของนกัเรียนกลุ่มทดลองน า
ร่อง แล้วจดัพิมพ์ชดุกิจกรรมฯ เพ่ือน าสง่ผู้ เช่ียวชาญ 

6.1.10 น าชุดกิจกรรมส่งผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้าน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา การวัดและประเมินผล เพ่ือประเมินคุณภาพและความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมกับเนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมใน         
ชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

6.1.11 ปรับปรุงชุดกิจกรรมตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้
จดัพิมพ์เลม่ชดุกิจกรรมฯ เพ่ือเตรียมน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
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6.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหันน า้    
ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

6.2.1 ศกึษาข้อมลูการวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
6.2.2 สร้างตารางวิ เคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการทัง้ 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการตัง้สมมติฐาน 2) ทักษะการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบตัิการ 3) ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร 4) ทกัษะการทดลอง และ 5) ทกัษะ
ตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 วิเคราะห์จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและ
จ านวนข้อค าถาม 

 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม จ านวนข้อค าถาม 

ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 4 (อตันยั 3, ปรนยั 1) 

ทกัษะการทดลอง 4 (อตันยั 3, ปรนยั 1) 

ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร 5 (อตันยั 3, ปรนยั 2) 

ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 (อตันยั 2, ปรนยั 1) 

ทกัษะตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป 4 (อตันยั 3, ปรนยั 1) 
รวม 20 

 
6.3.3 น าแบบวดัท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับปรุงตามค าแนะน า 
6.3.4 น าแบบวัดท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือประเมินความ

สอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั (IOC)  
6.3.5 คดัเลือกข้อค าถามท่ีผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้องการวดัมากกว่า 0.5 จ านวน 
15 ข้อ แบง่เป็นข้อค าถามอตันยั 10 ข้อ และข้อค าถามปรนยั 5 ข้อ 

6.3.6 น าข้อค าถามท่ีผ่านการคดัเลือกเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน า
และปรับปรุง จากนัน้จดัพิมพ์เป็นชดุเพ่ือน าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพและผลการ
ใช้ชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา 
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6.3 แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้   
ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

6.3.1 ศกึษาข้อมลูการวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
6.3.2 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก าหนดปัญหา 2) ด้านการวิเคราะห์ปัญหา
3) ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา 5) ด้านการประเมินและ
สรุปผลการแก้ปัญหา 6) ด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 5 วิเคราะห์จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และจ านวนข้อค าถาม 

 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม จ านวนข้อค าถาม 

ด้านการก าหนดปัญหา 5 (อตันยั 3, ปรนยั 2) 

ด้านการวิเคราะห์ปัญหา 5 (อตันยั 3, ปรนยั 2) 

ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  5 (อตันยั 3, ปรนยั 2) 

ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา 3 (อตันยั 3, ปรนยั 0) 

ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา 4 (อตันยั 3, ปรนยั 1) 

ด้านการเผยแพร่ผลการ 3 (อตันยั 3, ปรนยั 0) 
รวม 25 

 
6.3.3 น าแบบวดัท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับปรุงตามค าแนะน า 
6.3.4 น าแบบวัดท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือประเมินความ

สอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั (IOC)  
6.3.5 คดัเลือกข้อค าถามท่ีผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว ซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้องการวดัมากกว่า 0.5 จ านวน 
17 ข้อ แบง่เป็นข้อค าถามอตันยั 12 ข้อ และข้อค าถามปรนยั 5 ข้อ 

6.3.6 น าข้อค าถามท่ีผ่านการคดัเลือกเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน า
และปรับปรุง จากนัน้จดัพิมพ์เป็นชดุเพ่ือน าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างตอ่ไป  เพ่ือหาประสิทธิภาพและ
ผลการใช้ชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา 
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6.4 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
กับเนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

6.4.1 ออกแบบตารางประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์ของ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมกับเนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้  
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่านสามารถให้คะแนน
ได้ 3 ระดบัซึง่มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

+1  หมายถึง สอดคล้อง 
0   หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
-1  หมายถึง ไมส่อดคล้อง 

โดยในแต่ละหวัข้อประเมินนัน้ให้พิจารณาคะแนนเฉล่ียของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด ถ้า
มากกว่า 0.5 คะแนน ขึน้ไป หมายความว่า จดุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมกับเนือ้หาและ
รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมฯ สอดคล้องกัน แต่ถ้าต ่ากว่า 0.5 คะแนน หมายความว่า 
จดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบัเนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมฯ ไม่สอดคล้องกนั 
จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

6.4.2 เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จัดพิมพ์เป็นชุด
ส าหรับให้ผู้ เช่ียวชาญใช้ในการประเมินความสอดคล้องของชดุกิจกรรมตอ่ไป 

 
6.5 แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
6.5.1 แบบประเมินคุณภาพนีด้ัดแปลงมาจาก สุรศักดิ์ ละลอกน า้ และสุภาภรณ์          

ศิริโสภณา (2554) และสนอง ทางปาน (2016a)โดยพิจารณาจากลกัษณะของรูปเล่มชุดกิจกรรม 
การจัดท าภาพประกอบ เนือ้หาสาระ การใช้ภาษา ชุดส่ือประกอบกิจกรรมและประโยชน์ของ      
ชุดกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (5-point 
rating scale) โดยก าหนดระดับความเห็นเป็น 5 4 3 2 1 คะแนน หมายถึง ดีมาก ดี ปานกลาง 
พอใช้ และควรปรับปรุง ตามล าดบั โดยน าน า้หนักคะแนนท่ีได้จากการประเมินหาค่าเฉล่ียและ
แปลความหมายของข้อมลูได้ดงันี ้
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ดีมาก   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั  4.51 - 5.00 คะแนน 
ดี   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั  3.51 – 4.50 คะแนน 
ปานกลาง  มีคา่เฉล่ียเทา่กบั  2.51 – 3.50 คะแนน 
พอใช้   มีคา่เฉล่ียเทา่กบั  1.51 – 2.50 คะแนน 
ควรปรับปรุง  มีคา่เฉล่ียเทา่กบั  1.00 – 1.50 คะแนน 

6.5.2 เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จัดพิมพ์เป็นชุด
ส าหรับให้ผู้ เช่ียวชาญใช้ในการประเมินคณุภาพของชดุกิจกรรมตอ่ไป 

 
6.6 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

6.6.1 ออกแบบตารางประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับ
จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กงัหนัน า้
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่านสามารถให้คะแนน
ได้ 3 ระดบัซึง่มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

+1  หมายถึง สอดคล้อง 
0   หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
-1  หมายถึง ไมส่อดคล้อง 

โดยการประเมินในแต่ละข้อค าถาม ให้พิจารณาคะแนนเฉล่ียของผู้ เช่ียวชาญ
ทัง้หมด ถ้ามากกว่า 0.5 คะแนน ขึน้ไป หมายความว่า ข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
สอดคล้องกัน แต่ถ้าต ่ากว่า 0.5 คะแนน หมายความว่า ข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    
ไมส่อดคล้องกนั จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

6.6.2 เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จดัพิมพ์เป็นชุด
ส าหรับให้ผู้ เช่ียวชาญใช้ในการประเมินความสอดคล้องของแบบวดัตอ่ไป 
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6.7 แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

6.7.1 ออกแบบตารางประเมินความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โดยผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่านสามารถ
ให้คะแนนได้ 3 ระดบัซึง่มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

+1  หมายถึง สอดคล้อง 
0   หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
-1  หมายถึง ไมส่อดคล้อง 

โดยการประเมินในแตล่ะข้อค าถาม ให้พิจารณาคะแนนเฉล่ียของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
ถ้ามากกว่า 0.5 คะแนน ขึน้ไป หมายความว่า ข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม สอดคล้องกัน 
แตถ้่าต ่ากว่า 0.5 คะแนน หมายความว่า ข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม ไม่สอดคล้องกัน 
จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

6.7.2 เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จัดพิมพ์เป็นชุด
ส าหรับให้ผู้ เช่ียวชาญใช้ในการประเมินความสอดคล้องของแบบวดัตอ่ไป 

 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการเก็บข้อมูล
เพ่ือปรับปรุงชดุกิจกรรมก่อนน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง ส่วนการเก็บข้อมลูเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรม และส่วนการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

7.1 การเก็บข้อมลูเพื่อปรับปรุงชดุกิจกรรมก่อนน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 
7.1.1 น าชุดกิจกรรมไปทดลองน า ร่องกับนักเรียน ท่ี ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ จ านวน 57 คน ใน
รูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ เวลา 3 วัน โดยใช้ร่วมกับรูปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
กงัหนัน า้ชยัพัฒนา ส าหรับนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น จากนัน้ปรับปรุงตามความคิดเห็น
ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 

7.1.2 ส่งชุดกิจกรรมและแบบวัดท่ีออกแบบและสร้างขึน้ทัง้หมดให้ผู้ เช่ียวชาญ
ประเมินความสอดคล้องและคณุภาพ ด้วยแบบประเมินดงันี ้
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1) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
กับเนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

2) แบบประเมินคณุภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชยัพัฒนา 
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

3) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหนัน า้ชยัพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

4) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  

7.1.3 ปรังปรุงชดุกิจกรรมและแบบวดัตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
7.2 การเก็บข้อมลูเพื่อหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรม 

7.2.1 น าชดุกิจกรรมท่ีผา่นผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2560 จ านวน 48 คน ในรูปแบบของคา่ยวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 3 วนั โดยใช้ร่วมกบัรูปแบบการจดัท่ีผู้วิจยัออกแบบและ
สร้างขึน้ 

7.2.2 จดัการทดสอบหลงัการใช้ชุดกิจกรรม โดยจดัขึน้ในวนัสดุท้ายของการจดัค่าย 
เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง 
กังหนัน า้ชยัพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และแบบวดัความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

7.3 การเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

7.3.1 ชุดกิจกรรมท่ีผ่านผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างนักเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1            
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 วัน โดยใช้ร่วมกับรูปแบบการจัดท่ีผู้ วิจัย
ออกแบบและสร้างขึน้ 
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7.3.2 จดัการทดสอบก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม โดยจดัขึน้ในวนัสดุท้ายของการ
จดัคา่ยฯ เพ่ือให้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และแบบวดัความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

 
8. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

8.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการประเมินความสอดคล้อง หาคณุภาพของและ
คดิคะแนนการท าชดุกิจกรรมและแบบวดัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

8.1.1 คา่เฉล่ีย (mean) ของคะแนน 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑁
 

เม่ือ �̅�  คือ  คา่เฉล่ียของคะแนน 

  ∑ 𝑥  คือ ผลรวมของคะแนน 

  𝑁  คือ จ านวนคน 
 
8.1.2 คา่เฉล่ียถ่วงน า้หนกั (weighted mean) ของคะแนน 

�̅� =
∑ 𝑤𝑥

∑ 𝑤
 

เม่ือ �̅�  คือ  คา่เฉล่ียของคะแนน 

  ∑ 𝑤𝑥  คือ ผลรวมของผลคณูคะแนนกบัน า้หนกั 

  ∑ 𝑤  คือ  ผลรวมน า้หนกั 

  𝑁  คือ จ านวนคน 
 
8.1.3 คา่ร้อยละ (Percentage) 

ร้อยละ =
𝑥 × 100

𝑁
 

เม่ือ ร้อยละ  คือ  คา่ร้อยละ 

  𝑥  คือ คะแนน 

  𝑁  คือ คะแนนเตม็ 
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8.1.4 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

𝑆. 𝐷. =  √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁
 

เม่ือ 𝑆. 𝐷.  คือ  คะแนนสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  𝑥  คือ คะแนน 

  �̅�  คือ  คา่เฉล่ียของคะแนน 

  𝑁  คือ จ านวนคน 
 

8.2 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิภาพของชดุกิจกรรม 
การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพัฒนา 

ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ใช้สูตร E1/E2 ใช้ค่า
ร้อยละ (บญุชม ศรีสะอาด, 2546) โดย 

70 ตวัแรก หรือ E1 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีได้จากการท าบนัทึกผล
กิจกรรมหรือค าถามภายในกิจกรรมในแตล่ะกิจกรรมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 

70 ตวัแรก หรือ E2 หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีได้จากแบบวดัหลงัใช้ชุด
กิจกรรมครบทกุกิจกรรม แล้วได้คะแนนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 

𝐸1 =

∑ 𝑥
𝑁
𝐴

 × 100 

เม่ือ 𝐸1 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไว้ในชดุกิจกรรม 

  ∑ 𝑥 คือ คะแนนรวมของการท ากิจกรรมทัง้หมด 

  𝐴 คือ คะแนนเตม็ของการท ากิจกรรมทัง้หมด 

  𝑁 คือ จ านวนผู้ เรียน 

𝐸2 =

∑ 𝑥
𝑁
𝐵

 × 100 

เม่ือ 𝐸2 คือ  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ชดุกิจกรรม 

  ∑ 𝑥 คือ คะแนนรวมของการท าแบบวดั 

  𝐵 คือ คะแนนเตม็ของการท าแบบวดั 

  𝑁 คือ จ านวนผู้ เรียน 
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8.3 สถิตท่ีิใช้ในตรวจสอบสมมตฐิาน 

8.3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับเกณฑ์ 70/70 
โดยใช้วิธีทางสถิต ิt-test แบบ One-sample 

 8.3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหันน า้ชยัพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจดัค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ืองกังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนักเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้วิธีทางสถิต ิt-test แบบ Dependent Samples 

8.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ก่อนและหลงั
เรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โดยใช้วิธีทางสถิต ิt-test แบบ Dependent Samples  

 
9. จริยธรรมในการวิจัย 

การวิจยันีใ้ช้มนุษย์เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ าเป็นต้องตรวจสอบการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด 
เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบด้านลบกับกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจยัได้ขออนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนและ
กลุ่มตวัอยา่งการท าการเก็บข้อมลู โดยแจ้งรายละเอียดตา่ง ๆ ในการเก็บข้อมลูทัง้หมด นอกจากนี ้
จะไม่มีการเปิดเผยช่ือของกลุ่มตวัอย่างในปริญญานิพนธ์เล่มนี ้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่ม
ตวัอยา่งภายหลงั 



 

บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัย

พฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เพ่ือศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลัง
ได้รับการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบคา่ยวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น โดยผู้วิจยัน าเสนอผลการศกึษา เป็น 6 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการออกแบบชดุกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้   
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีออกแบบจากความคดิเห็นของนกัเรียน 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสอดคล้องและคุณภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความสอดคล้องของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้     
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

ตอนท่ี 6 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเม่ือได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย     
ชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 



  93 

ตอนที่  1 ผลการออกแบบชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้วิจยัได้ชดุกิจกรรมฯ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลกั ดงันี ้
กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียนโครงการของพ่อ (ภาพประกอบ 16) 

จุดประสงค์ :  
1) อธิบายลกัษณะโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9  

ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ 
2) เข้าใจหลกัการแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9  
3) วิเคราะห์ความเหมือนหรือแตกต่างของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ 
ลักษณะกิจกรรม :  
1) ศกึษาโครงการพระราชด าริจากใบความรู้  
2) ท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมการจ าแนกประเภทโครงการพระราชด าริ  
3) เลือกโครงการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนดให้ใน

ค าถามของกิจกรรม 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพประกอบ 16 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ี 1 (ก) ใบความรู้โครงการพระราชด าริ  
และ (ข) บนัทกึผลการจ าแนกโครงการฯ  
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กิจกรรมที่ 2 รู้จักกังหันน า้ชัยพัฒนา (ภาพประกอบ 17)  
จุดประสงค์ :  
1) อธิบายสว่นประกอบตา่ง ๆ ของกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
2) เข้าใจหลกัการท างานของกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
3) วิเคราะห์ความเหมือนหรือแตกตา่งกงัหนัน า้ชยัพฒันาแตล่ะรูปแบบ 
ลักษณะกิจกรรม :  
1) ท าการทดลองตามบทปฏิบตัิการท่ี 2 การทดลองการเติมออกซิเจนลงในน า้ 

โดยการสร้างน า้เสียสงัเคราะห์ เพ่ือให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกับกลไกลในการเติมอากาศของกังหนั
น า้ชยัพฒันา 

2) ศึกษาและสืบค้นข้อมูลกังหันน า้ชัยพัฒนา พร้อมทัง้ตอบค าถามเร่ือง
สว่นประกอบกงัหนัน า้ชยัพฒันา 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพประกอบ 17 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ี 2 (ก) ตวัอย่างภาพกงัหนัน า้ในใบความรู้  
และ (ข) สร้างน าเสียสงัเคราะห์ 

ท่ีมาภาพ (ก) : http://www.chaipat.or.th/images/stories/aerator_RX2_RX5c/RX2/08.jpg 
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กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพน า้ (ภาพประกอบ 18) 
จุดประสงค์ :  
1) ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2) เข้าใจวิธีการตรวจสอบคณุภาพน า้ 
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณตา่ง ๆ ของกงัหนัน า้ชยัพฒันาแตล่ะรูปแบบ 
ลักษณะกิจกรรม : 
1) ท าการทดลองตามบทปฏิบตัิการท่ี 1 การตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้น ซึง่ให้

นกัเรียนท าการตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้น ได้แก่ 
(1) สี กลิ่น รส    (2) อณุหภมูิ  
(3) คา่ pH     (4) คา่ออกซิเจนละลายน า้  
(5) คา่ความโปร่งแสง 

2) บนัทกึผลการท ากิจกรรม 
3) ตอบค าถามในกิจกรรม 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพประกอบ 18 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ี 3 (ก) การตรวจสอบคา่ DO และ(ข) วดัความโปร่งแสง 
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กิจกรรท่ี 4 ฝึกคิดแบบพ่อ (มี 3 กิจกรรมย่อย) (ภาพประกอบ 19 - 21) 
กิจกรรมที่ 4.1 กังหันน า้ไม้ไอตมิ 

จุดประสงค์ :  
1) ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2) อธิบายสว่นประกอบหลกัของกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
3) เข้าใจหลกัการท างานของกงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 
ลักษณะกิจกรรม : 
1) ท ากิจกรรมตามบทปฏิบัติการท่ี 3 การทดลองกังหันน า้ไม้ไอติม โดย

นักเรียนต้องท าความเข้าใจถึงส่วนประกอบส าคัญและหลักการของกังหันน า้ชัยพัฒนา เพ่ือ
ออกแบบและสร้างกงัหนัน า้ไม้ไอตมิให้ผา่นคณุสมบตัแิละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

2) บนัทกึผลการท ากิจกรรม 
3) ตอบค าถามในกิจกรรม 
 

 
ภาพประกอบ 19 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ี 4.1 ไม้ไอตมิและหนงัยาง เพื่อสร้างกงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 
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กิจกรรมที่ 4.2 ทุ่นลอยน า้ 
จุดประสงค์ :  
1) ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2) เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่กบัการจมลอยของวตัถ ุ
3) อธิบายการเลือกวสัดมุาท ากงัหนัน า้ 
ลักษณะกิจกรรม :  
1) ท ากิจกรรมตามบทปฏิบตักิารท่ี 4 การทดลองทุน่ลอยน า้ โดยนกัเรียนต้อง

มีการวางแผนการทดลอง เพ่ือท าการทดลองและแก้ปัญหาให้ทนัเวลา และถกูต้อง 
2) บนัทกึผลการท ากิจกรรม 
3) ตอบค าถามในกิจกรรม 
 

 
ภาพประกอบ 20 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ี 4.2 การทดลองหาความสามารถในการลอยน า้ของวสัด ุ
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กิจกรรมที่ 4.3 ใบพัดกังหันน า้ 
จุดประสงค์ :  
1) ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2) อธิบายการท างานของใบพดักงัหนัน า้ 
3) หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของใบพัด ความสูงในการติดตัง้ใบพัด 

และลกัษณะการหมนุ 
ลักษณะกิจกรรม : 
1) ท าการทดลองตามบทปฏิบัติการท่ี 5 การทดลองใบพัดกังหันน า้ โดย

นกัเรียนต้องวางแผนการทดลองและแบง่หน้าท่ีกนัภายในกลุ่ม เพ่ือให้การทดลองคาดเคล่ือนและ
ใช้เวลาน้อยท่ีสดุ และผลการทดลองต้องสามารถเก็บเป็นข้อมลูน าไปใช้ในกิจกรรมตอ่ไปได้ 

2) บนัทกึผลการท ากิจกรรม 
3) ตอบค าถามในกิจกรรม 
 

 
ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ี 4.3 ชดุการทดลองใบพดักงัหนัน า้ 
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กิจกรรท่ี 5 กังหันน า้ชัยพัฒนาจ าลอง (ภาพประกอบ 22) 
จุดประสงค์ : 
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะกิจกรรม :  
1) ท ากิจกรรมตามบทปฏิบตัิการท่ี 6 การออกแบบและสร้างกังหนัน า้ชยัพฒันา

จ าลอง โดยก าหนดอปุกรณ์ให้ ซึ่งนกัเรียนต้องเลือกวสัดใุนการสร้างแตล่ะสว่นอยา่งเหมาะสม โดย
ประยกุต์ความรู้และทกัษะจากกิจกรรมท่ี 1-4  

2) บนัทกึผลการท ากิจกรรม 
3) ตอบค าถามในกิจกรรม 
 

 
ภาพประกอบ 22 ตวัอยา่งกิจกรรมท่ี 4.3 การสร้างกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  100 

ตอนที่  2 ผลการศึกษาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้       
ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ออกแบบจากความคิดเห็นของ
นักเรียน 

ผู้ วิจัยได้น าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้นไปใช้กับทดลองน าร่องกับนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
และ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ จ านวน 57 คน ซึ่งจดัในรูปแบบค่าย
วิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เป็นเวลา 3 วนั 
โดยมีรูปแบบการจดัคา่ย ดงันี ้

วนัท่ี 1 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดคา่ยและกลา่วต้อนรับ  
09.30 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง วิทยาศาสตร์กบัโครงการพระราชด าริ 
10.30 –10.45 น.  กิจกรรมแนะน าชดุกิจกรรมฯ และรูปแบบการจดัในแตล่ะวนั 
10.45 – 11.15 น. กิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์  
11.15 – 12.30 น. ร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ 

ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (1) 
12.30 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.30 น.  เดนิทางและศกึษาแหลง่เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

พระราชด าริ เพ่ือเช่ือมโยงกบัชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษาฯ 
15.30 – 16.00 น.  เดนิทางกลบัโรงเรียนหรือสถานท่ีจดัคา่ย 
16.00 – 16.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมกิจกรรมในวนัตอ่ไป 

 
วนัท่ี 2 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
08.30 – 09.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือกระตุ้ นบรรยากาศภายในค่ายให้ 

สนุกสนาน ลดความเครียด และเป็นการกระตุ้ นผู้ เข้าร่วมให้
พร้อมท ากิจกรรม 

09.00 –12.00 น. ร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ 
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (2) 

12.00 – 12.45 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
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12.45 – 13.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือกระตุ้ นบรรยากาศภายในค่ายให้ 
สนกุสนาน และให้ผู้ เข้าร่วมตื่นตวัพร้อมท ากิจกรรมในชว่งบา่ย 

13.00 – 14.30 น.  ร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ 
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (3) 

14.30 – 14.45 น.  กิจกรรมเกมนนัทนาการ  
14.45 – 16.00 น.  ร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ 

ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (4) 
16.00 – 16.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมกิจกรรมในวนัตอ่ไป 

 
วนัท่ี 3 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
08.30 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ จากวิทยากร ในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 
09.30 – 11.00 น.  ถอดบทเรียนจากกิจกรรมท่ีได้รับทัง้หมด แล้วน าเสนอ 
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมเกมนนัทนาการ เพ่ือการผอ่นคลายหลงัจากเข้าร่วมคา่ย 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  มอบประกาศนียบตัรเข้าร่วมคา่ย และ ปิดคา่ย 

 
ผลการศกึษาทดลองน าร่อง มีรายละเอียดดงันี ้(ภาพประกอบ 23)  

1) ข้อความ หรือค าท่ีใช้ในชุดกิจกรรม ไม่ชัดเจน ก ากวม ท าให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจผิด และใช้เวลาในการท ากิจกรรมเพิ่มมากขึน้ 

2) ล าดบัของกิจกรรม ไม่เหมาะสม ท าให้นักเรียนท าความเข้าใจกับภาพรวมของ
เนือ้หาชดุกิจกรรมทัง้หมดได้ยาก 

3) ส่ือไมแ่ข็งแรง ท าให้นกัเรียนต้องเสียเวลาซอ่มแซม 
4) ส่ือการสร้างน า้เสียสงัเคราะห์ สงัเกตสีของอินดิเคเตอร์ได้ยาก ท าให้นกัเรียนมอง

ไมเ่ห็นการท างานของกงัหนัน า้ชยัพฒันาท่ีเป็นการเพิ่มออกซิเจนลงในน า้ 
5) แตล่ะกิจกรรมไมมี่ความเช่ือมโยงซึง่กนัและกนั 
6) ตวัอกัษรในเลม่ของชดุกิจกรรมเล็กเกินไป 
7) กิจกรรมท าให้นกัเรียนได้ฝึกความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
8) กิจกรรมท าให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
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9) กิจกรรมท าให้นักเรียนต้องประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเตม็ศกึษา 

 

  
(ก) (ข) 

ภาพประกอบ 23 ทดลองน าร่องครัง้ท่ี 1 (ก) กงัหนัน า้ไม้ไอตมิ และ (ข) ตรวจสอบคณุภาพน า้ 
 

ซึ่งจากผลการศึกษาของการทดลองน าร่อง ท าให้ผู้ วิจัยด าเนินการปรับแก้ชุดกิจกรรม
ตามความเห็นของนกัเรียนกลุม่ทดลองน าร่อง ดงันี ้

1) เปล่ียนช่ือกิจกรรมบางกิจกรรมให้ชดัเจน ดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 ช่ือกิจกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

ช่ือกิจกรรมเดมิ ช่ือกิจกรรมที่ผ่านการปรับปรุง 
กิจกรรมท่ี 1 ถอดบทเรียนโครงการของพอ่ 
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกคดิแบบพอ่ 
กิจกรรมท่ี 5 กงัหนัน า้จ าลอง 

กิจกรรมท่ี 1 ถอดบทเรียนโครงการพระราชด าริ  
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกคดิแบบในหลวง 
กิจกรรมท่ี 5 ฝึกท ากงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 
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2) เปล่ียนล าดบักิจกรรมให้สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมได้ดีขึน้ดงัตาราง 7 
 

ตาราง 7 การเปล่ียนล าดบักิจกรรม 
 

ล าดับกิจกรรมเดมิ ล าดับกิจกรรมที่ผ่านการปรับปรุง 
กิจกรรมท่ี 1 ถอดบทเรียนโครงการของพอ่ 
กิจกรรมท่ี 2 รู้จกักงัหนัน า้ชยัพฒันา 
กิจกรรมท่ี 3 ตรวจสอบคณุภาพน า้ 
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกคดิแบบพอ่ 

กิจกรรมท่ี 1 ถอดบทเรียนโครงการพระราชด าริ  
กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบคณุภาพน า้  
กิจกรรมท่ี 3 รู้จกักงัหนัน า้ชยัพฒันา 
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกคดิแบบในหลวง 

    กิจกรรมยอ่ยท่ี 4.1 กงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 
    กิจกรรมยอ่ยท่ี 4.2 ทุน่ลอยน า้ 
    กิจกรรมยอ่ยท่ี 4.3 ใบพดักงัหนัน า้ 
กิจกรรมท่ี 5 กงัหนัน า้จ าลอง 

    กิจกรรมยอ่ยท่ี 4.1 กงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 
    กิจกรรมยอ่ยท่ี 4.2 ใบพดักงัหนัน า้ 
    กิจกรรมยอ่ยท่ี 4.3 ทุน่ลอยน า้ 
กิจกรรมท่ี 5 ฝึกท ากงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 

     
    3) เพิ่มกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มออกซิเจนของกงัหนัน า้ชยัพฒันา โดยให้

นักเรียนท ากิจกรรมตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายน า้ก่อนและหลังการใช้กังหันน า้จ าลองท่ี
ก าหนดให้ ทัง้นีค้า่ออกซิเจนละลายน า้หลงัใช้กงัหนัน า้มากกว่าก่อนใช้กงัหนัน า้ (ภาพประกอบ 24) 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพประกอบ 24 รูปแบบการพฒันากิจกรรม (ก) การใช้กงัหนัน า้จ าลองป่ันน า้ และ (ข) การ
ตรวจสอบคา่ออกซิเจนละลายน า้ 
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4) เพิ่มวิดีทศัน์ เร่ือง ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา กงัหนัน า้ชยัพฒันาท่ีแสดงให้ถึงความ
เป็นมาและความเช่ือมโยงของกิจกรรมทัง้หมด (ภาพประกอบ 25) 
( https://www.youtube.com/watch?v=p26NqOFhJCU&t=11s ) 
 

  
ภาพประกอบ 25 ตวัอยา่งภาพในวิดีทศัน์ เร่ือง ชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา กงัหนัน า้ชยัพฒันา 

 
5) เพิ่มการบันทึกกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ  

(ภาพประกอบ 26)  
 

 

ภาพประกอบ 26 ตวัอยา่งการเพิ่มบนัทกึกิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขัน้บรูณาการ 
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6) ปรับรูปแบบการตอบค าถามของชดุกิจกรรมให้หลากหลายมากขึน้ (ภาพประกอบ 27) 
 

 

 
ภาพประกอบ 27 ตวัอยา่งค าถามในลกัษณะปรนยัและอตันยั 

 
8) ปรับตวัอกัษรให้มีขนาดใหญ่มากขึน้ 
9) จดัเตรียมส่ือให้มีความแข็งแรง และพร้อมใช้งานได้ทนัที 
10) จดัรูปแบบของรูปเลม่ 
11) เพิ่มค าชีแ้จงในการบนัทกึกิจกรรม เพ่ือความสะดวกในการบนัทกึกิจกรรม 
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ตอนที่  3 ผลการศึกษาความสอดคล้องและคุณภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง 
กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

แบง่ผลการศกึษาออกเป็น 2 ผลการศกึษา ดงันี ้
1) ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั

เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เป็นดงัตาราง 8 - 14 

 
ตาราง 8 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบัเนือ้หา
และรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น ของกิจกรรมท่ี 1 

 
กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ

กิจกรรม 
รายการประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 
(IOC) 

การแปลผล 

 (1) อธิบายลักษณะโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ 

(1.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1.0 สอดคล้อง 

(2) เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหา
เ ร่ื อ ง น ้ า ต า ม โ ค ร ง ก า ร อั น
เน่ืองมาจากพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 

(2.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 

(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(3) วิ เคราะห์ความเหมือนหรือ
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร อั น
เน่ืองมาจากพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ 

(3.1) เนือ้หา 0.8 สอดคล้อง 

(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 
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ตาราง 9 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบัเนือ้หา
และรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น ของกิจกรรมท่ี 2 
 
กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ

กิจกรรม 
รายการประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 
(IOC) 

การแปลผล 

(1) อธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
กงัหนัน า้ชยัพฒันา 

(1.1) เนือ้หา 0.8 สอดคล้อง 
(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(2) เข้าใจหลักการท างานของ
กงัหนัน า้ชยัพฒันา 

(2.1) เนือ้หา 0.8 สอดคล้อง 

(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(3) วิ เคราะห์ความเหมือนหรือ
แตกต่างกังหันน า้ชยัพัฒนาแต่ละ
รูปแบบ 

(3.1) เนือ้หา 0.6 สอดคล้อง 

(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 
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ตาราง 10 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ของกิจกรรมท่ี 3 
 
กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ

กิจกรรม 
รายการประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 
(IOC) 

การแปลผล 

(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1.0 สอดคล้อง 

 (2)  เ ข้ า ใจ วิ ธี ก า รต ร ว จ ส อ บ
คณุภาพน า้ 
 

(2.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(3) วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณ
ต่าง ๆ ของกังหันน า้ชัยพัฒนาแต่
ละรูปแบบ 

(3.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 
(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1.0 สอดคล้อง 
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ตาราง 11 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ของกิจกรรมท่ี 4.1 
 
กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ

กิจกรรม 
รายการประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 
(IOC) 

การแปลผล 

(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(2) อธิบายส่วนประกอบหลักของ
กงัหนัน า้ชยัพฒันา 

(2.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(3) เข้าใจหลักการท างานของ
กงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 

(3.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 
(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 
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ตาราง 12 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ของกิจกรรมท่ี 4.2 

 
กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ

กิจกรรม 
รายการประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 
(IOC) 

การแปลผล 

(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

 (2) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นกับการจมลอยของ
วตัถ ุ

(2.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(3) อธิบายการเลือกวัสดุมาท า
กงัหนัน า้ 
 

(3.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 
(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 
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ตาราง 13 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ของกิจกรรมท่ี 4.3 
 
กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ

กิจกรรม 
รายการประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 
(IOC) 

การแปลผล 

(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(2) อธิบายการท างานของใบพัด
กงัหนัน า้ 
 

(2.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

(3) หาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปร่าง
ของใบพัด ความสูงในการติดตัง้
ใบพดั และลกัษณะการหมนุ 

(3.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 
(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 
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ตาราง 14 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ของกิจกรรมท่ี 5 
 
กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ

กิจกรรม 
รายการประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย 
(IOC) 

การแปลผล 

(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1.0 สอดคล้อง 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

0.8 สอดคล้อง 

 
จากตาราง 8-14 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของกิจกรรม    

แตล่ะกิจกรรมกบัเนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า กิจกรรมทุกกิจกรรมมีสอดคล้องระหว่าง
จดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบัเนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมฯ โดยมีคะแนน
เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  113 

2) ผลการแบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้           
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เป็นดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 15 ผลการประเมินคณุภาพของชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. ผลการประเมิน 
1) ลกัษณะรูปเลม่ชดุกิจกรรม 4.52 0.27 ดีมาก 
2) การจดัท าภาพประกอบ 4.52 0.23 ดีมาก 
3) เนือ้หาสาระ 4.56 0.17 ดีมาก 
4) การใช้ภาษา 4.30 0.12 ดี 
5) ส่ือประกอบกิจกรรม 4.54 0.22 ดีมาก 
6) ประโยชน์ของชดุกิจกรรม 4.72 0.11 ดีมาก 

ภาพรวม 4.53 0.19 ดีมาก 

 
จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้      

ชยัพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า คุณภาพของชุดกิจกรรมทัง้ 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) ลกัษณะรูปเล่มชดุกิจกรรม 2) การจดัท าภาพประกอบ 3) เนือ้หาสาระ 4) การใช้ภาษา 5) 
ส่ือประกอบกิจกรรม และ 6) ประโยชน์ของชุดกิจกรรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.52, 4.52, 4.56, 
4.30, 4.54 และ 4.72 ตามล าดับ โดยมีค่าเฉล่ียภาพรวมเท่ากับ 4.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.19 และมีคณุภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงชดุกิจกรรม ดงันี ้
1) ปรับปรุงจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และเพิ่มจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับ

กิจกรรมมากขึน้ โดยมีการปรับปรุงดงัตาราง 16 -21 
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ตาราง 16 การปรับปรุงจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ี 1  
 

จุดประสงค์เดมิ จุดประสงค์ที่ผ่านการปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียนโครงการพระราชด าริ  
1. อธิบายลักษณะโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด า ริของในหลวงรัชกาล ท่ี  9 ท่ี มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ 

1. เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ตาม
โครงการพระราชด าริด้านการบริหารจดัการน า้
ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 

2. เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ตาม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 

2. อธิบายหลักการการแก้ไขปัญหาโครงการ
พระราชด าริด้านการบริหารจัดการน า้ของใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 

3. วิ เคราะห์ความเหมือนหรือแตกต่างของ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลท่ี  9 ท่ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเร่ืองน า้ 

3. สามารถเลือกโครงการพระราชด าริไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 

ตาราง 17 การปรับปรุงจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ี 2 
 

จุดประสงค์เดมิ จุดประสงค์ที่ผ่านการปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพน า้  
1. ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
บู รณ าการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

 
1. ฝึกทกัษะการตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้น 

2. เข้าใจวิธีการตรวจสอบคณุภาพน า้ 2. สามารถประ เมิ นคุณ ภาพน า้ มี ความ
เหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ด้านใด 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณต่าง ๆ ของ
กงัหนัน า้ชยัพฒันา 
แตล่ะรูปแบบ 

3. สามารถแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตาม
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
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ตาราง 18 การปรับปรุงจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ี 3 
 

จุดประสงค์เดมิ จุดประสงค์ที่ผ่านการปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 3 รู้จักกังหันน า้ชัยพัฒนา 
1. อธิบายสว่นประกอบตา่ง ๆ ของกงัหนัน า้ 
ชยัพฒันา 
 

1. อธิบายวิวฒันาการของกงัหนัน า้ชยัพฒันา 

2. เข้าใจหลกัการท างานของกงัหนัน า้ 
ชยัพฒันา 

2. วิ เคราะห์ส่วนประกอบท่ีส าคัญ ในการ
ท างานของกงัหนัน า้ชยัพฒันา 

3. วิเคราะห์ความเหมือนหรือแตกต่างกังหัน
น า้ชยัพฒันาแตล่ะรูปแบบ 

3. สามารถแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตาม
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

 4. ฝึกและเข้าใจทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ 

 

ตาราง 19 การปรับปรุงจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ี 4.1 
 

จุดประสงค์เดมิ จุดประสงค์ที่ผ่านการปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 4 ฝึกคิดแบบในหลวง 
    กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 กังหันน า้ไม้ไอตมิ 
1. ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
บู รณ าการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

1. ฝึกความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. อธิบายสว่นประกอบหลกัของกงัหนัน า้ 
ชยัพฒันา 

2. อธิบายสว่นประกอบหลกัของกงัหนัน า้ 
ชยัพฒันา 

3. เข้าใจหลกัการท างานของกงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 3. เข้าใจหลกัการท างานของกงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 
 4. ฝึกทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 

ขัน้บรูณาการ 
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ตาราง 19 (ตอ่) การปรับปรุงจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ี 4.1 
 

จุดประสงค์เดมิ จุดประสงค์ที่ผ่านการปรับปรุง 
กิจกรรมที่ 4 ฝึกคิดแบบในหลวง  
    กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 กังหันน า้ไม้ไอตมิ  
 5. ฝึกและเข้าใจทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ 

 

ตาราง 20 การปรับปรุงจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ี 4.2 
 

จุดประสงค์เดมิ จุดประสงค์ที่ผ่านการปรับปรุง 
    กิจกรรมย่อยท่ี 4.2 ใบพัดกังหันน า้ 
1. ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
บู รณ าการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

1. ฝึกความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. อธิบายการท างานของใบพดักงัหนัน า้ 
 

2. อธิบายสว่นประกอบหลกัของกงัหนัน า้ 
ชยัพฒันา 

3. หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของใบพัด 
ความสงูในการตดิตัง้ใบพดั  
และลกัษณะการหมนุ 

3. เข้าใจหลกัการท างานของสว่นเตมิอากาศ 
4. ฝึกทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 
ขัน้บรูณาการ 
5. ฝึกและเข้าใจทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ 
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ตาราง 21 การปรับปรุงจดุประสงค์ของกิจกรรมท่ี 4.3 
 

จุดประสงค์เดมิ จุดประสงค์ที่ผ่านการปรับปรุง 
    กิจกรรมย่อยท่ี 4.3 ทุ่นลอยน า้ 
1. ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
บู รณ าการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

1. ฝึกความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่น
กบัการจมลอยของวตัถ ุ

2. อธิบายสว่นประกอบหลกัของกงัหนั 
น า้ชยัพฒันา 

3. อธิบายการเลือกวสัดมุาท ากงัหนัน า้ 3. เข้าใจหลกัการท างานของสว่นทุน่ลอยน า้ 
4. ฝึกทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 
ขัน้บรูณาการ 
5. ฝึกและเข้าใจทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ 

 
กิจกรรมท่ี 5 ไมมี่การเปล่ียนแปลงจดุประสงค์ 

 
2) ปรับตวัอกัษรของเลม่กิจกรรมให้มีขนาดใหญ่ขึน้ 
3) แก้ไขค าผิดหรือค าก ากวมท่ีอาจท าให้นกัเรียนเข้าใจผิด 
4) วิดีทศัน์ควรท าให้มีความนา่สนใจมากขึน้ 
5) ควรเตรียมชุดส่ือการทดลองให้นักเรียนในรูปแบบของการพร้อมใช้งาน เพ่ือ

ประหยดัเวลาการท ากิจกรรม 
6) ตรวจสอบเวลาในการท ากิจกรรมแตล่ะกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ระมดัระวงัการ

ใช้เวลาเกิน เพราะอาจสง่ผลกระทบตอ่กิจกรรมอ่ืน ๆ ทัง้หมด 
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสอดคล้องของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
บูรณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

แบง่ผลการศกึษาเป็น 2 ผลการศกึษา ดงันี ้
1) ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหนัน า้ชยัพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เป็นดงัตาราง 22 และ 23 

 
ตาราง 22 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแบบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ตอนท่ี 1 
 

ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
คะแนนความ
สอดคล้องเฉล่ีย 

การแปลผล 

ตอนที่ 1 แบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
1 ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 1.0 สอดคล้อง 
2 ทกัษะการทดลอง 1.0 สอดคล้อง 
3 ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร 1.0 สอดคล้อง 
4 ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร 1.0 สอดคล้อง 
5 ทกัษะตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป 1.0 สอดคล้อง 
6 ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 1.0 สอดคล้อง 
7 ทกัษะการทดลอง 1.0 สอดคล้อง 
8 ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร 1.0 สอดคล้อง 
9 ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร 1.0 สอดคล้อง 
10 ทกัษะตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป 1.0 สอดคล้อง 
11 ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 1.0 สอดคล้อง 
12 ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร 1.0 สอดคล้อง 
13 ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป 1.0 สอดคล้อง 
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ตาราง 23 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแบบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ตอนท่ี 2 
 

ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
คะแนนความ
สอดคล้องเฉล่ีย 

การแปลผล 

ตอนที่ 2 แบบปรนัย จ านวน 5 ข้อ 
1 ทกัษะการทดลอง 1.0 สอดคล้อง 
2 ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร 1.0 สอดคล้อง 
3 ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร  0.8 สอดคล้อง 

4 
ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร  
และทกัษะการทดลอง 

1.0 สอดคล้อง 

5 ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 0.8 สอดคล้อง 
6 ทกัษะตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป 1.0 สอดคล้อง 
7 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 1.0 สอดคล้อง 

 
จากตาราง 22 และ 23 พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม

กบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมีคะแนนความสอดคล้องเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0  โดยผู้ วิจยั
เลือกข้อถามจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ เขียนตอบ(อัตนัย) 10 ข้อ และเลือกตอบ(ปรนัย) 5 ข้อ เพ่ือ
น าไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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2) ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เป็นดงัตาราง 24 และ 25 

 
ตาราง 24 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแบบ
วดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ตอนท่ี 1 
 

ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
คะแนนความ
สอดคล้องเฉล่ีย 

การแปลผล 

ตอนที่ 1 อัตนัยจ านวน 18 ข้อ 
1 ด้านการก าหนดปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
2 ด้านการวิเคราะห์ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
3 ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 0.8 สอดคล้อง 
4 ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
5 ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
6 ด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
7 ด้านการก าหนดปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
8 ด้านการวิเคราะห์ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
9 ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
10 ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
11 ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
12 ด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
13 ด้านการก าหนดปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
14 ด้านการวิเคราะห์ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
15 ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
16 ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
17 ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
18 ด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
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ตาราง 25 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแบบ
วดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ตอนท่ี 2 
 

ข้อที่ จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
คะแนนความ
สอดคล้องเฉล่ีย 

การแปลผล 

ตอนที่ 2 แบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ 
1 ด้านการก าหนดปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
2 ด้านการวิเคราะห์ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
3 ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 0.8 สอดคล้อง 
4 ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
5 ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
6 ด้านการก าหนดปัญหา 1.0 สอดคล้อง 
7 ด้านการวิเคราะห์ปัญหา 1.0 สอดคล้อง 

 
จากตาราง 24 และ 25 พบว่า ข้อค าถามทุกข้อ มีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม

กบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยมีคะแนนความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 โดยผู้ วิจยัเลือก
ข้อถามจ านวน 17 ข้อ ได้แก่ เขียนตอบ(อตันัย) 12 ข้อ และเลือกตอบ(ปรนัย) 5 ข้อ เพ่ือน าไปใช้
เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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ตอนที่  5 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน ้า         
ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้ วิจัยได้น าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น ท่ีผ่านการทดลองน าร่องและการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ ไปใช้กับนกัเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างส าหรับการประสิทธิภาพ คือ นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 48 คน ซึ่ง
เลือกมาโดยแบบเจาะจง คือ นกัเรียนท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการจดัในรูปแบบคา่ยวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เป็นเวลา 3 วนั (ภาพประกอบ 28) 
โดยมีรูปแบบก าหนดการจดัคา่ย ดงันี ้

วนัท่ี 1 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดคา่ยและกลา่วต้อนรับ  
09.30 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง วิทยาศาสตร์กบัโครงการพระราชด าริ 
10.30 – 10.45 น.  กิจกรรมแนะน าชดุกิจกรรมและรูปแบบการจดัในแตล่ะวนั 
10.45 – 11.15 น. กิจกรรมนนัทนาการ เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์  
11.15 – 12.30 น. ร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ 

ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (1) 
12.30 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.30 น.  เดินทางและศึกษาแหล่ ง เรียน รู้ ท่ี เก่ี ยวข้องกับ โครงการ 

พระราชด าริ เพ่ือเช่ือมโยงกบัชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษาฯ 
15.30 – 16.00 น.  เดนิทางกลบัโรงเรียนหรือสถานท่ีจดัคา่ย 
16.00 – 16.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมกิจกรรมในวนัตอ่ไป 

 
วนัท่ี 2 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
08.30 – 09.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือกระตุ้ นบรรยากาศภายในค่ายให้ 

สนุกสนาน ลดความเครียด และเป็นการกระตุ้ นผู้ เข้าร่วมให้
พร้อมท ากิจกรรม 

09.00 –12.00 น. ร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ 
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (2) 
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12.00 – 12.45 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.45 – 13.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือกระตุ้ นบรรยากาศภายในค่ายให้ 

สนกุสนาน และให้ผู้ เข้าร่วมตื่นตวัพร้อมท ากิจกรรมในชว่งบา่ย 
13.00 – 14.30 น.    ร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ 

ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (3) 
14.30 – 14.45 น.  กิจกรรมเกมนนัทนาการ  
14.45 – 16.00 น.  ร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ 

ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (4) 
16.00 – 16.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมกิจกรรมในวนัตอ่ไป 

 
วนัท่ี 3 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
08.30 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ จากวิทยากร ในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 
09.30 – 10.30 น.  ถอดบทเรียนจากกิจกรรมท่ีได้รับทัง้หมด แล้วน าเสนอ 
10.30 –11.30 น.  การทดสอบหลงัเข้าร่วมคา่ยด้วยแบบวดัทกัษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

11.30 – 12.00 น. กิจกรรมเกมนนัทนาการ เพ่ือการผอ่นคลายหลงัจากเข้าร่วมคา่ย 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  มอบประกาศนียบตัรเข้าร่วมคา่ย และ ปิดคา่ย 
 

  
(ก) (ข) 

ภาพประกอบ 28 ทดลองน าร่องครัง้ท่ี 2 (ก) ใบพดักงัหนัน า้ และ (ข) สร้างกงัหนัน า้จ าลอง 
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โดยผลการศกึษาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรม มีรายละเอียด ดงันี ้
การศึกษาการบนัทึกกระบวนการจดัการเรียนรู้ในหนังสือชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

เร่ือง กังหนัน า้ชยัพัฒนา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โดยท าการวิเคราะห์จากการ
ตอบค าถามในชุดกิจกรรมและการบันทึกกิจกรรมในองค์ประกอบของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นดงัตาราง 
26 และ 27  

 
ตาราง 26 คะแนนการบนัทึกผลของนกัเรียนในหนงัสือชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้    
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ในองค์ประกอบของทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
 

กิจกรรม
ที่ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย 
ที่ได้ 

ร้อยละ
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
เตม็ถ่วง
น า้หนัก 

คะแนนเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนัก 

ที่ได้ 

ร้อยละคะแนน
เฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

ที่ได้ 
1 4 3.17 5 20 15.85 79.25 
2 2 1.48 5 10 7.40 74.00 
3 15 11.85 10 150 118.50 79.00 

4.1 8 6.02 15 120 90.30 75.25 
4.2 13 9.73 20 260 194.60 74.85 
4.3 4 3.00 20 80 60 75.00 
5 4 3.38 25 100 84.50 84.50 
รวม 50 38.32 100 740 571.15 77.18* 

*ร้อยละคะแนนเฉล่ียท่ีได้รวมเม่ือเทียบกบัคะแนนเตม็ถ่วงน า้หนกั 
 
จากตาราง 26 พบว่า นักเรียนท่ีรับการจดัการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีได้

จากการบนัทึกผลในองค์ประกอบของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการในกิจกรรม
ท่ี 5 มากท่ีสุด รองลงมาคือ กิจกรรมท่ี 1, 3, 4.1, 4.3, 4.2 และ 2 โดยมีร้อยละคะแนนเฉล่ียถ่วง
น า้หนักท่ีได้ เป็น 84.50, 79.25, 79.00, 75.25, 75.00, 74.85 และ 74.00 ตามล าดบั และมีร้อยละ
คะแนนเฉล่ียท่ีได้รวม เทา่กบั 77.18 
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ตาราง 27 คะแนนการบนัทึกผลของนกัเรียนในหนงัสือชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้    
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ในองค์ประกอบของความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 

กิจกรรม
ที่ 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย 
ที่ได้ 

น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
เตม็ถ่วง
น า้หนัก 

คะแนนเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนัก 

ที่ได้ 

ร้อยละคะแนน
เฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

ที่ได้ 
1 11 8.21 5 55 41.05 74.64 
2 1 0.79 5 5 3.95 79.00 
3 2 1.46 10 20 14.60 73.00 

4.1 16 13.00 15 240 195.00 81.25 
4.2 4 3.19 20 80 63.80 79.75 
4.3 2 1.52 20 40 30.40 76.00 
5 12 9.33 25 300 233.25 77.75 
รวม 48 38.25 100 740 582.05 78.66* 

*ร้อยละคะแนนเฉล่ียท่ีได้รวมเม่ือเทียบกบัคะแนนเตม็ถ่วงน า้หนกั 
 

จากตาราง 27 พบว่า นักเรียนท่ีรับการจัดการเรียนรู้มีร้อยละคะแนนเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัท่ีได้จากการบนัทึกผลในองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ในกิจกรรมท่ี 4.1 มากท่ีสุด รองลงมาคือ กิจกรรมท่ี 4.2, 2, 5, 4.3, 1 และ 3 โดยมีร้อยละคะแนน
เฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีได้ เป็น 81.25, 79.75, 79.00, 77.75, 76.00, 74.64 และ 73.00 ตามล าดับ 
และมีร้อยละคะแนนเฉล่ียท่ีได้รวม เทา่กบั 78.66 
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พิจารณาคะแนนท่ีได้จากองค์ประกอบของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
บรูณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาค่าร้อยละคะแนนเฉล่ีย  
ท่ีได้ แสดงผลดงัตาราง 28 
 
ตาราง 28 คะแนนท่ีได้จากองค์ประกอบของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

 

กิจกรรม
ที่ 

คะแนนเตม็
ถ่วงน า้หนัก 
(ทักษะฯ) 

คะแนนเตม็
ถ่วงน า้หนัก 
(แก้ปัญหาฯ) 

คะแนนเตม็
ถ่วงน า้หนัก

รวม 

คะแนนเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนัก 

ที่ได้ 

ร้อยละคะแนน 
เฉล่ียถ่วงน า้หนัก

ที่ได้ 
1 20 55 75 56.90 75.87 
2 10 5 15 11.35 75.67 
3 150 20 170 133.10 78.29 

4.1 120 240 360 285.30 79.25 
4.2 260 80 340 258.40 76.00 
4.3 80 40 120 90.40 75.33 
5 100 300 400 317.75 79.44 
รวม 740 740 1,480 1,153.13 77.92* 

*ร้อยคะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนกัรวมท่ีได้ 
 

จากตาราง 28 พบว่า ร้อยละคะแนนเฉ ล่ียได้จากองค์ประกอบของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมท่ี 5 มีร้อยละคะแนนมากท่ีสุด รองลงมา คือ กิจกรรมท่ี 4.1, 3, 4.2, 1, 
4.3 และ 2 โดยมีค่าเท่ากับ 79.44, 79.25, 78.29, 76.00, 75.87, 75.33 และ 75.67 ตามล าดับ 
ทัง้นีมี้คะแนนเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีได้รวม เทา่กบั 1,153.13  คดิเป็นร้อยละ 77.92  

คะแนนเฉล่ียได้จากองค์ประกอบของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้    
บูรณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นคะแนนท่ีได้จาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือคะแนนร้อยละทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรม E1 ซึ่งก าหนด
เกณฑ์ไว้ คือ ร้อยละ 70 
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น าคะแนนท่ีได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปทดสอบกับสมมติฐานท่ีก าหนด
เกณฑ์ไว้ คือ ร้อยละ 70 ด้วยสถิต ิt-test แบบ One-sample แสดงผลดงัตาราง 29 

 
ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกระบวนการจดัการเรียนรู้ (E1) กบัเกณฑ์ ร้อยละ 70 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(n) 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ียที่
ได้ 

(�̅�) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ร้อยละ
คะแนนเกณฑ์
ที่ก าหนด 

คะแนน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

t 

48 1,480 1,153.13 354.91 70 1,036.00 2.286* 

*แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
จากตาราง 29 พบว่า คะแนนเฉล่ียกระบวนการจดัการเรียนรู้ (E1) สงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 

70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (t = 2.286) 
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หลังจากท าการจัดการเรียนรู้เสร็จสิน้ ท าการทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น แล้วน าคะแนน   
ท่ีได้มาค านวณหาร้อยละ โดยมีการปรับคะแนนเต็มให้เท่ากัน เพ่ือให้ได้สัดส่วนคะแนนในการ
ค านวณหาร้อยละเทา่กนั แสดงผลดงัตาราง 30  

 
ตาราง 30 คะแนนการท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น 

 

รายการประเมิน 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ียท่ีได้ 

คะแนนเฉล่ียท่ีได้ เม่ือปรับ
คะแนนเตม็เป็น 50 คะแนน 

ร้อยละ 
คะแนนท่ีได้ 

ทักษะ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ขัน้บูรณาการ 

40 28 35.08 70.16 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ 
50 40.58 40.58 81.17 

 ร้อยละคะแนนเฉล่ียรวม 75.66 

 
จากตาราง 30 พบว่า คะแนนท่ีได้จากการท าแบบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีคา่เท่ากบั 35.08 
และ 40.58 ตามล าดบั โดยคิดเป็นร้อยละคะแนนท่ีได้ คือ 70.16 และ 81.17 ตามล าดบั และมีร้อยละ
คะแนนเฉล่ียรวม หรือคะแนนร้อยละทดสอบประสิทธิภาพชดุกิจกรรม E2 เทา่กบั 75.66 
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น าคะแนนเฉล่ียรวมของการท าแบบวดัไปทดสอบกับสมมติฐานท่ีก าหนดเกณฑ์ไว้ 
คือ ร้อยละ 70 ด้วยสถิต ิt-test แบบ One-sample แสดงผลดงัตาราง 31 

 
ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรวมของการท าแบบวดั (E2) กบัเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 
จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(n) 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ียที่ได้ 

(�̅�) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ร้อยละ
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
คะแนน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

t 

48 100 75.66 11.78 75.66 70 3.330* 

*แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
จากตาราง 31 พบว่า ร้อยละคะแนนเฉล่ียรวมของการท าแบบวดั (E2) สงูกว่าเกณฑ์    

ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (t = 3.330) 
จากตาราง 28 และ 30 สามารถสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้    

ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มีประสิทธิภาพเทา่กบั 77.92/75.66 
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ตอนที่  6 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั ้น บู รณาการและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเม่ือได้รับการจัดกิจกรรม
ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ผู้วิจยัได้น าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 
จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีก าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นเวลา 3 วัน  (ภาพประกอบ 29) โดยมีรูปแบบ
ก าหนดการจดัคา่ย ดงันี ้ 

วนัท่ี 1 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดคา่ยและกลา่วต้อนรับ  

โดยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 
09.30 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง วิทยาศาสตร์กบัโครงการพระราชด าริ 
10.30 –12.15 น.  การทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการด้วยแบบวดัทกัษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และท ากิจกรรมตามชุด
กิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (1) 

12.15 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.30 น.  เดินทางและศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการในพระราชด าริ ณ 

โครงการฟาร์มทะเลตวัอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

15.30 – 16.00 น.  เดนิทางกลบัโรงเรียนหรือสถานท่ีจดัคา่ย 
16.00 – 16.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมกิจกรรมในวนัตอ่ไป 
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วนัท่ี 2 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
08.30 – 09.45 น.  กิ จ ก ร รม นั น ท น าก า ร  กิ จ ก ร รม บ รรย าย พิ เศ ษ  เ ร่ื อ ง 

นกัวิทยาศาสตร์ตามรอยพอ่ และกิจกรรม Science show 
09.45 –12.00 น. นกัเรียนร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมฯ ชว่งท่ี (2) 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.15 น.  กิจกรรมนนัทนาการ  
13.15 – 16.00 น.  นกัเรียนร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมฯ ชว่งท่ี (3) 
16.00 – 16.15 น.  กิจกรรมเกมนนัทนาการ  
16.15 – 16.30 น.  สรุปกิจกรรมประจ าวนัและนดัหมายในวนัตอ่ไป 
 
วนัท่ี 3 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
08.30 – 09.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียน 
09.30 -  10.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง โครงการมหาวิทยาลยัเดก็แหง่ประเทศไทย  

โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุศกัดิ ์ละลอกน า้ และทีมงาน 
10.30 – 12.00 น.  การทดสอบหลงัเข้าร่วมคา่ยด้วยแบบวดัทกัษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และกิจกรรมเกมนนัทนาการ 
เพ่ือการผอ่นคลายหลงัจากเข้าร่วมคา่ย 

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  มอบประกาศนียบตัรเข้าร่วมคา่ย และ ปิดคา่ย 
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(ก) (ข) 

ภาพประกอบ 29 ทดลองน าร่องครัง้ท่ี 2 (ก) ใบพดักงัหนัน า้ และ (ข) สร้างกงัหนัน า้จ าลอง 
 
โดยรายละเอียดผลการศกึษาเป็นดงันี ้

1) ผลการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการของนกัเรียนก่อน
และหลงัได้รับการการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โดยทดสอบด้วยสถิติ t-test for dependent samples โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป มีผลการทดสอบดงัตาราง 32 

 
ตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ ก่อนและ
หลงัได้รับการจดัการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษาเร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ขัน้บูรณาการ 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(n) 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ียที่ได้ 

(�̅�) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

t 

ก่อนเรียน 35 40 9.42 5.29 
15.52* 

หลังเรียน 35 40 28.10 8.83 

*แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 

จากตาราง 32 พบว่า คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการหลงั
สงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (t = 15.52) 
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2) ผลการศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โดยทดสอบด้วยสถิติ t-test for dependent samples โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป มีผลการทดสอบดงัตาราง 33 
 

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อน
และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 
ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(n) 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ียที่ได้ 

(�̅�) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

t 

ก่อนเรียน 35 50 27.49 4.99 
6.77* 

หลังเรียน 35 50 35.57 4.37 

*แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 

จากตาราง 33 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
หลังสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (t = 6.77) 

 
 
 
 



 

บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นี ้สามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. สรุปผล 
1.1 ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น มีประสิทธิภาพ 77.92/75.66 สงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
1.2 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้        

ชยัพัฒนา ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น หลงัเข้าร่วมกิจกรรมมีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

1.3 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้        
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น หลงัเข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
2. อภปิรายผล 

2.1 ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น มีค่าร้อยละของคะแนนระหว่างท ากิจกรรม  (E1) มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 77.92 สูงกว่าเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว้ ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

2.1.1 ชดุกิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนต้น เน้นให้นกัเรียนฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ให้นกัเรียนช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั คนเก่ง
ชว่ยเหลือคนท่ีด้อยกว่า มีการแบง่หน้าท่ีภายในกลุ่มท าให้การท ากิจกรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
และส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative 
or Collaborative Learning) (ทิศนา แขมมณี, 2561) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การ
เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 – 6 คน ช่วยกัน
เรียนรู้เพ่ือไปสูเ่ปา้หมายของกลุม่ 

2.1.2 ก่อนท่ีนักเรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมในทุก ๆ กิจกรรม ผู้ สอนจะท าหน้าท่ี
สาธิตให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน นักเรียนค่อยลงมือปฏิบัติตาม และผู้สอนจะอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ เรียนระหว่างท ากิจกรรม เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจสามารถถามผู้สอนได้ทันที  ท าให้
นกัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมและใช้เคร่ืองมือได้อย่างถกูต้อง ซึ่งสอดคล้องกบั ทิศนา แขมมณี 
(2561) ท่ีกล่าวเก่ียวกับวิธีการสอนโดยใช้การสาธิตว่า คือ กระบวนการท่ีผู้ สอนใช้การช่วยให้
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ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการแสดงหรือท าสิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ ให้ผู้ เรียนสงัเกตด ูแล้วให้ผู้ เรียนซกัถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ท่ีได้จากการสงัเกตการ
สาธิต โดยข้อดีของวิธีสอนโดยใช้การสาธิต คือ เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์
ตรง เห็นสิ่งท่ีเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าในเร่ืองท่ีสาธิตได้ดีและนาน 

2.1.3 น า้หนักคะแนนของแต่ละกิจกรรมท่ีน าค านวณร้อยละคะแนน E1ไม่เท่ากัน 
เน่ืองจากผู้ วิจยัได้ก าหนดน า้หนกัของคะแนนของแต่ละกิจกรรมให้ขึน้อยู่กับลกัษณะของกิจกรรม
โดยให้น า้หนักคะแนนมากกับกิจกรรมท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ เน้นการสร้างชิน้งาน เน้นความ
เช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีน ามาจดัการเรียนรู้ แสดงผลดงัตาราง 34 

 
ตาราง 34 น า้หนกัคะแนนของแตล่ะกิจกรรม 

 

กิจกรรม
ที่ 

น า้หนัก
คะแนน 

คะแนนถ่วงน า้หนัก
องค์ประกอบ 

ทักษะฯ 

คะแนนถ่วงน า้หนัก
องค์ประกอบ 
ความสามารถฯ 

คะแนนถ่วงน า้หนัก
รวม 

1 1 4 11 15 
2 1 2 1 3 
3 2 30 4 34 

4.1 3 24 48 72 
4.2 4 52 16 68 
4.3 4 16 8 24 
5 5 20 60 80 
รวม 20 148 148 296 

 
จากตาราง 34 พบว่า กิจกรรมท่ี 5 มีคะแนนสูงท่ีสุด รองลงมา คือ กิจกรรมท่ี 4.1, 

4.2, 3, 4.3, 15 และ 3 โดยมีคะแนน ดังนี  ้80, 72, 68, 34, 24, 15 และ 3 ตามล าดับ ดังนัน้ 
นัก เรียนท่ีบันทึกผลในกิจกรรม ท่ี มีคะแนนสูง คะแนนรวมของการบันทึกจึงสูงเช่นกัน 
(ภาพประกอบ 29 และ 30) 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพประกอบ 30 ตวัอยา่งการบนัทกึผลกิจกรรมท่ี 5 (ก) วาดภาพแบบกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง  
และ (ข) ผลการประเมินการทดสอบคณุสมบตัิกงัหนัน า้ท่ีสร้างขึน้ 

 

(ก) 
 

(ข) 
ภาพประกอบ 31 ตวัอยา่งการบนัทกึผลกิจกรรมท่ี 4.1 (ก) วาดภาพกงัหนัน า้ไม้ไอตมิท่ีกลุม่ตน

ออกแบบ และ (ข) การบนัทึกปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะการทดสอบกงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 
 
จากภาพ 29 และ 30 คือ ตวัอย่างการบนัทกึของนกัเรียน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถบนัทึก

ในกิจกรรมท่ีมีคะแนนรวมสงูได้ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีลงมือปฏิบตัิ
ช่วยกนัท าเป็นกลุ่ม ท าให้ร้อยละของคะแนนระหว่างท ากิจกรรม (E1) มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 77.92 สูง
กวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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2.2 ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น มีค่าร้อยละของคะแนนหลงัท ากิจกรรม (E2) มีค่าเฉล่ีย 75.66 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  คือ   
ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

2.2.1 กิจกรรมท่ีมีเน้นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้
นกัเรียนเกิดการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถจดจ าสาระเนือ้หาในการปฏิบัติและฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี ท าให้
สามารถท าข้อสอบวัดทักษะฯ ได้ดี และมีผลคะแนนออกมาเป็นตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อความท่ีถกูตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review เก่ียวกบัปิรามิดแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
การน าเสนอร้อยละของการจดักิจกรรมท่ีตา่งกนัแตล่ะอย่างโดยกิจกรรมท่ีตา่งกนัจะท าให้เราจดจ า
สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ตา่งกัน โดยหากกิจกรรมเป็นการได้ทดลองปฏิบตัิเอง (Practice doing) จะ
ท าให้จ าได้ถึง 75% ซึ่งมากกว่ากิจกรรมนัง่ฟังบรรยาย การอ่านด้วยตวัเอง การเห็นตวัอย่าง และ
การแลกเปล่ียนพดูคยุกนั (Kare, 2012) สอดคล้องกบั วิชดัชณา จิตรักศิลป์, ถาดทอง ปานศภุวชัร
, and นิติธาร ชทูรัพย์ (2561) ได้ท าการวิจยั เร่ือง การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา เร่ือง แรง การเคล่ือนท่ี และพลงังาน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
จ านวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา จ านวน 6 
แผน 18 ชั่วโมง ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติและการร่วมมือกันภายในกลุ่ม มีผลพบว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา       
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.2.2 การถอดบทเรียนหลงัการท ากิจกรรม ซึง่การถอดบทเรียนนัน้เปรียบเสมือนการ
ทบทวนการท ากิจกรรมทัง้หมด ซึง่จะท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจในการท ากิจกรรม ท าให้การท า
ข้อสอบหลงัการท ากิจกรรมมีผลคะแนนออกมาเป็นตามเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกบั งานวิจยัของ ภัทรพร 
พงศาปรมตัถ์ (2561) เร่ือง พฤติกรรมการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาการภาษี
อากร 2 ท่ีมีผลการศึกษาพบว่า นิสิตท่ีมีการทดสอบและทบทวนสิ่งท่ีเรียนอย่างสม ่าเสมอมีแนวโน้มท่ี
จะได้คะแนนสงูในรายวิชาการภาษีอากร 2 เน่ืองจากการทบทวนท าแบบฝึกหดัเป็นส่วนส าคญัในการ
เรียนในรายวิชาการภาษีอากร 2 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและช่วยให้จ าเนือ้หาในบทเรียนได้
แมน่ย าขึน้  

 
 
 



  138 

2.2.3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถท าคะแนนจากแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนต้น ได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีไว้ คือ ร้อยละ 70 โดยเฉพาะคะแนนทักษะการก าหนดและควบคุม     
ตวัแปร ทกัษะการตัง้สมมติฐาน และทกัษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป แสดงผลดงั
ตาราง 35 

 
ตาราง 35 คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้
ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ียท่ีได้ ร้อยละคะแนน
เฉล่ียท่ีได้ 

ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 9 6.67 74.07 

ทกัษะการทดลอง 13 8.77 67.47 

ทกัษะการก าหนดและควบคมุ
ตวัแปร 

7 5.33 76.19 

ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบตักิาร 

5 3.08 61.67 

ทักษะการตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป 

6 4.21 70.14 

รวม 40 28.06 70.16 

 
จากตาราง 35 พบว่า ทกัษะท่ีมีร้อยละคะแนนเฉล่ียท่ีได้คะแนนสูงสดุคือ ทกัษะการ

ตัง้ก าหนดและควบคมุตวัแปร รองลงมา คือ ทกัษะการตัง้สมมติฐาน ทกัษะการตีความหมายข้อมลู
และการลงข้อสรุป ทักษะการทดลอง และทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยมีค่าเท่ากับ 
76.19, 74.07, 70.14, 67.47 และ 61.67 ตามล าดบั และมีคา่ร้อยละเฉล่ียรวม เทา่กบั 70.16 
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2.2.4 หลังได้ รับการจัดการเรียน รู้ นัก เรียนสามารถท าคะแนนจากแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น สงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงผลดงัตาราง 36  
 
ตาราง 36 คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการท าแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

จุดประสงค์เชิง
พฤตกิรรม 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ียท่ีได้ ร้อยละคะแนน
เฉล่ียท่ีได้ 

ด้านการก าหนดปัญหา 7 6.29 89.88 

ด้านการวิเคราะห์ปัญหา 7 6.33 90.48 

ด้านการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา  

9 7.08 78.70 

ด้ า น ก า ร ด า เนิ น ก า ร
แก้ปัญหา 

14 12.06 86.16 

ด้ าน ก า รป ระ เมิ น แ ล ะ
สรุปผลการแก้ปัญหา 

5 4.58 91.67 

ด้านการเผยแพร่ผลการ
แก้ปัญหา 

8 4.23 52.86 

รวม 50 40.58 81.17 

  
 จากตาราง 36 พบว่า ด้านท่ีมีร้อยละคะแนนเฉล่ียสงูสดุ คือ ด้านการประเมินและ

สรุปผลการแก้ปัญหา รองลงมา คือ ด้านการวิเคราะห์ปัญหา ด้านการก าหนดปัญหา ด้านการ
ด าเนินการแก้ปัญหา ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา 
โดยมีคา่เทา่กบั 91.67, 90.48, 89.88, 86.16, 78.70 และ 52.86 ตามล าดบั 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น มีประสิทธิภาพ 77.92/75.66 
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2.3  นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและมีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังรับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง 
กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจาก  

2.3.1 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหันน า้ชยัพัฒนา ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
หรืออาจมีประสบการณ์แตไ่มส่ามารถถ่ายทอดให้ปรากฏในแบบวดัได้  

2.3.2 มีการจดัท ารูปแบบการจดัคา่ยท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมต้นจากกิจกรรมสนัทนาการ 
เพ่ือเตรียมพร้อมนกัเรียนในการท ากิจกรรมตามชดุกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมท่ีให้ความรู้พืน้ฐานและ
จดุประกายให้นกัเรียนต้องการท่ีจะเรียนรู้ตอ่ไป ทัง้นีร้ะยะเวลาในแตล่ะกิจกรรมมีความเหมาะสม 
ไม่ยืดเยือ้และกระชบั มีความตอ่เน่ืองและเช่ือมโยง ไม่มากจนนกัเรียนเกิดความเหน่ือยล้า ท าให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมอย่างเต็มท่ี ซึ่งสอดคล้องกับเทคนิคการจดัท า รูปแบบการจดัค่าย
วิทยาศาสตร์ของ ฤทัย จงสฤษดิ์ (2551) ได้แก่ 1) การเรียงล าดบัก่อน-หลังของกิจกรรมในค่าย
วิทยาศาสตร์ 2) ระยะเวลาของกิจกรรม โดยดูความเหมาะสม ความพร้อม และระดับความรู้
พืน้ฐานของเด็กและเยาวชนท่ีมาเข้าค่าย 3) บรรยากาศของแต่ละช่วงเวลา เช่น กิจกรรมหลัง
รับประทานอาหารกลางวนัควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้เด็กได้ลงมือมากกว่านัง่ฟังอย่างเดียว เพราะ
เด็กและเยาวชนเพิ่งรับประทานอาหารมาอาจจะง่วงและหลบัได้ง่าย กิจกรรมท่ีควรเร่ิมในช่วงเย็น
ควรเป็นกิจกรรมสบาย ๆ ไม่หนักเกินไป เพราะเด็กอาจเหน่ือยล้ากับกิจกรรมมาทัง้วันแล้ว            
4) กิจกรรมไม่ควรแน่นหรือน้อยจนเกินไป เพราะถ้าแน่นเกินไป เด็กและเยาวชนจะเหน่ือย และ
เรียนรู้ไมท่นัได้ และถ้าน้อยเกินไปก็จะรู้สกึเบื่อได้ง่ายเชน่กนั 

2.3.3 ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้มีคุณภาพท่ีถูกประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปเก็บ
ข้อมูลอยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ลกัษณะรูปเล่มชดุกิจกรรม 
2) การจัดท าภาพประกอบ 3) เนือ้หาสาระ 4) การใช้ภาษา 5) ส่ือประกอบกิจกรรม และ              
6) ประโยชน์ของชดุกิจกรรม สอดคล้องกบังานวิจยัของ  โชติรส ตระกลูก าเนิด และคณะ (2556) ท่ี
ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองสารเคมีในบ้าน ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ทัง้นีช้ดุกิจกรรมของผู้วิจยัท่ีสร้างขึน้ 
มีคะแนนเฉล่ียจากการประเมินคณุภาพเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งส่งผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารเคมีในบ้านหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 



  141 

2.3.4 ผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ท าให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยความรู้ ทักษะ  วิธีการ หรือ
กระบวนการของทัง้ 4 วิชา โดยเฉพาะในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ท่ีมีการน าทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการมาร่วมบูรณาการอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับ สุชานาฏ สุวรรณ
พิบูลย์ (2559) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา คือ การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ระหว่าง
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยน า
จดุเดน่ของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแตล่ะวิชามาผสมผสานกนัอย่างลงตวั เป็นการน าเอา
แนวคิดส าคญัของทัง้ 4 วิชา มาใช้ในการเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ รอบตวัอย่างมีความหมาย เพ่ือให้นกัเรียน
น าความรู้ทกุแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพฒันาสิ่งตา่ง ๆ ในสถานการณ์โลก
ปัจจบุนั สอดคล้องกบั ฐิตยิา เนตรวงษ์ (2559) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ านวน 33 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2559 โดยสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการตามแนวทางสะเตม็ศกึษาไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 7 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้เตรียมการและสร้างความพร้อม
ผู้ เรียน 2) ขัน้การพิจารณาเลือกประเด็นปัญหา 3) ขัน้การรวบรวมประมวลข้อมูล 4) ขัน้วางแผน
โครงงานพฒันานวตักรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา 5) ขัน้การด าเนินการโครงงาน 6) ขัน้สรุป และ 7) 
ขัน้น าเสนอ มีผลพบว่า ทกัษะการแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สอดคล้องกบั Lee and Kamisah (2015) ได้ท าการศึกษาวิธีการสอนแบบบรูณาการ 4 
ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือพฒันา
ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในประเทศมาเลเซีย ระบวุ่า สะเตม็ศกึษาเป็นวิธีการสอนท่ีสามารถ
ชว่ยให้นกัเรียนเกิดพืน้ฐานทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ได้ ซึ่งหมายรวมถึงทกัษะการแก้ปัญหา
ด้วย ทัง้นีก้ารจดัการเรียนการสอนนัน้ต้องมีการน าสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงมากระตุ้นผู้ เรียน
ให้สืบค้นองค์ความรู้เพ่ือน าไปออกแบบและสร้างวิธีการแก้ปัญหา และสอดคล้องกบั  อาทิตย์ ฉิมกุล 
(2559) ท่ีระบุว่าแผนการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจะเอือ้ให้นกัเรียนได้คิดออกแบบสิ่งประดิษฐ์
หรือวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีอิงบริบทชีวิตจริง ซึ่งส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาสงูขึน้  
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2.3.5 กิจกรรมถูกออกแบบและสร้างตามการฝึกความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการก าหนดปัญหา 2) ด้าน
การวิเคราะห์ปัญหา 3) ด้านการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) ด้านการด าเนินการแก้ปัญหา        
5) ด้านการประเมินและสรุปผลการแก้ปัญหา 6) ด้านการเผยแพร่ผลการแก้ปัญหา คือ 
ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ สรุปผลเพ่ือขยายผล
การแก้ปัญหาสู่สาธารณชน  ซึ่งความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ วิจัยแบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน     มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการสอดแทรกอยู่ในแต่ละขัน้
ด้วย โดยเฉพาะการออกแบบและด าเนินการทดลองเพ่ือแก้ปัญหาท่ีถูกก าหนดขึน้ในชุดกิจกรรม 
ทัง้นีก้ารออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมให้เป็นด้าน ๆ สอดคล้องกับ เฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ 
(2559) ท่ีท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยา ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ซึ่งได้จัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ระบุปัญหา 2) สมมติฐาน 3) พิสูจน์หรือ
ทดลอง และ 4) สรุปผลและน าไปใช้ ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียน ในแตล่ะหวัข้อสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

2.3.6 ชุดกิจกรรมถูกออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 
(ภาพประกอบ 32) โดยท าการวิเคราะห์สาเหตุท าให้เกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหา น าไปสู่การ
ออกแบบและด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั Rosicka (2016) ท่ีกล่าว
ว่า ความล้มเหลวเป็นกระบวนการส าคญัของการเรียนรู้ นกัเรียนจะได้รับโอกาสในการวิเคราะห์
ความล้มเหลวเพ่ือพฒันาหรือแก้ไขความล้มเหลว ซึ่งกระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะท า
ให้นกัเรียนได้ประยกุต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหา 

 

 
ภาพประกอบ 32 แบบบนัทึกปัญหาท่ีเกิดขึน้ของการทดสอบกงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 
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2.3.7 การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เน้นการลงมือปฏิบัติ  ใกล้ชิดกับสถาพปัญหาจริง และมีกิจกรรมนันทการละลาย
พฤติกรรม ซึ่งส่งเสริมให้มีบรรยากาศกระตุ้นผู้ เรียนให้มีแรงจงูใจในการเรียนมากขึน้ สอดคล้องกบั 
Lauren (2016) ท่ีระบุในการวิจัย เร่ือง ผลของค่ายสะเต็มศึกษาภาคฤดูร้อนท่ีมีต่อแรงจูงใจและ
ความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่า การจดัการเรียนรู้แบบค่ายจะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศท่ีกระตุ้นนกัเรียนให้มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ ทัง้นีก้ารออกแบบกิจกรรมและการใช้
ปัญหาเป็นฐานก็เป็นส่วนส าคญัคา่ยสะเต็มศกึษาท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดความมุ่งมัน่และแรงจงูใจ
ในการเรียน รู้ได้  และสอดคล้องกับผลการวิจัย  เร่ือง การศึกษากระบวนการออกแบบ                 
เชิงวิศวกรรมศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เร่ือง ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ 
ด้วยการจดัการเรียนรู้ผา่นสะเตม็ศกึษาของ มนสั ชวดดา, ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์, and สนธิ พลชยัยา 
(2559) ใช้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 50 คน จดัการเรียนรู้เป็นรูปแบบคา่ยวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 ชัว่โมง 
พบวา่ นกัเรียนท่ีผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้คา่ยวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปริมาณออกซิเจนละลายใน
น า้ เกิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวม อยูใ่นระดบัดีมาก 

 
 
3.ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะในการน ากิจกรรมไปใช้ 
1) ควรเรียงล าดบักิจกรรมในชดุกิจกรรมให้มีความเช่ือมโยงกนั  
2) การจดัคา่ยเป็นการจดักิจกรรมนอกเวลาเรียน จ าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีดี ซึง่การ

จดัคา่ยของโรงเรียนจ าเป็นจะต้องมีการเขียนโครงการอยา่งรัดกมุและถกูต้อง 
3) การเลือกสถานท่ีในการจัดค่ายจ าเป็นจะต้องค านึงถึงกิจกรรมในชุดกิจกรรม 

เน่ืองจากหลายกิจกรรมมีความเส่ียงท าให้พืน้เปียก 
4) ผู้จดัคา่ยต้องมีการทดลองท ากิจกรรมในทกุสว่นของคา่ยก่อนจดัคา่ยทกุครัง้ 
5) ผู้ สนใจท่ีจะน าเคร่ืองมือในงานวิจัยครัง้นี ไ้ปใช้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ต้องมี

การศกึษาขัน้ตอนการจดักิจกรรมแตล่ะกิจกรรมอยา่งละเอียด 
6) ผู้จดัคา่ยสามารถเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมในส่วนของสนัทนาการได้ตาม

ความเหมาะสม ทัง้นีกิ้จกรรมสนัทนาการถกูจดัขึน้เพ่ือให้นกัเรียนผอ่นคลายจากการท าชดุกิจกรรม 
และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมคา่ยและกบัผู้จดัคา่ย 
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3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1) ควรพฒันาชดุส่ือใบพดักังหนัน า้ให้มีความแข็งแรงและมีความสะดวก อ านวยต่อ

การท ากิจกรรม 
2) ควรท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่าง หรือหลากหลายพืน้ท่ี เพ่ือ

ปรับกิจกรรมภายในคา่ยให้มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
3) ควรศกึษาความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่กิจกรรมภายในคา่ย 
4) ควรศกึษาความคงทนของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัจากการได้รับการจดัคา่ย 
5) ควรพฒันารูปแบบการบนัทกึผลการท ากิจกรรมให้มีความหลากหลาย 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Abd-El-Khalid, F. (2012). Teaching with and about nature of science, and science teacher 
knowledge domains. Science & Education, 22(9), 2087-2107.  

Bybee R.D. (1995 ). Science Curriculum Reform in the United States. In Redesigning the 
Science Curriculum.  Retrieved from http://www.nas.edu/rise/backg3a.htm 

Dass, P. M. (2 0 0 5 ) .  Understanding the nature of scientific enterprise (NOSE) through a 
discourse with its history : The influence of an undergraduate 'history of science' 
course". International Journal of Science and Mathematics Education, 2005(3), 87-
115.  

Glen, A. (1 9 9 4 ) .  "What is STS Science Teaching?" in Solomon. New York: Theacher 
College Press. 

Hom, E. J. (2 0 1 4 ) .  What is STEM Education?  Retrieved 1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 0 
http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html. 

Kare, L. (2012). A rebuttal of NTL Institute's pyramid. Education, 133(1), 117-124.  
Lauren, E. D. (2 0 1 6 ) .  Effect of STEM summer camp on motivation and interest in 

mathematics and science. (master of science), Texas A&M.    
Lee, C. H., & Kamisah, O. (2015). An Interdisciplinary Approach for Biology, Technology, 

Engineering and Mathematics (BTEM) to Enhance 21 st Century Skills in Malaysia. 
K-12 STEM Education, 1(3), 138-147.  

Maryland state department of education. (2012). STEM Education Definition.  Retrieved 1 
พฤษภาคม 2560 http://mdk12.msde.maryland.gov/instruction/academies 
/marylandstatestemstandardsofpractice_.pdf 

McLelland, C. V. (2 0 0 6 ) .  " The Nature of Science and the Scientific Method" The 
Geological Society of America. 

Rosicka, C. (2016). From concept to classroom Translating STEM education research into 
practice: Australian Councill for Education Reseach. 

Stolz, Miriam, Witteck, Marks, Ralf and Eilks, & Ingo. (2 0 1 3 ) .  Reflecting Socio-Scientific 
Issues for Science Education Coming from the Case of Curriculum Development 

 

http://www.nas.edu/rise/backg3a.htm
http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html


  146 

 

on Doping in Chemistry Education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & 
Technology Education, 9(4), 361-370.  

Stone, E. M. (2014). Guiding students to develop an understandding of scientific inquiry: A 
science skills approach to instruction and assessment. Life Sciences Education, 
13(spring), 90-101.  

Thongpan, S. (2 0 1 6 a). A Development of Science Laboratories on "The Method of 
Measuring Dissolved Oxygen (DO) in Water by Using a DO Test Kits for 
Teaching. Paper presented at the International Conference on Education 
Psychology and Society, Fukuoka, Japan. 

Thongpan, S. (2 0 1 6 b). The  Quality of Water in Saen Saeb Canal: A Case Study for 
Developing a Database of Environmental Education for Schools under the Office 
of Education Vadhana Destrict Bangkok. Paper presented at the International 
Conference on Life Science & Biological Engineering, Kyoto, Japan. 

Thongpan, S. (2017 ). A Development of Science Laboratories on " The Basic of Waste 
Management for Students Living Along Saen Saeb Canal". Paper presented at the 
The Asian Conference on Education ACE 2017, Kobe Japan. 

Thongpan, S. (2018). The Study on Water Quality in Saen Saeb Canal: A Case Study on 
the Project of SWU Jointly Conservation Saen Saeb Canal. Paper presented at the 
The Asian Conference on the Socail Science, Kobe Japan. 

Yadav Sashank M. (2 5 5 8 ) .  Science, Technology, Society and Environment education.   
Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_society, 
_and_environment_education 

กนกทิพย์ ยาทองไชย. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง ปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทนเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (เคมี)), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
กรุงเทพฯ.    

กรุงเทพมหานคร. (2551). กังหันน า้ชยัพฒันา น า้พระราชหฤทัย...น า้ใส...ให้ชีวิต. กรุงเทพฯ: ดาว
ฤกษ์ คอมมนูิเคชัน่. 

กองบริหารงานวิจยัและคุณภาพการศึกษา. (2559). Thailand 4.0 โมเดลขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่

 



  147 

 

ความมัง่คัง่ และยัง่ยืน  Retrieved from www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf  
จ ารัส อินทลาภาพร. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับครูประถมศึกษา. (ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การ
วิจยัและพฒันาหลกัสตูร)), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

จฑุามาศ แสนพรหม. (2556). การสร้างชดุกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ขัน้พืน้ฐานของเด็กปฐมวัย. (วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)), บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ เชียงใหม.่    

เฉลิมชยั กาญจนคเชนทร์. (2559). การพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาชีววิทยาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (ชีววิทยา)), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
กรุงเทพฯ.    

ชัชพล บุญเติม. (2543). การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
กรุงเทพฯ.    

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556, มกราคม-มิถุนายน). การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน. 
ศลิปากร ศกึษาศาสตร์วิจยั, 5(1), 7-20.  

ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม , & เมธี ดิสวัสดิ์ . (2558). สมมติฐานและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ . 
ศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 15(1), 13-27.  

โชติรส ตระกูลก าเนิด, ปิยณัฐ อินทร์แถม, สุพัตรา บุญเส้ง, & น า้ฝน คูเจริญไพศาล. (2556). การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองสารเคมีในบ้านส าหรับนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย. วิทยาศาสตร์ มศว, 29(2).  

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2559). การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาด้วยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
แนวทางสะเตม็ศกึษา. วิจยั, 15(2), 1-6.  

ณรัณ ศรีวิหะ, วิรัตน์ ธรรมาภรณ์, & สิรภพ กาฬสุวรรณ. (2547). การพฒันาแบบทดสอบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6. สงขลานครินทร์, 6(1), 13-29.  

ดวงพร สมจนัทร์ตา. (2559). การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ท่ีได้รับบการเรียนตามแนวทางสะเตม็ศกึษา เร่ืองกายวิภาค
ศาสตร์ของพืช. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (ชีววิทยา)), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 

 



  148 

 

กรุงเทพฯ.    
โต๊ะข่าวเกษตร (Producer). (2537, 30 เมษายน 2560). "กังหนัน า้ชยัพัฒนา"เคร่ืองบ าบดัน า้เสียท่ี

ทัว่โลกยอมรับ. Retrieved from http://www.komchadluek.net/news/agricultural 
/246204 

ทวีศักดิ์ ไชยมาโย. (2537). การทดลองใช้แผนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  2. นครพนม: ฝ่ายวิจัยและ
ประเมินผลทางการศกึษา ส านกังานการประถมศกึษา จงัหวดันครพนม. 

ทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง. (2548). ผลของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตร์ศกึษา.  

ทิศนา แขมมณี. (2561). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
(22 ed.). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์. 

นสัรินทร์ บือซา. (2558). ผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5. (วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์)), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา.    

นาตยา ชว่ยชเูชิด. (2557). การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์. ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , 
6(12), 87-94.  

น า้ฝน คเูจริญไพศาล, กนกพร พนัวิไลย, ชตุิมา เอกภาพไพบลูย์, & นงเยาว์ เรือนบุตร. (2559). การ
พฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานโดยใช้บริบทเร่ืองสถานะของาร
และสารละลายส าหรับนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น. ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
พฒันา(สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์), 8(16), 83-100.  

บุญเกือ้ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

บญุชม ศรีสะอาด. (2546). การวิจยัส าหรับครู. กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาส์น. 
บุญเลีย้ง จอดนอก. (2549). ผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี  2. (วิทยานิพนธ์ ศษ.บ. 
(วิทยาศาสตร์ศกึษา)), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.    

 



  149 

 

เบญจมาศ ปทุมวัน. (2546). การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดยโสธร. (วิทยานิพนธ์  กศ.ม. 
(วิทยาศาสตร์ศกึษา)), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.    

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2556). การพัฒนาการคิด (5 ed.). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้ นส่วนจ ากัด 9119 
เทคนิคพริน้ติง้. 

ปิยนุช สารสิทธิยศ. (2550). การพัฒนาชุดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง การศึกษาและส ารวจ
สภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยา ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลกัสูตร
และการสอน)), มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดติถ์, อตุรดติถ์.    

พงชัย หาญยุทธนากร. (2546). เด็กๆ เรียนรู้อะไรใน “ค่ายวิทยาศาสตร์”. คู่คิด ครูวิทยาศาสตร์, 
18(187), 95-98.  

พรทิพย์ ศิริภัทราชยั. (2556). STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21. นักบริหาร, 
33(2), 50.  

พลศักดิ์ แสงพรมศรี. (2558). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ และเจตคติตอ่การเรียนวิชาเคมี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ . (วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เคมีศึกษา)), 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาสารคาม.    

เพชรศิรินทร์ ตุ่นค า. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาเคมี เร่ือง สารชีวโมเลกุล: 
โปรตีนและลิพิดเพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย. (ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม. (เคมี)), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

ภพ เลาหไพบูลย์. (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง) (3 ed.). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พาณิช. 

ภัทรพร พงศาปรมตัถ์. (2561). พฤติกรรมการเรียนกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตในรายวิชา
การภาษีอากร 2. ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 41(2), 75-86.  

ภัสสร ติดมา. (2558). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2. (วิทยานิพนธ์ 
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศกึษา)), มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณโุลก.    

มนตรี จฬุาวฒันทล. (2556). สะเตม็ศกึษาประเทศไทยและฑตูสะเตม็. สสวท, 42(185), 14-22.  
มนัส ชวดดา, ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์, & สนธิ พลชยัยา. (2559). การศึกษากระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง ปริมาณออกซิเจนละลายใน

 



  150 

 

น า้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา. Paper presented at the การประชุมเสนอ
ผลงานวิจยัระดบัชาต ิมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ครัง้ท่ี 6. 

มทันี เสียงเสนาะ. (2559). การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และความคงทนการ
เรียนรู้วิชาชีววิทยาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 7 ขัน้ และแบบปกติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมตวัแปรพหุนามแบบ
วดัซ า้. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ แขนงการวิจยัและสถิติ
ทางการศกึษา)), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

มาเรียม วทันาด, เชษฐ์ ศิริสวสัดิ์, & สุทิน ก่ิงทอง. (2559). การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง ระบบประสาท ของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผนรูปตวัวี 
และการจดักาเรียนรู้แบบปกติ. หน่วยวิจยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้, 7(2), 254-264.  

มูลนิธิชัยพัฒนา. (2560a). แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเร่ืองน า้.  Retrieved 29 เมษายน 2560 
http://www.chaipat.or.th/concept-and-theory-development/concepts-and-theories-
on-water.html 

มูลนิธิชัยพัฒนา. (2560b). พระราชด าริกังหันน า้ชัยพัฒนา RX-2.  Retrieved 30 เมษายน 2560 
http://www.chaipat.or.th/2013-05-29-17-49-34.html. 

ฤทยั จงสฤษดิ์. (2551). การออกแบบและพฒันากิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

วรรณทิพา รอดแรงค้า. (2540). การสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นทกัษะกระบวนการ. กรุงเทพฯ: สถาบนั
พฒันาคณุภาพวิชาการ. 

วรรณทิพา รอดแรงค้า, & พิมพนัธ์ เดชะคปุต์. (2542). การพฒันาการคิดของครูด้วยกิจกรรมทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ พว. 

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: มลูนิธีสดศรี-สฤษดิ์

วงศ.์ 
วิชัดชณา จิตรักศิลป์ , ถาดทอง ปานศุภวัชร , & นิติธาร ชูทรัพย์. (2561). การพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษา เร่ือง แรง การเคล่ือนท่ี 
และพลังงาน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, 10(27), 87-97.  

 



  151 

 

วินยั ด าสวุรรณ. (2534). รายงานการวิจยัเร่ืองการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
พืน้ฐาน เป็นส่ือพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4 = 
Using basic science process skills practicing form as teaching aid to develop 
ability in problem solving of the fourth grade students. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษา 
หนว่ยงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ศริินภา อิฐสวุรรณศลิป์. (2548). การพฒันาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง“ระบบของร่างกาย”         
ส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ท่ี2 ในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.  (ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม. (การประถมศึกษา)), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
กรุงเทพฯ.    

ศิริพร รัตนโกสินทร์. (2546). การสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 เร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละ. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษามหาบณัฑิต)), บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

ศิริรัตน์ เจนใจ. (2555). การพฒันากิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน
ในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ณ แหล่งเรียนรู้สถานีพฒันาและส่งเสริมการอนรัุกษ์
สตัว์ป่าเชิงดอยสุเทพ. (วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
เชียงใหม.่    

ศริิรัตน์ ราชยอด. (2558). ผลของการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบรูณา-การ เร่ือง ระบบร่างกาย
มนุษย์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาการทางการ
ศกึษาและการจดัการเรียนรู้)), มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

ศิริลักษณ์ ขาวลุ่มบัว. (2558). การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง อ้อย ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)), มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

ศภุฤทธ์ิ ไชยเลิศ. (2558). ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. พิฆเนศวร์สา, 11(2), 87-99.  

ศภุวฒัน์ ทรัพย์เกิด. (2559). การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผลด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนอนุกูลนารี. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, มหาสารคาม.    

 



  152 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (2559). ผลการประเมิน PISA 2015.   
Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0BwqFSkq5b7zSYjRxQ2hKY0d 
Sb0k/view 

สนอง ทองปาน. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือนพฒันาฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมชมุชน. สิ่งแวดล้อมศกึษา-สสศท, 7(14), 301-309.  

สิริศกัดิ์ นิลเกต.ุ (2550). ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ . (วิทยานิพนธ์  ศษ.ม. 
(วิทยาศาสตร์ศกึษา)), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.    

สกิุจ ศรีพรหม. (2541, กนัยายน). ชดุการสอนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน. วิชาการ, 1(9), 68-72.  
สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์, พรทิพย์ ศิริภัทราชยั, & สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ. (2559). ารพฒันาหน่วยการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง บ้านพกัเชิงนิเวศตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการ
จดัการเรียนรู้)), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

สุพรรณี ชาญประเสริฐ. (2558). การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการ
พฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21. สสวท, 43(192), 15-16.  

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, & สุรศกัดิ์ ละลอกน า้. (2555). การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อม
ศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในท้องถ่ินด้วยการจดัค่ายเยาวชนรักษ์น า้ท้องถ่ิน 
อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่. หน่วยวิจยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้, 3(3), 16-29.  

สุรศักดิ์ ละลอกน า้, วันทนี ทาทอง, & สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. (2555). การประเมินผลโปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ณ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก. 
หนว่ยวิจยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้, 3(2), 81-91.  

สุรศักดิ์ ละลอกน า้, & สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. (2554). ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถ่ิน ด้วยการใช้ชุดกิจกรรม
ตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้น. หน่วยวิจยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้, 2(2), 119-131.  

อรอนงค์ ฟ้าคนอง. (2549). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)), บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

 



  153 

 

อฐัวฒุิ ค าแสน. (2554). การพฒันาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนช่วงชัน้ ท่ี  3. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)), บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

อาทิตย์ ฉิมกุล. (2559). ผลของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)), คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.    

อานนท์ เอือ้อมุากลุ. (2549). ผลของการใช้เกมดิจิทอลในการเรียนฟิสิกส์ท่ีมีตอ่ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย. (วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.    

อษุณีย์ อนรุุทธ์วงศ.์ (2553). การพฒันาทกัษะความคดิระดบัสงู. กรุงเทพฯ: ไอ ควิ บุ๊คเซ็นเตอร์. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  155 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
- หนงัสือขออนญุาตจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
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ภาคผนวก ข 
- รายช่ือผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือในการท าวิจยั 
- ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมกับ

เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

- ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบ
วดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

- ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบ
วดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหนัน า้ชัยพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

- ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการตอบค าถามในชดุกิจกรรม (E1) กับเกณฑ์ โดย
ทดสอบด้วยสถิต ิt-test for dependent samples โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

- ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (E2) กับเกณฑ์ โดยทดสอบด้วยสถิติ t-test for 
dependent samples โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

- ผลการวิเคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของนกัเรียนด้วยสถิต ิ
t-test for dependent samples โดยใช้โปรแกรม 

- ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนด้วย
สถิต ิt-test for dependent samples โดยใช้โปรแกรม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการประเมินความสอดคล้องและ 
คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. ผศ.ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้อ านวยการส านกัส่ือและเทคโนโลยีการศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผศ.ดร.อจัศรา ประเสริฐสิน ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ดร.สมบตั ิคงวิทยา  ส านกัพฒันาศกัยภาพนกัวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบตัิการ 
4. วา่ร้อยตรีชยัศาสตร์ คเชนทร์สวุรรณ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร 
5. นางสมจิตต์ เตง็ชยัภมูิ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนสตรีชยัภมูิ ชยัภมูิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  159 

ตาราง 37 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น 
 

กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ
กิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี  
ค่า 
เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียนโครงการของพ่อ 
 (1) อธิบายลักษณะโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของ
ใ น ห ล ว ง รั ช ก า ล ท่ี  9  ท่ี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
เร่ืองน า้ 

(1.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 1.00 

(2) เข้าใจหลกัการแก้ไขปัญหา
เ ร่ื อ ง น ้า ต าม โค รงก า รอั น
เน่ืองมาจากพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 

(2.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 

(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 1 1 0 1 1 0.80 

(3) วิเคราะห์ความเหมือนหรือ
แต ก ต่ า งข อ ง โค รงก า รอั น
เน่ืองมาจากพระราชด าริของใน
ห ล ว ง รั ช ก า ล ท่ี  9  ท่ี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
เร่ืองน า้ 

(3.1) เนือ้หา 
1 1 0 1 1 0.80 

(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 1 1 0 1 1 0.80 
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ตาราง 37 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น 

 

กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ
กิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี  
ค่า 
เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
กิจกรรมที่ 2 รู้จักกังหันน า้ชัยพัฒนา 
(1) อธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
 

(1.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 1.00 

(2) เข้าใจหลักการท างานของ
กงัหนัน า้ชยัพฒันา 

(2.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 0 1 1 0.80 

(3) วิเคราะห์ความเหมือนหรือ
แตกต่างกังหนัน า้ชัยพัฒนาแต่
ละรูปแบบ 

(3.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 

(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 1.00 

กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพน า้ 
(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1 1 0 1 1 0.80 

(1.2) รูปแบบการจดั
กิจกรรม 1 1 0 1 1 0.80 

(2)  เ ข้ า ใจ วิ ธี ก า รต รว จ ส อบ
คณุภาพน า้ 

(2.1) เนือ้หา 1 1 0 1 1 0.80 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 0 1 1 0.80 

(3) วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณ
ต่าง ๆ ของกังหนัน า้ชยัพัฒนาแต่
ละรูปแบบ 

(3.1) เนือ้หา 1 1 0 1 0 0.60 

(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 1 1 0 0.80 
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ตาราง 37 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น 

 

กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ
กิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี  
ค่า 
เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
กิจกรรมที่ 4.1 กังหันน า้ไม้ไอตมิ 
(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 1 1 0 1 1 0.80 

(2) อธิบายส่วนประกอบหลกัของ
กงัหนัน า้ชยัพฒันา 

(2.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 0 1 1 0.80 

(3) เข้าใจหลักการท างานของ
กงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 

(3.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 0 1 1 0.80 

กิจกรรมที่ 4.2 ใบพัดกังหันน า้ 
(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 1 1 0 1 1 0.80 

 (2) อธิบายการท างานของใบพัด
กงัหนัน า้ 

(2.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 0 1 1 0.80 

(3) หาความสมัพันธ์ระหว่างรูปร่าง
ของใบพัด ความสูงในการติดตัง้
ใบพดั และลกัษณะการหมนุ 

(3.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 0 1 1 0.80 
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ตาราง 37 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมกบั
เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรมในชดุกิจกรรมสะเตม็ศกึษา เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น 

 

กิจกรรมที่/จุดประสงค์ของ
กิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี  
ค่า 
เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
กิจกรรมที่ 4.3 ทุ่นลอยน า้ 
(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 1 1 0 1 1 0.80 

(2) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นกับการจมลอย
ของวตัถ ุ

(2.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
(2.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 0 1 1 0.80 

(3) อธิบายการเลือกวัสดุมาท า
กงัหนัน า้ 
 

(3.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 
(3.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

1 1 0 1 1 0.80 

กิจกรรมที่ 5 กังหันน า้ชัยพัฒนาจ าลอง 
(1) ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

(1.1) เนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 

(1.2) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 1 1 0 1 1 0.80 
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ตาราง 38 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแบบ
วดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

ก าหนดสถานการณ์ตอ่ไปนี ้เพ่ือตอบค าถามข้อท่ี 1) – 5)  
จากกิจกรรมใบพดักงัหนัน า้ หากต้องการศกึษาระยะการกระจายของน า้ เม่ือใช้มอเตอร์

ชนิด A B และ C ในการป่ันใบพดักงัหนัน า้ จงึท าการทดลองเพื่อศกึษา 
1 ให้นกัเรียนตัง้สมมตฐิานการทดลอง 

แนวค าตอบ  
- ถ้าป่ันใบพดักงัหนัน า้ด้วยมอเตอร์ A 
B และ C แล้วระยะการกระจายของ
น า้จะแตกตา่งกนั 
- ถ้าป่ันใบพดักงัหนัน า้ด้วยมอเตอร์ A 
แล้วระยะกระจายของน า้จะมากท่ีสดุ 

ทกัษะการ
ตัง้สมมตฐิาน 

1 1 1 1 1 1.00 

2 ก าหนดขัน้ตอนท าการทดลองดงันี ้
  ก. วดัระยะการกระจายของน า้จาก
จดุศนูย์กลางของมอเตอร์ 
  ข. เตมิน า้ลงในถาดโฟมจนถึงระดบั
ท่ีใบพดัจมลงในน า้ 0.5 เซนตเิมตร 
  ค. ติดตัง้ใบพดัไว้ท่ีมอเตอร์ A โดย
ตอ่สายไฟเตรียมเช่ือมตอ่กบั
ถ่านไฟฉาย 
  ง. ท าการทดลองซ า้ โดยเปล่ียน 

ทกัษะการ
ทดลอง 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง  38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม
ของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

2 
(ต่อ) 

มอเตอร์เป็น B และ C ตามล าดบั 
  จ. น ามอเตอร์ A มาตดิตัง้ในชดุการ
ทดลอง 
  ฉ. บนัทกึผลระยะการกระจายของน า้  
  ช. เช่ือมตอ่สายไฟกบัถ่านไฟฉาย 
เพ่ือให้มอเตอร์ท างาน 
ให้นักเรียนน าตัวอักษรหน้าขัน้ตอน
การท าการทดลองมาเรียงล าดับให้
ถกูต้องและสมบรูณ์ 
แนวค ำตอบ จ. ค. ข. ช. ก. ฉ. ง. 

 

      

3 ให้นักเรียนก าหนดตัวแปรของการ
ทดลอง ดงันี ้
   3.1) ตวัแปรต้น    3.2) ตวัแปรตาม  
   3.3) ตวัแปรควบคมุ  
แนวค ำตอบ  
   3.1) ตวัแปรตน้ : ชนิดมอเตอร์ 
   3.2) ตั ว แป รต าม  : ระ ย ะ ก า ร
กระจายของน ้า 
   3.3) ตัวแปรควบคุม : ระดับน ้ า 
ระดบัความสูงของใบพดั ถ่านไฟฉาย 

ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคมุตวั
แปร 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
4 ให้นักเรียนเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ

ของตัวแปร “ระยะการกระจายของ
น า้” ให้ถกูต้องและครบถ้วน 
แนวค ำตอบ   
ระยะทางที่น ้ าถูกใบพัดตีไปได้ไกล
ที่สุดจากขอบโฟม วัดได้โดยใช้ไม้
บรรทดั 

ทกัษะการ
ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบตักิาร 

1 1 1 1 1 1.00 

5 สมมติผลการทดลอง เป็นดังตาราง
ตอ่ไปนี ้

ชนิดมอเตอร์ 

ระยะการ
กระจายของ

น า้ 
(เซนตเิมตร) 

A 20 
B 23 
C 35 

   ถ้าจุดประสงค์ของการทดลอง คือ 
เพ่ือเปรียบเทียบระยะการกระจาย
ของน า้จากใบพัดกังหันน า้ เม่ือใช้
มอเตอร์ต่างชนิดกัน จงสรุปผลการ
ทดลอง 

ทกัษะ
ตีความหมาย
ข้อมลูและการ
ลงข้อสรุป 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
5 

(ต่อ) 
แนวค ำตอบ  
มอเตอร์ A B และ C มี ระยะการ
กระจายของน ้าเป็น 20, 23, และ 35 
cm ตามล าดบั 

 

      

ก าหนดสถานการณ์ตอ่ไปนี ้เพ่ือตอบค าถามข้อท่ี 6) – 10) 
 จากกิจกรรมทุ่นลอยน า้ หากต้องการศึกษาความสามารถในการลอยน า้ของโฟม เม่ือมี
ขนาดแตกตา่งกนั คือ A B และ C จงึท าการทดลองเพื่อศกึษา 

6 ให้นกัเรียนตัง้สมมตฐิานการทดลอง 
แนวค ำตอบ  
- ถ้ าน าโฟม A B และ C ไปลอยน ้ า แล้ ว
ความสามารถในการลอยน ้าของแต่ละโฟมจะ
ต่างกนั 
- ถ้ าน าโฟม A B และ C ไปลอยน ้ า แล้ ว
ความสามารถในการลอยน ้ าของโฟม A จะดี
ทีส่ดุ 

ทกัษะการ
ตัง้สมมตฐิาน 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
7 ให้นักเรียนเขียนขัน้ตอนการทดลอง

อย่างละเอียด (เป็นข้อ ๆ) โดยก าหนด
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองดงันี ้
   (1) โฟมขนาด A B และ C 
   (2) ดนิน า้มนั 1 ก้อน 
   (3) ถาดใสน่ า้ 
   (4) เคร่ืองชัง่น า้หนกั 
แนวค ำตอบ  
 1) น าโฟมขนาด A ไปลอยในน ้า 
 2) วางดินน ้ามันลงบนโฟมขนาด A 
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 3) ชั่งน ้าหนักดินน ้ามัน ที่ถูกวางลง
บนโฟม A 
 4) บนัทึกผลการชัง่น ้าหนกัดินน ้ามนั 
 5) ท าการทดลองซ ้ าอีก 2 ครั้ง โดย
เป ลี่ ยนขนาดโฟม เป็น  B และ C 
ตามล าดบั 

ทกัษะการ
ทดลอง 

1 1 1 1 1 1.00 

8 ให้นักเรียนก าหนดตัวแปรของการ
ทดลอง ดงันี ้
   3.1) ตวัแปรต้น  
   3.2) ตวัแปรตาม  
   3.3) ตวัแปรควบคมุ   

ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคมุตวั
แปร 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
8 

(ต่อ) 
แนวค ำตอบ  
   3.1) ตวัแปรตน้ : ขนาดของโฟม 
   3.2) ตัวแปรตาม : ความสามารถ
ในการลอยน ้า 
   3.3) ตวัแปรควบคมุ : ระดบัน ้า 

 

      

9  ให้นักเรียนเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
ของตัวแปร “ความสามารถในการ
ลอยน า้ของโฟม ” ให้ถูก ต้องและ
ครบถ้วน 
แนวค ำตอบ 
น ้าหนกัของดินน ้ามันที่สามารถบรรจุ
บนโฟมได้ โดยที่โฟมไม่จมลงในน ้า
ทัง้หมด วดัไดจ้ากเคร่ืองชัง่สาร 

ทกัษะการ
ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบตักิาร 

1 1 1 1 1 1.00 

10 นายแดงน าโฟมทุกขนาดไปลอยน า้ 
จากนัน้น าดินน า้มนัมวล 30 กรัม วาง
ลงบนโฟมทกุชิน้ ซึ่งมีผลการวดัความ
สูงของโฟมส่วนท่ีโผล่พ้นจากน า้ เป็น
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ทกัษะ
ตีความหมาย
ข้อมลูและการ
ลงข้อสรุป 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
10 
(ต่อ) ขนาดของโฟม 

ความสูงของ
โฟมส่วนที่โผล่
พ้นน า้ (cm.) 

A 5 

B 
ลอยปร่ิม ไมมี่
สว่นโผลพ้่นน า้ 

C 
จมลงก้น
ภาชนะ 

10.1 จากการน าดินน า้มันมวล 30 
ก รัม วางบ น โฟ ม จะท า ใ ห้ ค วาม
หนาแน่ น ของโฟ ม เป ล่ี ยนแปลง
อยา่งไร 
แนวค ำตอบ ความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน 
10.2 โฟม A เม่ือวางดินน า้มันลงไป
แล้ว มีความหนาแน่นมากกว่าหรือ
น้อยกวา่น า้ 
แนวค ำตอบ  
มีความหนาแน่นนอ้ยกว่าน ้า 
10.3 โฟม B เม่ือวางดินน า้มันลงไป
แล้ว มีความหนาแน่นมากกว่าหรือ
น้อยกวา่น า้ 
 

 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
 แนวค ำตอบ  

มีความหนาแน่นเท่ากบัน ้า 
10.4 โฟม C เม่ือวางดินน า้มันลงไป
แล้ว มีความหนาแน่นมากกว่าหรือ
น้อยกวา่น า้ 
แนวค ำตอบ มีความหนาแน่นมากกว่า
น ้า 
10.5 ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ รี ย ง ล า ดั บ
ความสามารถในการลอยน า้ของโฟ
มจากมากไปน้อย 
แนวค ำตอบ A B และ C 

 

      

ก าหนดสถานการณ์ตอ่ไปนี ้เพ่ือตอบค าถามข้อท่ี 11) – 13) 
 จากกิจกรรมกังหันน า้ไม้ไอติม หากต้องการศึกษาว่าจ านวนรอบการหมุนหนงัยางของ
ใบพดัมีผลตอ่เวลาในการป่ันน า้ของกงัหนัน า้หรือไม ่จงึท าการทดลองเพื่อศกึษา 
11 ให้นกัเรียนตัง้สมมตฐิานการทดลอง 

แนวค ำตอบ ถ้าจ านวนรอบการหมนุ
หนงัยางของใบพดัแตกต่างกนั แลว้
เวลาในการป่ันน ้าของกงัหนัน ้าจะ
แตกต่างกนั 

ทกัษะการ
ตัง้สมมตฐิาน 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
12 ให้นักเรียนก าหนดตัวแปรของการ

ทดลอง ดงันี ้
   3.1) ตวัแปรต้น  
   3.2) ตวัแปรตาม  
   3.3) ตวัแปรควบคมุ  
แนวค ำตอบ 
3.1) ตัวแปรต้น : จ านวนรอบการ
หมนุหนงัยางของใบพดั 
   3.2) ตวัแปรตาม : เวลาในการป่ัน
น า้ของกงัหนัน า้ 
   3.3) ตัวแปรควบคุม : รูปร่างและ
ขนาดของกงัหนัน ้า 

ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคมุตวั
แปร 

1 1 1 1 1 1.00 

13 หากผลการทดลองเป็นดังตาราง
ตอ่ไปนี ้

จ านวนรอบ
การหมุนหนัง
ยางของใบพัด 

(รอบ) 

เวลาในการป่ัน
น า้ 

(วินาที) 

30 10 
50 20 
70 32 

 

ทกัษะ
ตีความหมาย
ข้อมลูและการ
ลงข้อสรุป 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
13 
(ต่อ) 

ให้นกัเรียนเรียงล าดบัพลงังานศกัย์
ยืดหยุ่นของใบพดัจ านวนรอบการ
หมนุหนงัยางของใบพดั 
แนวค ำตอบ 70 > 50 > 30 

 

      

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนกากบาทตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด 

ก าหนดข้อมลูตอ่ไปนี ้เพ่ือใช้ตอบค าถามข้อ 14) – 18) 
 จากกิจกรรมท่ี 3 รู้จักกังหันน า้ชัยพัฒนา ท่ีมีการทดลองเพ่ือตรวจสอบว่า “กังหันน า้
จ าลองสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้” 
14 นกัเรียนคิดว่าควรเพิ่มขัน้ตอนใดมาก

ท่ีสุด เพ่ือให้ผลการทดลองมีความ
แมน่ย ามากขึน้  
   (ก) เพิ่มการตรวจสอบค่าออกซิเจน
ละลายน า้ของน า้ตัวอย่างก่อนใช้
กงัหนัน า้อีกจ านวน 2 ครัง้ 
   (ข) เพิ่มการตรวจสอบค่า DO ก่อน
และหลงัใช้กงัหนัน า้อีก 2 ครัง้ 
   (ค) ท าการทดลองซ า้เพิ่มอีก 2 ครัง้  
   (ง) ขัน้ตอนการทดลองสมบรูณ์ท่ีสดุ
แล้ว ไมจ่ าเป็นต้องเพิ่มขัน้ตอนใดอีก 
เฉลย (ค) 

ทกัษะการ
ทดลอง 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
15 สมมติตารางผลการการทดลองเป็น

ดงัตารางตอ่ไปนี ้
ค่าออกซิเจนละลายน า้ (mg/l) 
ก่อนใช้กังหัน หลังใช้กังหัน 

3 6 
ข้อใดต่อไปนีมี้แนวโน้มเป็นปัจจัยท่ี
สง่ผลตอ่ผลการทดลองน้อยท่ีสดุ 
   (ก) เวลาในการใช้กงัหนัน า้ 
   (ข) รูปร่างของกงัหนัน า้ 
   (ค) ความลกึของใบพดักงัหนัน า้ 
   (ง) ลมท่ีพดัเหนือชดุการทดลอง 
เฉลย (ง) 

ทกัษะ
ตีความหมาย
ข้อมลูและการ
ลงข้อสรุป 

0 1 1 1 1 0.80 

16 ข้อใดคือตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 
ตามล าดบั 
   (ก) กงัหนัน า้จ าลอง คา่ DO 
   (ข) คา่ DO กงัหนัน า้จ าลอง  
   (ค) กังหันน า้จ าลอง เวลาในการ
ทดสอบกงัหนั 
   (ง) เวลาในการทดสอบกงัหนั กงัหนั
น า้จ าลอง  
เฉลย (ก) 

ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคมุตวั
แปร 
 1 1 1 1 1 1.00 

 



  174 

ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
17 นิยามเชิงปฏิบัติการของค าว่า “ค่า

ออกซิเจนละลายน า้เพิ่มขึน้” คือ ค่า
ออกซิเจนละลายน า้ (A) หลงัใช้กงัหนั
น า้ 30 นาที (B) มากกว่า (C) ก่อนใช้
กังหันน า้ ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้ชุด
ตรวจสอบคา่ออกซิเจนละลายน า้ (D) 
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ส่วนใดผิด 
(ก) A (ข) B (ค) C (ง) D 
เฉลย (ข) 

ทกัษะการ
ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบตักิาร 
และทกัษะ
การทดลอง 1 1 1 1 1 1.00 

18 ถ้าเปล่ียนขนาดรัศมีของใบพดัให้ยาว
ขึน้ และน าไปทดลอง พบว่า ใบพัด
กังหันน า้สามารถป่ันน า้ได้ ผลการ
ทดลองข้อใดเป็นไปได้ยากท่ีสดุ 
   (ก) ค่า DO หลังใช้กังหันมากกว่า
ก่อนใช้กงัหนัน า้ 
   (ข) ค่า DO หลังและก่อนใช้กังหัน
น า้มีคา่แตกตา่งกนั 
   (ค) ค่า DO หลังใช้กังหันน้อยกว่า
ก่อนใช้กงัหนัน า้ 
   (ง) ค่า DO หลังและก่อนใช้กังหัน
น า้มีคา่เทา่กนั 
เฉลย (ค) 

ทกัษะการ
ตัง้สมมตฐิาน 

1 0 1 1 1 0.80 
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ตาราง 38 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
19 จากกิจกรรมท่ี 5 นกัเรียนคิดว่าปัจจยั

ใดมีผลต่อการจมหรือลอยของกังหัน
น า้ น้อยท่ีสดุ 
  (ก) รูปร่างของโครงสร้างใบพัดกังหัน
น า้ 
  (ข) วสัดท่ีุใช้ในการท ากงัหนัน า้ 
  (ค) มวลของวัสดุท่ีใช้ในการท ากังหัน
น า้ 
  (ง) มวลของแกนหมนุใบพดักงัหนัน า้ 
เฉลย (ง) 

ทกัษะ
ตีความหมาย
ข้อมลูและการ
ลงข้อสรุป 

1 1 1 1 1 1.00 

20 จากกิจกรรมท่ี 4.2 ใบพัดกังหันน า้ ท่ี
มีการทดสอบการกระจายของน า้ เม่ือ
ใช้รูปร่างใบพัดแตกต่างกัน ข้อใดคือ
ตั ว แ ป ร ต้ น  แ ล ะ ตั ว แ ป ร ต า ม 
ตามล าดบั 
  (ก) การกระจายของน า้ รูปร่างใบพดั 
  (ข) รูปร่างใบพดั การกระจายของน า้ 
  (ค) รูปร่างใบพดั ปริมาณของน า้ 
  (ง) การกระจายของน า้ การจมของ
ใบพดั 
เฉลย (ข) 

ทกัษะการ
ก าหนดและ
ควบคมุตวั
แปร 
 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแบบ
วดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

ตอนท่ี 1 ให้นกัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนีใ้ห้ถกูต้องและสมบรูณ์ 

ก าหนดสถานการณ์ตอ่ไปนี ้เพ่ือตอบค าถามข้อท่ี 1) – 6)  
 นายแดงต้องการท าการเลีย้งปลาช่อน เพ่ือส่งขายตลาดสด ซึ่งนายแดงมีพืน้ท่ีท่ีมีบ่อน า้
ประมาณ 1 ไร่ นายแดงท าการตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้นของบอ่น า้ ผลการทดสอบดงันี ้

ดัชนีคุณภาพน า้ ผลการตรวจสอบ 
คา่พีเอช 6 

ออกซิเจนละลายในน า้ 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
ความโปร่งแสง 60 เซนตเิมตร 
สี กลิ่น และรส ตามธรรมชาติ 
อณุหภมูิ 30 องศาเซลเซียส 

  
 

1 ปัญหาของนายแดงท่ีพบในการเลีย้ง
ปลาชอ่นคืออะไร 
แนวค ำตอบ ออกซิเจนละลายในน ้า
มี ค่าที่ ไม่ เหมาะสมต่อการท าการ
ประมง 

ด้านการ
ก าหนด
ปัญหา 1 1 1 1 1 1.00 

2 สาเหตปัุญหาของนายแดงอาจเป็นสิ่ง
ใดได้บ้าง ให้ระบมุา 3 สาเหต ุ
แนวค ำตอบ มีพืชน ้าปกคลุมผิวน ้า
จ านวนมาก, มีเศษขยะในน ้าจ านวน 

ด้านการ
วิเคราะห์
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
2 

(ต่อ) 
มาก , มีสัต ว์น ้ าจ านวนมาก ห รือ
ปัจจัยที่ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน ้าต ่า 

 
      

3 นายแดงต้องแก้ปัญหาจึงท าการ
ส ารวจพืน้ท่ีบริเวณบ่อน า้ พบว่า มี
วสัดอุปุกรณ์ ดงันี ้
   (1) ทอ่นไม้ไผจ่ านวนมาก 
   (2) มอเตอร์เก่าขนาด 2 แรงม้า  
   (3) แผน่อะลมีูเนียมจ านวนมาก    
   (4) โครงเหล็ก 
นายแดงควรแก้ปัญหาอยา่งไร 
 
แนวค ำตอบ แก้ไขด้วยกังหันน ้าชัย
พฒันา 

ด้านการ
ออกแบบ
วิธีการ
แก้ปัญหา 

0 1 1 1 1 0.80 

4 วิ ธีการด า เนินการแก้ ปัญ หาของ
นกัเรียนมีอะไรบ้าง ให้ระบเุป็นข้อ ๆ 
แนวค ำตอบ  
   (1) ออกแบบและสร้างกังหันน ้ า   
(2) ติดตัง้กงัหนัน ้าชยัพฒันา 
   (3) ติดตามผลการติดตั้งกังหันน ้า
ชั ย พัฒ น า  ด้ ว ย ก า รต รวจ ส อบ
คณุภาพน ้า 

ด้านการ
ด าเนินการ
แก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
5 ถ้าผลการตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้น

ของบอ่น า้หลกัการแก้ปัญหาเป็นดงันี ้

ให้นกัเรียนสรุปผลการแก้ปัญหา 
แนวค ำตอบ การแก้ปัญหาสามารถ
แก้ไขได้ เนื่องจากดัชนีคุณภาพน ้ า
เหมาะสมต่อการเลีย้งปลาช่อนแลว้ 

ดัชนีคุณภาพ
น า้ 

ผลการ
ตรวจสอบ 

คา่พีเอช 6 
ออกซิเจน
ละลายในน า้ 

6 มิลลิกรัมตอ่
ลิตร 

ความโปร่งแสง 60 เซนตเิมตร 
สี กลิ่น และรส ตามธรรมชาติ 

อณุหภมูิ 
30 องศา
เซลเซียส 

ด้านการ
ประเมินและ
สรุปผลการ
แก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

6 ให้นักเรียนสร้างโปสเตอร์ให้ความรู้
เก่ียวกับกั งหันน า้ชัยพัฒ นาของ
นัก เรียน ด้วยการวาดภาพ  เขียน
แสดงส่วนประกอบส าคญัต่าง ๆ และ
อธิบายคณุสมบตัิให้ถกูต้อง ครบถ้วน 
และชดัเจน 

ด้านการ
เผยแพร่ผล
การแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
 แนวค ำตอบ โปสเตอร์ที่มีภาพกงัหนั

น ้ าชัยพัฒนา ที่บอกส่วนประกอบ
ส าคัญต่าง ๆ และอธิบายได้ถูกต้อง 
ครบถว้น และชดัเจน 

 

      

ก าหนดสถานการณ์ตอ่ไปนี ้เพ่ือตอบค าถามข้อ 7) – 12) 
 ให้นักเรียนออกแบบและสร้างกังหนัน า้ชยัพัฒนาจ าลองจากไม้ไอติมจ านวน 4 ไม้ และ
หนังยาง จ านวน 4 เส้น โดยให้มีเง่ือนไขดงันี ้(1) ลอยน า้ได้  (2) ป่ันน า้ได้ (3) ป่ันได้มากกว่า 5 
วินาที (4) ขณะป่ันต้องไม่เคล่ือนท่ี (หมุนวนได้) (5) หกัไม้ไอติมได้ 1 ไม้ 1 ครัง้ และ (6) ขณะป่ัน
ต้องปราศจากการควบคมุจากมนษุย์ 

7 ปัญหาของสถานการณ์ คืออะไร 
แนวค ำตอบ การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ก าหนดให้มาออกแบบและสร้างเป็น
กงัหนัน ้าชยัพฒันาจ าลองตามเงือ่นไข 

ด้านการ
ก าหนด
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

8 สาเหตท่ีุท าให้การออกแบบและสร้าง
กงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลองตามเง่ือนไข 
มีอะไรบ้าง จงยกตวัอยา่ง 3 สาเหต ุ
แนวค ำตอบ การเชื่อมไม้ไอติมด้วย
หนงัยาง, วสัดุอุปกรณ์มีอย่างจ ากัด, 
ป่ันไดไ้ม่ถึง 5 วินาที 
หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ท าให้กงัหนัน ้าชัย
พฒันาจ าลองไม่เป็นไปตามเงือ่นไข 

ด้านการ
วิเคราะห์
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
9 ให้นกัเรียนวาดภาพแบบกังหันน า้ชัย

พฒันาจ าลองจากไม้ไอติมท่ีนักเรียน
ต้องการสร้าง พร้อมทัง้เขียนแสดง
ส่วนประกอบส าคญั คือ ใบพดักังหัน
น า้ และ ทุน่ลอยน า้ 
แนวค ำตอบ  วาดภาพชัดเจนและ
เขียนแสดงส่วนประกอบถูกตอ้ง 

ด้านการ
ออกแบบ
วิธีการ
แก้ปัญหา 1 1 1 1 1 1.00 

10 ให้นกัเรียนใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีก าหนดให้
สร้างกังหันน า้ชัยพัฒนาตามท่ีได้
ออกแบบในข้อท่ี 9) แล้วบนัทึกผลการ
ทดสอบตามเง่ือนไขดงันี ้
(1) ลอยน า้ได้  (2) ป่ันน า้ได้ (3) ป่ัน
ได้มากกว่า 5 วินาที (4) ขณะป่ันต้อง
ไม่เคล่ือนท่ี (หมุนวนได้) (5) หักไม้ไอ
ติมได้ 1 ไม้ 1 ครัง้ และ (6) ขณะป่ัน
ต้องปราศจากการควบคมุจากมนษุย์ 

แนวค ำตอบ ผ่านทุกเงื่อนไข โดยผล
การทดสอบต้องผ่านการตัดสินจาก
คณะกรรมการคมุสอบ 

ด้านการ
ด าเนินการ
แก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
11 ให้นกัเรียนเขียนสรุปผลการทดสอบ 

แนวค ำตอบ กังหันน ้ าชัยพัฒนา
จ าลองจากไม้ไอติมผ่านทุกเงื่อนไข 
แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

ด้านการ
ประเมินและ
สรุปผลการ
แก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

12 ให้นักเรียนจัดท าโปสเตอร์ท่ีมีหัวข้อ
ดังนี ้(1) ช่ือกังหันน า้ฯ (2) ภาพหรือ
กังหันน า้ฯ และ (3) คุณสมบัติของ
กังหันน า้ฯ โดยใจแต่ละหัวข้อต้อง
ชดัเจนในการน าเสนอ 
แนวค ำตอบ จัดท าโปสเตอร์ที่มีการ
แสดงครบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

ด้านการ
เผยแพร่ผล
การแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

ก าหนดสถานการณ์ตอ่ไปนี ้เพ่ือตอบค าถามข้อ 13) – 18) 
 จากกิจกรรมท่ี 5 ท่ีให้นกัเรียนสร้างกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง หากพบวา่เม่ือสร้างเสร็จ
แล้ว กงัหนัน า้ชยัพฒันาไมส่ามารถท างานได้ (กงัหนัไมป่ั่นน า้) ให้นกัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้
13 ปัญหาของสถานการณ์ คืออะไร 

แนวค ำตอบ กงัหนัน ้าชยัพฒันาไม่
สามารถท างานได้ 

ด้านการ
ก าหนด
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

14 สาเหตขุองปัญหาคืออะไร ให้ระบมุา 3 
สาเหต ุ
แนวค ำตอบ 1. ปริมาตรไม่เหมาะสม 
2. แบตเตอร่ีหมด 3. แกนหมนุเสียหาย 

ด้านการ
วิเคราะห์
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
15 หากทดลองใช้งานกงัหนัน า้ในอากาศ 

พบวา่ สามารถป่ันได้ แตเ่ม่ือวางบน
ผิวกลบัท างานไมไ่ด้ และสงัเกตได้ว่า
ใบพดัของกงัหนัน า้จมลงในเกือบ
คร่ึงหนึง่ของรัศมีใบพดั นกัเรียนคิดวา่
ควรแก้ปัญหาอย่างไร 
แนวค าตอบ เพิ่มปริมาตรของทุน่
ลอยด้วยวสัดท่ีุเหมาะสม เพ่ือให้
กงัหนัน า้ลอยเพิ่มมากขึน้สว่นของ
ใบพดัจะได้รับแรงต้านจากน า้น้อยลง 
และป่ันน า้ได้ 

ด้านการ
ออกแบบ
วิธีการ
แก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

16 นกัเรียนควรด าเนินการแก้ปัญหา
อยา่งไร 
แนวค าตอบ ตดัโฟมหรือวสัดท่ีุท า
ทุน่ลอย มาเสริมด้านลา่งของทุน่ลอย
น า้ 

ด้านการ
ด าเนินการ
แก้ปัญหา 1 1 1 1 1 1.00 

17 ถ้าผลการแก้ปัญหาพบว่า กงัหนัน า้
สามารถป่ันน า้ได้เม่ือวางบนผิวน า้ แต่
ใบพดัสมัผสักบัน า้น้อยมาก ท าให้น า้
ท่ีถกูตีโดยใบพดั เป็นคล้ายกบัละออง
น า้ นกัเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาของ 

ด้านการ
ประเมินและ
สรุปผลการ
แก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
 นกัเรียนได้ผลดีหรือไมอ่ย่างไร 

แนวค าตอบ ไมเ่ป็นผลดีมากนกั 
เน่ืองจาก สมัผสักบัน า้น้อยเกินไป 
การเตมิออกซิเจนลงในน า้เป็นไป
อยา่งไมไ่ด้ประสิทธิภาพ 

 

      

18 ให้นกัเรียนวาดภาพจ าลองของกงัหนั
น า้จ าลองก่อนและหลงัการแก้ปัญหา  
แนวค าตอบ ภาพส่ือถึงการเสริมทุน่
ลอยน า้ของกงัหนัน า้จ าลอง 

ด้านการ
เผยแพร่ผล
การแก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนกากบาทตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด 

19 จากกิจกรรมการน าไม้ไอติมจ านวน 5 
ไม้ และหนงัยาง 5 เส้นมาสร้างกังหนั
น า้จ าลอง ถ้าหากกังหันน า้ของกลุ่ม
นั ก เ รีย น  แล ะของกลุ่ ม เ พ่ื อน  มี
ลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ แตเ่ม่ือ
ท างานมีผลการกระจายน า้และเวลาท่ี
หมนุได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ด้านการ
ก าหนด
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนที่ ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
19 
(ต่อ) กังหันน า้

จ าลอง 

ระยะ
การ

กระจาย 
(cm) 

เวลาป่ัน 
(วินาที) 

กลุม่
นกัเรียน 

5 12 

กลุม่
เพ่ือน 

15 3 

   จากผลข้างต้น หากกลุ่มนักเรียน
ต้องการให้ระยะการกระจายและเวลา
ท่ีหมนุเท่ากบักลุ่มเพ่ือน กลุ่มนกัเรียน
ควรแก้ไขอยา่งไรมากท่ีสดุ 
   ก. ใช้ไม้ไอตมิ 1 ไม้เป็นใบพดั 1 ใบ 
   ข. เปล่ียนโครงกังหันน า้ไม้ไอติมให้
มีขนาดกว้างมากขึน้ 
   ค. เพิ่ มจ านวนรอบในการหมุน
ใบพดัเข้ากบัหนงัยางให้มากขึน้ 
   ง. เพิ่ มน า้หนักไม้ ไอติม ท่ีใช้ เป็น
ใบพดั โดยหกัไม้ไอตมิแล้วประกบกนั 
เฉลย ค. 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
20 นายเดชา ประดิษฐ์กังหันน า้ไม้ไอติม 

จากไม้ไอติม 5 และหนังยาง 5 เส้น 
พบว่า สามารถท าได้ตามเง่ือนไขทุก
ข้อ ยกเว้น ป่ันน า้ได้มากกว่า 5 วินาที 
นักเรียนคิดว่าอาจเกิดจากสาเหตุใด
มากท่ีสดุ 
   ก. จ านวนรอบในการหมนุใบพดัเข้า
กบัหนงัยางน้อยเกินไป 
   ข. ไม้ไอตมิมีน า้หนกัมากเกินไป 
   ค. ใบพัดของกังหันน า้จมลงในน า้
มากเกินไป 
   ง. ขณะป่ัน ตัวกังหันน า้หมุนรอบ
ตวัเองมากเกินไป 
เฉลย ก.  

ด้านการ
วิเคราะห์
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

21 โครงการพระราชด า ริในข้อใดท่ี มี
จุดประสงค์หลักเพ่ือแก้ไขปัญหาน า้
เสีย 
    ก. โครงการฝนหลวง โครงการ
แก้มลิง โครงการประตูระบายน า้
คลองลดัโพธ์ิ 
   ข. โครงการน า้ดีไลน่ า้เสีย โครงการ 

ด้านการ
ออกแบบ
วิธีการ
แก้ปัญหา 0 1 1 1 1 0.80 



  186 

ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
 แก้มลิง โครงการกงัหนัน า้ชยัพฒันา 

   ค. โครงการเข่ือนขนุดา่นปราการชล 
โครงการฝนหลวง โครงการกังหันน า้
ชยัพฒันา 
   ง . โค ร ง ก า รบ า บั ด น ้า เ สี ย บึ ง
มักกะสัน  โครงการน า้ดี ไล่น า้ เสีย 
โครงการกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
เฉลย ง. 

 

      

22 นายแดงท าการติดตัง้กังหันน า้ชัย
พัฒนาในบึงน า้แห่งหนึ่ง ซึ่งบึงน า้ไม่
สามารถต่อไฟฟ้าเข้าไปถึงได้ นาย
แดงควรจะติดตัง้กังหันน า้ชัยพัฒนา
รูปแบบใด 
   ก. A   ข. B   ค. C  ง. D 
เฉลย ค. 
 

ด้านการ
ออกแบบ
วิธีการ
แก้ปัญหา 1 1 1 1 1 1.00 

23 จ าก ข้ อ  22) น าย แด ง ไ ด้ ท า ก า ร
ตรวจสอบคุณภาพน า้หลังจากติดตัง้
กังหันน า้ชัยพัฒนาทัง้หมด 3 ระยะ 
คื อ  7, 14 แ ล ะ  21 วั น  พ บ ว่ า  มี
ออกซิเจนละลายในน า้ เป็น 3, 4, 6 
มิลลิกรัมตอ่ลิตร ข้อใดสรุปผลการ 

ด้านการ
ประเมินและ
สรุปผลการ
แก้ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
 แก้ปัญหาได้ถกูต้องท่ีสดุ 

   ก. กังหันน า้ชัยพัฒนาสามารถเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ได้ 
   ข. กังหันน า้ชัยพัฒนาไม่สามารถ
เพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ได้ 
   ค . ค่าออกซิ เจนละลลายในน า้
อาจจะเพิ่มขึน้หรือลดลง ขึน้อยู่กับ
ฤดกูาล 
   ง. ค่าออกซิเจนละลายในน า้ขึน้อยู่
กับกังหันน า้ชัยพัฒนาเพียงอย่าง
เดียว 
เฉลย ก. 

 

      

24 นายเดชา ประดษิฐ์กงัหนัน า้ชยั
พฒันาจ าลองตามกิจกรรมท่ี 5 พบวา่ 
กงัหนัน า้ป่ันน า้ได้เร็วมาก แตส่ว่นของ
ใบพดัสมัผสักบัน า้น้อยมาก ปัญหา
ของนายเดชาคือข้อใด 
  ก. ใบพดัของกงัหนัน า้ใหญ่เกินไป 
  ข. ปริมาตรของกงัหนัน า้มากเกินไป 
  ค. ใบพดัของกงัหนัน า้สมัผสักบัน า้
น้อยเกินไป  

ด้านการ
ก าหนด
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 39 (ตอ่) ผลการประเมินความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของ
แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
จุดประสงค์

เชิง
พฤตกิรรม 

ระดับความ
คิดเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี ค่าเฉล่ีย 

1 2 3 4 5 
    ง. ปริมาตรของกงัหนัน า้ไม่สามารถ

รับน า้หนกัของใบพดัได้ 
แนวค าตอบ ค. 

 
      

25 จากข้อ 24. สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหา
นา่จะเป็นข้อใดมากท่ีสดุ 
  ก. ใบพดัของกงัหนัน า้ใหญ่เกินไป 
  ข. ปริมาตรของกงัหนัน า้มากเกินไป 
  ค. แบตเตอร่ีมีความตา่งศกัย์ไฟฟ้า
สงูมาก 
  ง. น า้หนกัท่ีวางบนทุ่นลอยมาก
เกินไป 
แนวค าตอบ ข. 

ด้านการ
วิเคราะห์
ปัญหา 

1 1 1 1 1 1.00 

 



 

ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการตอบค าถามในชดุกิจกรรม (E1) กบัเกณฑ์ โดย
ทดสอบด้วยสถิต ิt-test for dependent samples โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

คะแนน 48 1153.1250 354.90578 51.22624 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 1036 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

คะแนน 2.286 47 .027 117.125000 14.0711 220.1789 
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ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้บรูณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา 
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (E2) กบัเกณฑ์ โดยทดสอบด้วยสถิติ t-test for 
dependent samples โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

คะแนน
สอบ 

48 75.6615 11.77894 1.70014 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 70 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

คะแนน
สอบ 

3.330 47 .002 5.66146 2.2412 9.0817 
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการและความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนด้วยสถิต ิt-test for dependent samples โดยใช้
โปรแกรม 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PostSkill 28.1029 35 8.83487 1.49337 

PreSkill 4.7143 35 5.28600 .89350 
Pair 2 Postproblem 35.5714 35 4.36757 .73825 

Preproblem 27.4857 35 4.99041 .84353 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

PostSkill - PreSkill 23.388
57 

8.91818 1.50745 20.32507 26.45207 
15.51

5 
34 .000 

Pair 
2 

Postproblem - 
Preproblem 

8.0857
1 

7.06429 1.19408 5.65905 10.51238 6.771 34 .000 
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ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการตอบค าถามในชดุกิจกรรม (E1) กบัเกณฑ์ โดย
ทดสอบด้วยสถิต ิt-test for dependent samples โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

PostSkill - PreSkill 23.388
57 

8.91818 1.50745 20.32507 26.45207 
15.51

5 
34 .000 

Pair 
2 

Postproblem - 
Preproblem 

8.0857
1 

7.06429 1.19408 5.65905 10.51238 6.771 34 .000 

 
 

ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้บรูณาการและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา 
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (E2) กบัเกณฑ์ โดยทดสอบด้วยสถิติ t-test for 
dependent samples โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

PostSkill - PreSkill 23.388
57 

8.91818 1.50745 20.32507 26.45207 
15.51

5 
34 .000 

Pair 
2 

Postproblem - 
Preproblem 

8.0857
1 

7.06429 1.19408 5.65905 10.51238 6.771 34 .000 
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ภาคผนวก ค 
- ก าหนดการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้น ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จงัหวดัเพชรบรีุ 
- แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา 

ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
- เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ เร่ือง 

กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
- แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา 

ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
- เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 

กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
- ตวัอย่างชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนต้น 
- ภาพบรรยากาศการเก็บข้อมลู 
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ก าหนดการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี  

ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561 
 

วนัท่ี 15 มิถนุายน 2561  
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดคา่ยและกลา่วต้อนรับ  

โดยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 
09.30 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง วิทยาศาสตร์กบัโครงการพระราชด าริ 
10.30 –12.15 น.  การทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการด้วยแบบวดัทกัษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และท ากิจกรรมตามชุด
กิจกรรมสะเต็มศกึษา เร่ือง กังหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ชว่งท่ี (1) 

12.15 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.30 น.  เดินทางและศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการในพระราชด าริ ณ 

โครงการฟาร์มทะเลตวัอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

15.30 – 16.00 น.  เดนิทางกลบัโรงเรียนหรือสถานท่ีจดัคา่ย 
16.00 – 16.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมกิจกรรมในวนัตอ่ไป 
 
วนัท่ี 16 มิถนุายน 2561 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
08.30 – 09.45 น.  กิ จ ก ร รม นั น ท น าก า ร  กิ จ ก ร รม บ รรย าย พิ เศ ษ  เ ร่ื อ ง 

นกัวิทยาศาสตร์ตามรอยพอ่ และกิจกรรม Science show 
09.45 –12.00 น. นกัเรียนร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมฯ ชว่งท่ี (2) 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.15 น.  กิจกรรมนนัทนาการ  
13.15 – 16.00 น.  นกัเรียนร่วมกิจกรรมตามชดุกิจกรรมฯ ชว่งท่ี (3) 
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16.00 – 16.15 น.  กิจกรรมเกมนนัทนาการ  
16.15 – 16.30 น.  สรุปกิจกรรมประจ าวนัและนดัหมายในวนัตอ่ไป 
 
วนัท่ี 17 มิถนุายน 2561 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมคา่ย 
08.30 – 09.30 น.  กิจกรรมถอดบทเรียน 
09.30 -  10.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง โครงการมหาวิทยาลยัเดก็แหง่ประเทศไทย  

โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุศกัดิ ์ละลอกน า้ และทีมงาน 
10.30 – 12.00 น.  การทดสอบหลงัเข้าร่วมคา่ยด้วยแบบวดัทกัษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และกิจกรรมเกมนนัทนาการ 
เพ่ือการผอ่นคลายหลงัจากเข้าร่วมคา่ย 

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  มอบประกาศนียบตัรเข้าร่วมคา่ย และ ปิดคา่ย 
 
หมายเหต ุ: รูปแบบการจดัอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

พกัรับประทานอาหารว่างระหว่างการท ากิจกรรมในแตล่ะวนั 2 ช่วงเวลา 
ได้แก่ 10.30 -10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
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แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ  
เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าชีแ้จง  1. แบบวดัมีข้อสอบมี 2 ตอน 

   ตอนท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ ตอนท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ 

รวม 15 ข้อ  

  2. ก าหนดเวลาในการท าแบบวดั 25 นาที 
ต อ น ที่  1 ใ ห้ นั ก เ รี ย น ต อ บ ค า ถ า ม ต่ อ ไ ป นี ้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส ม บู ร ณ์ 
ก าหนดสถานการณ์ตอ่ไปนี ้เพ่ือตอบค าถามข้อท่ี 1) – 5)  
 จากกิจกรรมใบพดักังหนัน า้ หากต้องการศึกษาระยะการกระจายของน า้ เม่ือใช้มอเตอร์
ชนิด A B และ C ในการป่ันใบพดักงัหนัน า้ จงึท าการทดลองเพื่อศกึษา 
1) ให้นกัเรียนตัง้สมมตฐิานการทดลอง 
.............................................................................................................................. 
2) ก าหนดขัน้ตอนท าการทดลองดงันี ้
 ก. วดัระยะการกระจายของน า้จากจดุศนูย์กลางของมอเตอร์ 
 ข. เตมิน า้ลงในถาดโฟมจนถึงระดบัท่ีใบพดัจมลงในน า้ 0.5 เซนตเิมตร 
 ค. ตดิตัง้ใบพดัไว้ท่ีมอเตอร์ A โดยตอ่สายไฟเตรียมเช่ือมตอ่กบัถ่านไฟฉาย 
 ง. ท าการทดลองซ า้ โดยเปล่ียนมอเตอร์เป็น B และ C ตามล าดบั 
 จ. น ามอเตอร์ A มาตดิตัง้ในชดุการทดลอง 
 ฉ. บนัทกึผลระยะการกระจายของน า้  
 ช. เช่ือมตอ่สายไฟกบัถ่านไฟฉาย เพ่ือให้มอเตอร์ท างาน 
ให้นกัเรียนน าตวัอกัษรหน้าขัน้ตอนการท าการทดลองมาเรียงล าดบัให้ถกูต้องและสมบรูณ์ 
.............................................................................................................................. 
3) ให้นกัเรียนก าหนดตวัแปรของการทดลอง ดงันี ้
 3.1) ตวัแปรต้น  
.......................................................................................................................... 
 3.2) ตวัแปรตาม  
........................................................................................................................ 
 3.3) ตวัแปรควบคมุ  
................................................................................................................... 
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4) ให้นักเรียนเขียนนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร “ระยะการกระจายของน า้” ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
5) สมมตผิลการทดลอง เป็นดงัตารางตอ่ไปนี ้

ชนิดมอเตอร์ ระยะการกระจายของน า้ (เซนตเิมตร) 
A 20 
B 23 
C 35 

   ถ้าจดุประสงค์ของการทดลอง คือ เพ่ือเปรียบเทียบระยะการกระจายของน า้จากใบพดักงัหนัน า้ 
เม่ือใช้มอเตอร์ตา่งชนิดกนั จงสรุปผลการทดลอง 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

ก าหนดสถานการณ์ต่อไปนี ้เพื่อตอบค าถามข้อที่ 6) – 10) 
 จากกิจกรรมทุ่นลอยน า้ หากต้องการศึกษาความสามารถในการลอยน า้ของโฟม เม่ือมี
ขนาดแตกตา่งกนั คือ A B และ C จงึท าการทดลองเพื่อศกึษา 
6) ให้นกัเรียนตัง้สมมตฐิานการทดลอง 
.............................................................................................................................. 
7) ให้นักเรียนเขียนขัน้ตอนการทดลองอย่างละเอียด (เป็นข้อ ๆ) โดยก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ทดลองดงันี ้
 (1) โฟมขนาด A B และ C   (2) ดนิน า้มนั 1 ก้อน 
 (3) ถาดใสน่ า้     (4) เคร่ืองชัง่น า้หนกั 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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8) ให้นกัเรียนก าหนดตวัแปรการทดลอง ดงันี ้ 
   8.1) ตวัแปรต้น  
.......................................................................................................................... 
   8.2) ตวัแปรตาม  
........................................................................................................................ 
   8.3) ตวัแปรควบคมุ  
................................................................................................................... 
9) ให้นกัเรียนเขียนนิยามศพัท์เฉพาะของตวัแปร “ความสามารถในการลอยน า้ของโฟม” ให้ถกูต้อง
และครบถ้วน 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
10) นายแดงน าโฟมทกุขนาดไปลอยน า้ จากนัน้น าดินน า้มนั 30 กรัม วางลงบนโฟมทกุชิน้ ซึ่งมีผล
การวดัความสงูของโฟมสว่นท่ีโผลพ้่นจากน า้ เป็นดงัตารางตอ่ไปนี ้

ขนาดของโฟม ความสูงของโฟมส่วนท่ีโผล่พ้นน า้ (cm.) 
A 5 
B ลอยปร่ิม ไมมี่สว่นโผลพ้่นน า้ 
C จมลงก้นภาชนะ 

 10.1) จากการน าดินน า้มันมวล 30 กรัมวางบนโฟมจะท าให้ความหนาแน่นของโฟม
เปล่ียนแปลงอยา่งไร 
.............................................................................................................................. 
 10.2) โฟม A เม่ือวางดนิน า้มนัลงไปแล้ว มีความหนาแนน่มากกวา่หรือน้อยกวา่น า้ 
.............................................................................................................................. 
 10.3) โฟม B เม่ือวางดนิน า้มนัลงไปแล้ว มีความหนาแนน่มากกวา่หรือน้อยกวา่น า้ 
.............................................................................................................................. 
 10.4) โฟม C เม่ือวางดนิน า้มนัลงไปแล้ว มีความหนาแนน่มากกวา่หรือน้อยกว่าน า้ 
.............................................................................................................................. 
 10.5) ให้นกัเรียนเรียงล าดบัความสามารถในการลอยน า้ของโฟมจากมากไปน้อย 
..............................................................................................................................  
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนกากบาทตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด 
ก าหนดข้อมลูตอ่ไปนี ้เพ่ือใช้ตอบค าถามข้อ 1) – 5) 
 จากกิจกรรมท่ี 3 รู้จกักงัหนัน า้ชยัพฒันา ท่ีมีการทดลองเพ่ือตรวจสอบวา่ “กงัหนัน า้จ าลอง
สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้”  
1) นกัเรียนคดิวา่ควรเพิ่มขัน้ตอนใดมากท่ีสดุ เพ่ือให้ผลการทดลองมีความแมน่ย ามากขึน้  
 (ก) เพิ่มการตรวจสอบคา่ออกซิเจนละลายน า้ของน า้ตวัอยา่งก่อนใช้กงัหนัน า้อีกจ านวน 2 ครัง้ 
 (ข) เพิ่มการตรวจสอบคา่ออกซิเจนละลายน า้ของน า้ตวัอยา่งก่อนและหลังใช้กงัหนัน า้อีก
จ านวน 2 ครัง้ 
 (ค) ท าการทดลองตัง้แตข่ัน้แรกเพิ่มอีก 2 ครัง้  
 (ง) ขัน้ตอนการทดลองสมบรูณ์ท่ีสดุแล้ว ไมจ่ าเป็นต้องเพิ่มขัน้ตอนใดอีก 
2) ข้อใดคือตวัแปรต้น และตวัแปรตาม ตามล าดบั 
 (ก) กงัหนัน า้จ าลอง คา่ออกซิเจนละลายน า้ 
 (ข) คา่ออกซิเจนละลายน า้ กงัหนัน า้จ าลอง  
 (ค) กงัหนัน า้จ าลอง เวลาในการทดสอบกงัหนั 
 (ง) เวลาในการทดสอบกงัหนั กงัหนัน า้จ าลอง  
3) สมมตติารางผลการการทดลองเป็นดงัตารางตอ่ไปนี ้

คา่ออกซิเจนละลายน า้ (mg/l) 
ก่อนใช้กงัหนัน า้ หลงัใช้กงัหนัน า้ 

3 6 
ข้อใดตอ่ไปนีมี้แนวโน้มเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ผลการทดลองน้อยท่ีสดุ 
 (ก) เวลาในการใช้กงัหนัน า้   (ข) รูปร่างของกงัหนัน า้ 
 (ค) ความลกึในการจมของใบพดักงัหนัน า้ (ง) กระแสลมท่ีพดัผา่นเหนือชดุการทดลอง 
4) นิยามเชิงปฏิบตักิารของค าวา่ “คา่ออกซิเจนละลายน า้เพิ่มขึน้” คือ  

คา่ออกซิเจนละลายน า้หลงัใช้กงัหนัน า้ 30 นาที มากกวา่ ก่อนใช้กงัหนัน า้ ซึง่สามารถวดัได้ 
     A       B            C 
โดยใช้ชดุตรวจสอบคา่ออกซิเจนละลายน า้  
   D 
ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ใดผิด 
 (ก) A   (ข) B   (ค) C   (ง) D 
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 5) ถ้าเปล่ียนขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของใบพัดในการทดลองให้ใหญ่ขึน้ และเม่ือน าไป
ทดลอง พบวา่ ใบพดักงัหนัน า้สามารถป่ันน า้ได้ ผลการทดลองข้อใดเป็นไปได้ยากที่สุด 
 (ก) คา่ออกซิเจนละลายน า้หลงัใช้กงัหนัมากกว่าก่อนใช้กงัหนัน า้ 
 (ข) คา่ออกซิเจนละลายน า้หลงัและก่อนใช้กงัหนัน า้มีคา่แตกต่างกัน 
 (ค) คา่ออกซิเจนละลายน า้หลงัใช้กงัหนัน้อยกว่าก่อนใช้กงัหนัน า้ 
 (ง) คา่ออกซิเจนละลายน า้หลงัและก่อนใช้กงัหนัน า้มีคา่เท่ากัน 
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ตาราง 45 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ  
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1 

1 4 

พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ ดงันี ้
(1) รูปแบบ ถ้า... แล้ว... 
(2) ข้อความท่ีบง่บอกท่ีขัน้ตอนท่ีเป็นเหตขุองผลท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
(3) ข้อความท่ีบง่บอกถึงผลท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
(4) เลือกตัง้สมมตฐิานแบบเปิดและแบบปิดได้เหมาะสม 
 
- มีองค์ประกอบครบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 

2 6 

- เรียงล าดบัขัน้ตอนถกูต้องทัง้หมด ได้ 6 คะแนน 
- เรียงล าดบัขัน้ตอนถกูต้อง 6 ขัน้ตอน ได้ 5 คะแนน 
- เรียงล าดบัขัน้ตอนถกูต้อง 5 ขัน้ตอน ได้ 4 คะแนน 
- เรียงล าดบัขัน้ตอนถกูต้อง 4 ขัน้ตอน ได้ 3 คะแนน 
- เรียงล าดบัขัน้ตอนถกูต้อง 3 ขัน้ตอน ได้ 2 คะแนน 
- เรียงล าดบัขัน้ตอนถกูต้อง 2 ขัน้ตอน ได้ 1 คะแนน 
- เรียงล าดบัขัน้ตอนถกูต้องน้อยกวา่ 2 ขัน้ตอน ได้ 0 คะแนน 

3 3 
มี 3 ข้อยอ่ย ข้อยอ่ยละ 1 คะแนน โดย 
- ตอบถกูต้อง ได้ 1 คะแนน 
- ตอบผิด ได้ 0 คะแนน 
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ตาราง 45 (ตอ่) เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ  
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1 (ต่อ) 

4 2 
- เขียนถกูต้องและครบถ้วน ได้ 2 คะแนน 
- เขียนถกูต้องแตไ่มค่รบถ้วน ได้ 1 คะแนน 
- เขียนไมถ่กูต้อง ได้ 0 คะแนน 

5 2 
- สรุปผลการทดลองถกูต้องและครบถ้วน ได้ 2 คะแนน 
- สรุปผลการทดลองถกูต้อง แตไ่มค่รบถ้วน ได้ 1 คะแนน 
- สรุปผลการไมท่ดลองถกูต้อง ได้ 0 คะแนน 

6 4 

พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ ดงันี ้
(1) รูปแบบ ถ้า... แล้ว... 
(2) ข้อความท่ีบง่บอกท่ีขัน้ตอนท่ีเป็นเหตขุองผลท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
(3) ข้อความท่ีบง่บอกถึงผลท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
(4) เลือกตัง้สมมตฐิานแบบเปิดและแบบปิดได้เหมาะสม 
 
- มีองค์ประกอบครบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 
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ตาราง 45 (ตอ่) เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ  
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1 (ต่อ) 

7 6 

พิจารณาจาก 6 องค์ประกอบ ดงันี ้
(1) ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
(2) การเลือกใช้วสัดเุหมาะสม 
(3) ล าดบัขัน้ตอนเหมาะสม 
(4) มีการก าหนดขัน้ตอนให้ท าการทดลองซ า้ 
(5) มีการก าหนดขัน้ตอนให้ท าการบนัทึกผลการทดลอง 
(6) ความครบถ้วน 
 
- มีองค์ประกอบครบ 6 องค์ประกอบ ได้ 6 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้ 5 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 

8 3 

มี 3 ข้อยอ่ย ข้อยอ่ยละ 1 คะแนน โดย 
ตอบถกูต้อง ได้ 1 คะแนน และตอบผิด ได้ 0 คะแนน 
แนวค าตอบ 
ตวัแปรต้น คือ โฟม 
ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการลอยน า้ 
ตวัแปรควบคมุ คือ ปริมาณดนิน า้มนั, รูปร่างของโฟม 

9 2 
เขียนถกูต้องและครบถ้วน ได้ 2 คะแนน 
เขียนถกูต้องแตไ่มค่รบถ้วน ได้ 1 คะแนน 
เขียนไมถ่กูต้อง ได้ 0 คะแนน 
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ตาราง 45 (ตอ่) เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ  
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1 (ต่อ) 

10 3 

ข้อสอบมี 5 ข้อยอ่ย โดย 
- ตอบถกูทัง้หมด ได้ 3 คะแนน 
- ตอบถกู 4 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
- ตอบถกู 3 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
- ตอบถกูน้อยกวา่ 3 ข้อ ได้ 0 คะแนน 

ตอนที่ 2 

1-5 5 
มี 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดย 
ตอบถกูต้อง ได้ 1 คะแนน และตอบผิด ได้ 0 คะแนน 
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แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ค าชีแ้จง  1. แบบวดัมีข้อสอบ 2 ตอน   
     ตอนท่ี 1 จ านวน 12 ข้อ  ตอนท่ี 2 จ านวน 5 ข้อ  รวม 17 ข้อ  
  2. ก าหนดเวลาในการท าแบบวดั 25 นาที 
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

ก าหนดสถานการณ์ต่อไปนี ้เพื่อตอบค าถามข้อที่ 1 – 6  
 นายแดงต้องการท าการเลีย้งปลาช่อน เพ่ือส่งขายตลาดสด ซึ่งนายแดงมีพืน้ท่ีท่ีมีบ่อน า้
ประมาณ 1 ไร่ นายแดงท าการตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้นของบอ่น า้ ผลการทดสอบดงันี ้

ดัชนีคุณภาพน า้ ผลการตรวจสอบ 
คา่พีเอช 6 

ออกซิเจนละลายในน า้ 2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
ความโปร่งแสง 60 เซนตเิมตร 
สี กลิ่น และรส ตามธรรมชาติ 
อณุหภมูิ 30 องศาเซลเซียส 

1. ปัญหาของนายแดงท่ีพบในการเลีย้งปลาชอ่นคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. สาเหตปัุญหาของนายแดงอาจเป็นสิ่งใดได้บ้าง ให้ระบมุา 3 สาเหต ุ
……………………………………………………………………………………………………… 
3. นายแดงต้องแก้ปัญหาจงึท าการส ารวจพืน้ท่ีบริเวณบอ่น า้ พบวา่ มีวสัดอุปุกรณ์ ดงันี  ้
   (1) ทอ่นไม้ไผจ่ านวนมาก    (2) มอเตอร์เก่าขนาด 2 แรงม้า 1 ตวั 
   (3) แผน่อะลมูิเนียมจ านวนมาก      (4) โครงเหล็ก 
นายแดงควรแก้ปัญหาอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. วิธีการด าเนินการแก้ปัญหาของนกัเรียนมีอะไรบ้าง ให้ระบเุป็นข้อ ๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. สมมตผิลการตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งต้นของบอ่น า้หลกัการแก้ปัญหาเป็นดงันี ้

ให้นกัเรียนสรุปผลการแก้ปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ให้นักเรียนสร้างโปสเตอร์ให้ความรู้เก่ียวกับกังหนัน า้ชยัพฒันาของนักเรียน ด้วยการวาดภาพ 
เขียนแสดงสว่นประกอบส าคญัตา่ง ๆ และอธิบายคณุสมบตัใิห้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ ผลการตรวจสอบ 
คา่พีเอช 6 

ออกซิเจนละลายในน า้ 6 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
ความโปร่งแสง 60 เซนตเิมตร 
สี กลิ่น และรส ตามธรรมชาติ 
อณุหภมูิ 30 องศาเซลเซียส 
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ก าหนดสถานการณ์ต่อไปนี ้เพื่อตอบค าถามข้อ 7 – 12 
 ให้นักเรียนออกแบบและสร้างกังหันน า้ชัยพัฒนาจ าลองจาก 

ไม้ไอติมจ านวน 4 ไม้ และหนงัยาง จ านวน 4 เส้น โดยให้มีเง่ือนไขดงันี ้(1) ลอยน า้ได้  (2) 
ป่ันน า้ได้  (3) ป่ันได้มากกว่า 5 วินาที (4) ขณะป่ันต้องไม่เคล่ือนท่ี (หมุนวนได้) (5) หกัไม้ไอติมได้ 
1 ไม้ 1 ครัง้ และ (6) ขณะป่ันต้องปราศจากการควบคมุจากมนษุย์ 
7. จากสถานการณ์ ปัญหาของนกัเรียนคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. สาเหตท่ีุท าให้การออกแบบและสร้างกังหนัน า้ชยัพัฒนาจ าลองไม่เป็นตามเง่ือนไข มีอะไรบ้าง จง
ยกตวัอยา่ง 3 สาเหต ุ
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
9. ให้นกัเรียนวาดภาพแบบกังหนัน า้ชยัพฒันาจ าลองจากไม้ไอติมท่ีนกัเรียนต้องการสร้าง พร้อม
ทัง้เขียนแสดงสว่นประกอบส าคญั คือ ใบพดักงัหนัน า้ และ ทุน่ลอยน า้ 
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10. ให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีก าหนดให้สร้างกังหันน า้ชัยพัฒนาตามท่ีได้ออกแบบในข้อท่ี 9. 
แล้วบนัทกึผลการทดสอบตามเง่ือนไขดงันี ้
ตารางบันทกึผลการทดสอบตามเงื่อนไข 

เงื่อนไข ผลการทดสอบ (ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน) 
(1) ลอยน า้ได้    
(2) ป่ันน า้ได้   
(3) ป่ันได้มากกวา่ 5 วินาที   
(4) ขณะป่ันต้องไมเ่คล่ือนท่ี (หมนุวนได้)   
(5) หกัไม้ไอตมิได้ 1 ไม้ 1 ครัง้   
(6) ขณะป่ันต้องปราศจากการควบคมุจากมนษุย์  
11. ให้นกัเรียนเขียนสรุปผลการทดสอบ 
……………………………………………………………………………………………………… 
12. ให้นักเรียนจัดท าโปสเตอร์ท่ีมีหัวข้อดังนี ้(1) ช่ือกังหันน า้ฯ (2) ภาพหรือกังหันน า้ฯ และ (3) 
คณุสมบตัขิองกงัหนัน า้ฯ โดยใจแตล่ะหวัข้อต้องชดัเจนในการน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  209 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนวงกลมตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด 
1. จากกิจกรรมการน าไม้ไอติมจ านวน 5 ไม้ และหนงัยาง 5 เส้นมาสร้างกังหนัน า้จ าลอง ถ้าหาก
กงัหนัน า้ของกลุ่มนกัเรียน และของกลุ่มเพ่ือน มีลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ แตเ่ม่ือท างานมีผล
การกระจายน า้และเวลาท่ีหมนุได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

กังหันน า้จ าลอง ระยะการกระจาย (เซนตเิมตร) เวลาที่หมุน (วินาที) 
กลุม่นกัเรียน 5 12 
กลุม่เพ่ือน 15 3 

จากผลข้างต้น หากกลุ่มนักเรียนต้องการให้ระยะการกระจายและเวลาท่ีหมุนเท่ากับกลุ่มเพ่ือน 
กลุม่นกัเรียนควรแก้ไขอยา่งไรมากท่ีสดุ 
   ก. ใช้ไม้ไอตมิ 1 ไม้เป็นใบพดั 1 ใบ 
   ข. เปล่ียนโครงกงัหนัน า้ไม้ไอตมิให้มีขนาดกว้างมากขึน้ 
   ค. เพิ่มจ านวนรอบในการหมนุใบพดัเข้ากบัหนงัยางให้มากขึน้ 
   ง. เพิ่มน า้หนกัไม้ไอตมิท่ีใช้เป็นใบพดั โดยหกัไม้ไอตมิแล้วประกบกนั 

2. นายเดชา ประดิษฐ์กังหนัน า้ไม้ไอติม จากไม้ไอติม 5 และหนงัยาง 5 เส้น พบว่า สามารถท าได้
ตามเง่ือนไขทุกข้อ ยกเว้น ป่ันน า้ได้มากกว่า 5 วินาที นักเรียนคิดว่าอาจเกิดจากสาเหตุใดมาก
ท่ีสดุ 
   ก. จ านวนรอบในการหมนุใบพดัเข้ากบัหนงัยางน้อยเกินไป 
   ข. ไม้ไอตมิมีน า้หนกัมากเกินไป 
   ค. ใบพดัของกงัหนัน า้จมลงในน า้มากเกินไป 
   ง. ขณะป่ัน ตวักงัหนัน า้หมนุรอบตวัเองมากเกินไป 

3. โครงการพระราชด าริในข้อใดท่ีมีจดุประสงค์หลกัเพ่ือแก้ไขปัญหาน า้เสีย 
    ก. โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการประตรูะบายน า้คลองลดัโพธ์ิ 
   ข. โครงการน า้ดีไลน่ า้เสีย โครงการแก้มลิง โครงการกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
   ค. โครงการเข่ือนขนุดา่นปราการชล โครงการฝนหลวง โครงการกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
   ง. โครงการบ าบดัน า้เสียบงึมกักะสนั โครงการน า้ดีไลน่ า้เสีย โครงการกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
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4. นายแดงท าการตดิตัง้กงัหนัน า้ชยัพฒันาในบงึน า้แหง่หนึ่ง ซึง่บงึน า้ไมส่ามารถตอ่ไฟฟ้าเข้าไปถึง
ได้ นายแดงควรจะตดิตัง้กงัหนัน า้ชยัพฒันารูปแบบใด 
   ก. A      ข. B     ค. C    ง. D 

5. จากข้อ 4. นายแดงได้ท าการตรวจสอบคุณภาพน า้หลังจากติดตัง้กังหันน า้ชัยพัฒนาทัง้หมด 3 
ระยะ คือ 7, 14 และ 21 วัน พบว่า มีออกซิเจนละลายในน า้ เป็น 3, 4, 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ข้อใด
สรุปผลการแก้ปัญหาได้ถกูต้องท่ีสดุ 
   ก. กงัหนัน า้ชยัพฒันาสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ได้ 
   ข. กงัหนัน า้ชยัพฒันาไม่สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ได้ 
   ค. คา่ออกซิเจนละลลายในน า้อาจจะเพิ่มขึน้หรือลดลง ขึน้อยูก่บัฤดกูาล 
   ง. คา่ออกซิเจนละลายในน า้ขึน้อยูก่บักงัหนัน า้ชยัพฒันาเพียงอย่างเดียว 
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ตาราง 46 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1  

1 3 

- ก าหนดปัญหาถกูต้องและครบถ้วน ได้ 3 คะแนน 
- ก าหนดปัญหาถกูต้อง แตไ่มค่รบถ้วน ได้ 2 คะแนน 
- ก าหนดปัญหาผิด แตใ่กล้เคียงกบัสถานกาณ์ ได้ 1 คะแนน 
- ก าหนดปัญหาผิด และไมเ่ก่ียวข้องกบัสถานการณ์ หรือไมต่อบ ได้ 0 คะแนน  

2 3 

- ระบสุาเหตท่ีุสอดคล้องกบัปัญหา 3 สาเหต ุได้ 3 คะแนน 
- ระบสุาเหตท่ีุสอดคล้องกบัปัญหา 2 สาเหต ุได้ 2 คะแนน 
- ระบสุาเหตท่ีุสอดคล้องกบัปัญหา 1 สาเหต ุได้ 1 คะแนน 
- ไมต่อบ หรือระบสุาเหตท่ีุไมส่อดคล้องกบัปัญหา ได้ 0 คะแนน 

3 5 

พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดงันี ้
(1) อธิบายวิธีการออกแบบครบถ้วน 
(2) วิธีการสอดคล้องกบัปัญหา 
(3) ใช้อปุกรณ์ครบถ้วน 
(4) ใช้อปุกรณ์เหมาะสม 
(5) วิธีการท่ีใช้ออกแบบ คือ การสร้างกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
 
- มีองค์ประกอบครบ 5 องค์ประกอบ ได้ 5 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 
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ตาราง 46 (ตอ่) เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1 (ต่อ) 

4 5 

พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดงันี ้
(1) อธิบายวิธีด าเนินการครบถ้วน 
(2) มีขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพน า้ 
(3) มีขัน้ตอนการตดิตามผล 
(4) บอกเวลาในการด าเนินการ 
(5) มีขัน้ตอนการตดิตัง้เคร่ืองบ าบดัน า้เสีย 
 
- มีองค์ประกอบครบ 5 องค์ประกอบ ได้ 5 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 

5 2 
สรุปผลการแก้ปัญหาถกูต้องและครบถ้วน ได้ 2 คะแนน 
สรุปผลการแก้ปัญหาถกูต้องแตไ่มค่รบถ้วน ได้ 1 คะแนน 
สรุปผลการแก้ปัญหาผิด หรือไมต่อบ ได้ 0 คะแนน 

6 4 

พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ ดงันี ้
(1) วาดภาพถกูต้อง  
(2) อธิบายสว่นประกอบครบถ้วน  
(3) อธิบายคณุสมบตัคิรบถ้วน 
(4) ภาพมีความชดัเจน 
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ตาราง 46  (ตอ่) เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1 (ต่อ) 

6 
(ตอ่) 

 

- มีองค์ประกอบครบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 

7 4 

- ก าหนดปัญหาถกูต้องและครบถ้วน ได้ 3 คะแนน 
- ก าหนดปัญหาถกูต้อง แตไ่มค่รบถ้วน ได้ 2 คะแนน 
- ก าหนดปัญหาผิด แตใ่กล้เคียงกบัสถานกาณ์ ได้ 1 คะแนน 
- ก าหนดปัญหาผิด และไมเ่ก่ียวข้องกบัสถานการณ์ หรือไมต่อบ ได้ 0 คะแนน  

8 3 

- ระบสุาเหตท่ีุสอดคล้องกบัปัญหา 3 สาเหต ุได้ 3 คะแนน 
- ระบสุาเหตท่ีุสอดคล้องกบัปัญหา 2 สาเหต ุได้ 2 คะแนน 
- ระบสุาเหตท่ีุสอดคล้องกบัปัญหา 1 สาเหต ุได้ 1 คะแนน 
- ไมต่อบ หรือระบสุาเหตท่ีุไมส่อดคล้องกบัปัญหา ได้ 0 คะแนน 

9 4 

พิจารณาจากองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดงันี ้
(1) วิธีการสอดคล้องกบัปัญหา 
(2) ใช้อปุกรณ์ครบถ้วน 
(3) ใช้อปุกรณ์เหมาะสม 
(4) วาดภาพสว่นประกอบชดัเจน 
- มีองค์ประกอบครบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 
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ตาราง 46 (ตอ่) เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1 (ต่อ) 

10 8 

พิจารณาจาก 6 เง่ือนไข ดงันี ้
(1) ลอยน า้ได้  ได้ 1 คะแนน 
(2) ป่ันน า้ได้  ได้ 1 คะแนน 
(3) ขณะป่ันต้องไมเ่คล่ือนท่ี แตห่มนุวนได้  ได้ 1 คะแนน 
(4) หกัไม้ไอตมิได้ 1 ไม้ 1 ครัง้ ได้ 1 คะแนน 
(5) ขณะป่ันต้องปราศจากการควบคมุจากมนษุย์ ได้ 1 คะแนน 
- มีองค์ประกอบครบ 5 องค์ประกอบ ได้ 5 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 
*เพิ่มคะแนน 3 คะแนน เม่ือป่ันได้นานกวา่ 5 วินาที 
เพิ่มคะแนน 2 คะแนน เม่ือมีเวลาป่ันอยูร่ะหวา่ง 3-5 วินาที 
เพิ่มคะแนน 1 คะแนน เม่ือมีเวลาป่ันอยูร่ะหวา่ง 1-2.99 วินาที 

11 2 
สรุปผลการแก้ปัญหาถกูต้องและครบถ้วน ได้ 2 คะแนน 
สรุปผลการแก้ปัญหาถกูต้องแตไ่มค่รบถ้วน ได้ 1 คะแนน 
สรุปผลการแก้ปัญหาผิด หรือไมต่อบ ได้ 0 คะแนน 

12 4 

พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ ดงันี ้
(1) วาดภาพถกูต้อง  
(2) อธิบายสว่นประกอบครบถ้วน  
(3) อธิบายคณุสมบตัคิรบถ้วน 
(4) ภาพมีความชดัเจน 
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ตาราง 46 (ตอ่) เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
เร่ือง กงัหนัน า้ชยัพฒันา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ข้อที่ คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 

ตอนที่ 1 (ต่อ) 

12 
(ตอ่) 

4 

- มีองค์ประกอบครบ 4 องค์ประกอบ ได้ 4 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้ 3 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้ 2 คะแนน 
- มีองค์ประกอบ 1 องค์ประกอบ ได้ 1 คะแนน 
- ไมมี่องค์ประกอบใดเลย ได้ 0 คะแนน 

ตอนที่ 2 

1-5 5 
มี 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดย 
ตอบถกูต้อง ได้ 1 คะแนน และตอบผิด ได้ 0 คะแนน 
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ตัวอย่างชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง กังหันน า้ชัยพัฒนา ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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  218 

 
 
 
 
 
 



  219 

 
 
 
 
 
 



  220 

 
 
 
 
 
 



  221 
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ภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูล 

 
พิธีเปิดคา่ย โดยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลม 

 
นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
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สอบก่อนการท ากิจกรรม 

 

 
นนัทนาการเตรียมความพร้อมก่อนท ากิจกรรม 
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ดวูิดีทศัน์กิจกรรมท่ี 1 

 

 
สาธิตกิจกรรมตรวจสอบคณุภาพน า้ 
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ทดลองใช้จานโปร่งแสงแบบพกพา 

 

 
เดนิทางไปศกึษาแหลง่เรียนรู้โครงการในพระราชด าริ ณ โครงการฟาร์มทะเลตวัอยา่งตาม

พระราชด าริในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
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ศกึษาแหลง่เรียนรู้โครงการในพระราชด าริ ณ โครงการฟาร์มทะเลตวัอยา่งตามพระราชด าริใน

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 

    
ตรวจสอบคณุภาพภายในโครงการในพระราชด าริ ณ โครงการฟาร์มทะเลตวัอยา่งตาม

พระราชด าริในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
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อภิปรายผลการตรวจสอบคณุภาพภายในโครงการในพระราชด าริ ณ โครงการฟาร์มทะเลตวัอยา่ง

ตามพระราชด าริในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 

 
แตล่ะกลุม่ชว่ยกนับนัทกึชดุกิจกรรมและตอบค าถามท้ายกิจกรรม 
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ทดสอบกงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 

 

 
แก้ไขปรับปรุงกงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 
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การแขง่ขนักงัหนัน า้ไม้ไอตมิ 

 

 
กิจกรรมแสดงให้การเตมิออกซิเจนของกงัหนัน า้ชยัพฒันา 
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ตรวจคา่ออกซิเจนละลายน า้ก่อนและหลงัการท างานของกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 

 

 
อปุกรณ์ส าหรับกิจกรรมใบพดักงัหนัน า้ 
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ท ากิจกรรมใบพดักงัหนัน า้ 

 

 
วดัการกระจายของน า้ 
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นนัทนาการผอ่นคลายในการท ากิจกรรม 

 

 
ท ากิจกรรมทุ่นลอยน า้ 
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เตรียมพร้อมท ากิจกรรมสร้างกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 

 

 
วางแผนสร้างกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 
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ทดสอบความสามารถของกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 

 

 
ปรับปรุงกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลอง 
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ทดสอบประสิทธิภาพของกงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลองทีละกลุม่ 

 

 
กงัหนัน า้ชยัพฒันาจ าลองของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
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ถอดบทเรียน 

 

 
น าเสนอการถอดบทเรียน 
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สอบ Posttest 

 

 
ปิดคา่ย 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล เดชา จนัทร์น า้ใส 
วัน เดือน ปี เกิด 08 มกราคม 2536 
สถานที่เกิด ชยัภมูิ 
วุฒกิารศึกษา การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 29 ม.6 ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภมูิ 
ผลงานตีพมิพ์ ผลของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ "กงัหนัน า้ไม้ไอตมิ" ท่ีได้จากการถอดบทเรียน

โครงการพระราชด าริ "กงัหนัน า้ชยัพฒันา" ตอ่ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัมธัยมตอนต้น   
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