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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรือ่ง ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบ 5E ที่ดดัแปลงรว่มกบัเทคนคิการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรุกที่มี
ตอ่ทกัษะการคดิขัน้สงูและแรงจงูใจในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่1  
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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค  ์  เพื่อเปรยีบเทียบทกัษะการคิดขัน้สงูและแรงจูงใจในการเรยีนของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ที่ดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรุก
ก่อนเรียนและหลงัเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเขาฉกรรจ์
วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หอ้งเรียน เป็น
นกัเรียน 32 คน  ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใชค้ือ (1) แผนการจัดการ
เรียนรูแ้บบ 5E ที่ดัดแปลงรว่มกับเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก  เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช (2) แบบทดสอบ
ทกัษะการคิดขัน้สงู (3) แบบวดัแรงจูงใจในการเรียน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test dependent 
for samples ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการคิดขัน้สงูและแรงจงูใจในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบ  5E ที่ดัดแปลงร่วมเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกหลงัเรียนสูงกว่าเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The objectives of this research are as follows: to compare the higher-order thinking 

skills and learning motivation of seventh grade students of using the modified 5E learning cycle and 
the proactive active learning technique before and after the trial. The sample group used in the 
research of seventh grade  students at Khao Chakan Wittayakhom School in the Khao Chakan 
Subdistrict, of the Khao Chakan District in Sa Kaeo Province. In the second semester of the 2018 
academic year a total of one class of thirty two students were selected by a specific technique 
(Purposive Sampling). The research instruments included;(1) lesson plans for the modified 5E 
learning cycle and the active learning technique with a proactive approach to the life of plants;(2) a 
higher-order thinking skills test;(3) and a motivation to learn test. The statistics used in the hypothesis 
testing used a dependent t-test for the samples. The research findings indicated that higher-order 
thinking skills and the learning motivation of seventh grade students using the 5E learning cycle with 
modified and  active learning techniques and a proactive approach after the trial period were higher 
than before the trial with a statistical significance of .05. 

 
Keyword : 5E Learning cycle, Modified and active learning techniques, Higher-order thinking skills, 
Learning motivation, Seventh grade students 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศกึษาเป็นสิ่งส าคญัท่ีชว่ยสง่เสรมิและพฒันาใหค้นเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณมี์ความเจริญ

งอกงามทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด   การ
ประพฤติปฏิบตัิ โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม เพ่ือใหไ้ด้
มนษุยท่ี์มีคณุภาพท่ีจะท าใหส้งัคมมีความมั่นคง สงบสขุ เจรญิกา้วทนัโลก แข่งขนักบัสงัคมอ่ืนใน
เวทีระหว่างประเทศได ้คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และร่วมกันไดอ้ย่างสมานฉันท ์ ซึ่งการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นการสรา้งและ
พฒันาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ สรา้งคนไทยใหเ้ป็นคนดีและคนเก่ง มีคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเขม้แข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ เนน้การ
อ่านออก เขียนได ้คิดวิเคราะหเ์ป็น  เพ่ือใหมี้ความพรอ้มเขา้สู่การศกึษาระดบัสงู และโลกของการ
ท างาน สามารถสรา้งวิสยัทศันแ์ละวางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได ้รวมถึงรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลกั  ในส่วน
ของแผนการศกึษาของชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดมี้การก าหนดใหค้นไทยทกุคนไดร้บัการศกึษาและ
เรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุ สอดคลอ้งกับหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจัดการศึกษาจึงตอ้งมีการก าหนดเพ่ือ
ประกันว่ามนุษยไ์ดร้ับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งมีการใช้
ทรพัยากรรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ((ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, น. 
2); (สมชาย ปวะบตุร, 2558, น. 4,9);(กมล รอดคลา้ย, 2560, น.5)) 

จากการศึกษาแนวโนม้การจดัการศึกษาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรร์ะดบันานาชาต ิ
พ .ศ . 2558 (Trends in International Mathematics and Science Study 2015; TIMSS 2015)  
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
และมธัยมศกึษาปีท่ี 2 พบวา่นกัเรียนไทยส่วนใหญ่มีความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรอ์ยูใ่น
ระดับต ่า และมีนักเรียนเพียงส่วนน้อยท่ีมีความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรใ์นระดับ
กา้วหนา้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2558, น. 6) และจากขอ้มูลของ
โครงการการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International 
Student Assessment) ด าเนินการโดยองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ท าหนา้ท่ีประเมิน
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คุณภาพระบบการศึกษาของประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในการเตรียมความพรอ้มใหเ้ยาวชนมี
ศกัยภาพส าหรบัการแข่งขันในอนาคต ประเมินต่อเน่ืองทุก 3 ปี  เนน้การประเมินความสามารถ
ของนักเรียนในการใชค้วามรูท้กัษะเพ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริง ไดแ้ก่ การรูเ้รื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรูเ้รื่องคณิตศาสตร ์(Mathematics Literacy) และการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร ์(Scientific 
Literacy) พบว่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ไดค้ะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร ์PISA 2015 421 
คะแนน (คะแนนเฉล่ียกลางนานาชาติ 493) เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย PISA 2012  444 
คะแนน (คะแนนเฉล่ียกลางนานาชาต ิ501) มีคะแนนลดลง (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2559) จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน้ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรล์ดลงจากเดิม ทั้งท่ี
ประเทศไทยใหค้วามส าคญักับการศึกษาในการพัฒนาศกัยภาพ ทักษะ และความสามารถของ
นักเรียนมาโดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการศึกษาของไทยยังประสบปัญหา อาจ
เน่ืองจากการศกึษาไทยมีขอ้จ ากัดของเรื่องหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การท่องจ า 
ซึ่งปัญหาเหล่านีส้่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ขาดทกัษะ ความรู ้ความสามารถ  
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นเหตเุป็นผล รวมทัง้การคดิวิเคราะห ์การใชเ้หตผุลและการเรียนรูใ้นศตวรรษ
ท่ี 21 (ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2560, น. 42) 

กระบวนการจัดการเรียนรูถื้อว่าเป็นวิธีการส าคญัในการส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรส์ูงขึน้ การปรบัเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนจากการบอกเล่าโดยครู มา
เป็นกระบวนการออกแบบวิธีการเรียนรูท่ี้หลากหลาย เหมาะสมกับศกัยภาพนักเรียน (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2560, น. 4) ส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรูแ้นวคิด
วิทยาศาสตรค์วบคู่กับการพัฒนาความคิดระดบัสูง ทัง้การคิดเป็นเหตเุป็นผล การคิดสรา้งสรรค ์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ดว้ยการท ากิจกรรมและปฏิบัติการต่าง  ๆ ผ่าน
กระบวนการเรียนรูแ้บบสืบเสาะเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์นักเรียนจะ
สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้ตอ้งผา่นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ท่ีกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจ
ในการเรียนของนกัเรียน  การจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาวิทยาศาสตรโ์ดยทั่วไปเป็นการจดัการเรียนรู้
แบบ5E ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผ่านการทดลอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือ
ค าตอบท่ีตอ้งการ  การจดัการเรียนรูว้ิธีนีเ้ป็นการจดัการเรียนท่ีมีมายาวนาน ในปัจจบุนัการจดัการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรค์วรมีการปรบัการจดัการเรียนรูใ้หน้กัเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีในการเรียนรูม้ากขึน้  
การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงก็เป็นวิธีการจัดการเรียนรูว้ิธีหนึ่งท่ีไดป้รบัปรุงมาจากการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E โดยเปล่ียนขัน้ท่ี 5 ประเมินผล  เป็นขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้ มุ่งเนน้ใหน้กัเรียน
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ไดแ้ลกเปล่ียนรูซ้ึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือนและครู และเพ่ือใหเ้กิดความสนุกสนานในการเรียนรู้
มากขึน้กว่าเดิม จึงไดน้  าเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกมาสอดแทรกในการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
ท่ีดดัแปลง โดยปรียานุช พรหมภาสิต (2559, น. 9) กล่าวว่า เทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกก็เป็น
วิธีการหนึ่งท่ีเนน้การจดัการเรียนรู ้ดว้ยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย โดยใหค้วามส าคญักบันกัเรียน ให้
นกัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนรู ้เพ่ือใหเ้กิดปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันกัเรียนและ
นกัเรียนดว้ยกันเอง เนน้การเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิจริงและใชก้ารสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู ้
เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถสรา้งองคค์วามรูข้ึน้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถน าไปใชใ้นสถานการณอ่ื์น ๆ 
ได ้นอกจากนีแ้ลว้นักเรียนยังเกิดความสนใจ ความอยากรูอ้ยากเรียน และเกิดแรงจูงในในการ
เรียนอีกดว้ย โดยครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก และเป็นผูว้างแผนในการจดักิจกรรมในชัน้
เรียนเทา่นัน้ 

ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการคิดขัน้สงูและ
แรงจงูใจในการเรียน  โดยน าการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรู ้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการ
พฒันาการจดัการเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้  

1. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคิดขัน้สงูของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นี ้ท  าใหท้ราบถึงทกัษะการคิดขัน้สงูและแรงจูงใจในการเรียนท่ีไดร้บัการ

จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกับเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก และเป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนรูส้  าหรบัครูผูส้อนในรายวิชาวิทยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในการน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรูใ้หเ้กิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนรว่ม
ในการเรียนรู ้
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โรงเรียนเขาฉกรรจว์ิทยาคม ต.เขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์
จ.สระแกว้  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ  านวน 6 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 221 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขาฉกรรจว์ิทยาคม ต.เขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์

จ.สระแก้ว  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 32 คน  โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจัยใช้เนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาระท่ี 1 

สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  โดยใช้ระยะเวลาในการ
จดัการเรียนรู ้ 15 คาบ คาบละ 50 นาที  ท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 3 คาบ 
รวมเป็นระยะในการวิจยัทัง้สิน้ 18 คาบ 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกับเทคนิคการจดัการ

เรียนรูเ้ชิงรุก 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.1 ทกัษะการคดิขัน้สงู 
2.2 แรงจงูใจในการเรียน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบ 5E  หมายถึง การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง 

นกัเรียนเป็นผูสื้บเสาะ แสวงหาความรู ้หรือคน้ควา้ในการคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  ผ่านการสืบคน้
ขอ้มลูหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ตัง้แตก่ารส ารวจปัญหาหรือสถานการณ ์การลงมือปฏิบตั ิ
การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูล และการสรุปขอ้มูล เพ่ือให้ไดค้  าตอบหรือสามารถสรา้ง
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูผ้า่นการปฏิบตัหิรือลงมือคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
มีขัน้ตอนดงันี(้สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2556, น. 11)  
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ตอนของการน าเขา้สูบ่ทเรียนโดย
ครูอาจน าเรื่องท่ีน่าสนใจซึ่งอาจเกิดจากตัวนักเรียนเอง เป็นค าถามท่ีนักเรียนสงสัย หรือเป็น
ค าถามท่ีเกิดจากการสนทนาในกลุ่ม ซึ่งการท่ีจะเกิดประเด็นชวนสงสัยเป็นค าถามนัน้ ครูอาจใช้
สถานการณท่ี์ก าลงัเกิดขึน้ในขณะนัน้  นอกจากนีแ้ลว้อาจใชเ้รื่องท่ีเช่ือมโยงกบัความรูท่ี้พึ่งไดร้บั
จากบทเรียนก่อนหนา้นีก็้ได ้ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่เกิดความสงสยั หรือ ไม่เกิดค าถามใด ครูอาจใช้
ส่ือต่าง ๆ เป็นตวักระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดค าถาม ขอ้สงสยัได ้แต่ไม่ควรบงัคบันกัเรียนใหย้อมรบัใน
ประเดน็ท่ีครูน าเสนอ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส  ารวจและค้นหา (Exploration) ในขั้นตอนนีน้ักเรียนจะมีการวางแผน
ก าหนดแนวทางในการส ารวจ ตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิานหลงัจากท่ีไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัค าถาม 
ขอ้สงสยัของตนเองแลว้ การก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถเก็บ
และรวบรวมขอ้มูลขอ้สนเทศหรือปรากฏการณต์า่ง ๆ ได ้วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น 
การทดลองท ากิจกรรมภาคสนาม การใชค้อมพิวเตอร ์เพ่ือช่วยสรา้งสถานการณจ์ากการศกึษาหา
ขอ้มลู 

ขัน้ท่ี 3 ขั้นอธิบาย (Explanation)  เป็นขั้นท่ีไดข้้อมูลจากขั้นส ารวจและค้นหา น า
ขอ้มลูมาท าการวิเคราะห ์แปลผล  สรุปผล และน าเสนอผลในรูปแบบของการบรรยาย สรุป  สรา้ง
แบบจ าลอง หรือรูปวาด สรา้งตาราง ฯลฯ การคน้พบในขัน้นีอ้าจเป็นไปไดห้ลายทาง เชน่ สนบัสนนุ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หรือไม่เก่ียวขอ้งกับประเด็นท่ีไดก้ าหนดไว ้แต่ผลท่ี
ไดจ้ะอยูใ่นรูปใดก็สามารถสรา้งความรูแ้ละชว่ยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด ้

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ขั้นนี ้จะเป็นการเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้กับ
ความรูเ้ดิม ในการอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ถ้าหากสามารถอธิบายเหตุการณ์ไดม้าก 
แสดงวา่มีขอ้จ ากดันอ้ย ท าใหเ้กิดความรูมี้ความท่ีกวา้งขึน้กวา่เดมิ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล (Evaluation) ขั้นนีก้ารประเมินผลจากการเรียนรูใ้นรูปแบบ
ต่าง เป็นการตรวจสอบนกัเรียนว่ามีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยพียงใด จากขัน้นี ้จะ
น าไปสูก่ารน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรื่องอ่ืน ๆ 

2. การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่ดัดแปลง หมายถึง การจดัการเรียนรูท่ี้เนน้นักเรียน
เป็นศนูยก์ลาง นกัเรียนเป็นผูสื้บเสาะ แสวงหาความรู ้หรือคน้ควา้ในการคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  
ผ่านการสืบคน้ขอ้มูลหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ตัง้แต่การส ารวจปัญหาหรือสถานการณ ์
การลงมือปฏิบตัิ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มลู และการสรุปขอ้มลู ซึ่งมีการปรบัจากการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E จากขัน้ท่ี 5 ประเมินผล เป็นขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาส
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น าเสนอผลงานหรือความสามารถของตนเองในการแสดงความคิดเห็น ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัเพ่ือน ๆ และครู ดงันี ้(สนีุย ์เหมะประสิทธ์ิ, 2551, น. 10) 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement phase) เป็นขั้นท่ีครูกระตุ้น เพ่ือสรา้ง
ความสนใจและความอยากรูอ้ยากเห็นแก่นกัเรียน หรือเพ่ือตรวจสอบหรือทบทวนมโนทัศนแ์ละ
ประสบการณเ์ดมิของนกัเรียนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูม้โนทศันใ์หม ่ซึ่งเป็นการน าเขา้สู่บทเรียนใหม ่ครู
อาจใชก้ารสนทนาตัง้ค  าถามและ/หรือใชเ้ทคนิควิธีและส่ือประกอบ เช่น รูปภาพ นิทาน เพลง  บท
กลอน และเกม  เป็นตน้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจขอ้มลูเพ่ือการคน้พบ (Exploration phase) เป็นขัน้ท่ีครูจดักิจกรรม
การเรียนรูใ้หน้ักเรียนเกิดหรือคน้พบมโนทศันด์ว้ยตนเอง โดยการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่ม คู่หรือ
รายบุคคลท่ีใช้ทักษะกระบวนการทางวิชาการและทักษะข้ามกลุ่มสาระ และใช้ความรู้และ
ประสบการณเ์ดมิมาสมัพนัธก์บัความรูใ้หม่ท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิ พรอ้มทัง้เป็นการฝึกใหน้กัเรียนเกิด
ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะทางสังคม  และฝึกกิจนิสัยในการท างานดว้ยความกระตือรือรน้ 
รอบคอบ รบัผิดชอบ ซ่ือสตัย ์รกัษาเวลา และใชเ้หตผุล ครูจึงท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
ในการเรียนรู ้คือเป็นผูก้ระตุน้และสง่เสรมิและชีแ้นะแนวทางใหแ้ก่นกัเรียน 

ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายมโนทัศน์ (Explanation phase) เป็นขั้นท่ีครูกระตุ้นให้นักเรียน
ช่วยกันอธิบายมโนทัศนท่ี์คน้พบดว้ยตนเอง โดยครูตัง้ค  าถามชักจูงหรือกระตุน้ เพ่ือให้นักเรียน
อา้งอิงถึงสิ่งท่ีเป็นพยานหลกัฐานความคิดและความเช่ือเก่ียวกบัมโนทศันน์ัน้ ๆ หรือใหน้กัเรียนให้
ความรูแ้ละประสบการณ์เดิมเป็นฐานของการอธิบายมโนทัศนใ์หม่ นอกจากนีค้รูสามารถช่วย
อธิบายขยายความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึน้ อนึ่งครูจะเป็นผู้ให้ค  าส าคัญ (keyword) หรือ
นิยามศพัท ์

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายและประยกุตใ์ชม้โนทศัน ์(Elaboration phase) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนใช้
ทักษะการคิดระดับสูง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ หรือการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์เพ่ือสืบคน้หรือปฏิบตัิกิจกรรมท่ีตนสนใจ ซึ่งอาจ
เป็นการขยายมโนทัศนใ์หก้วา้งและลึกขึน้ จนก่อใหเ้กิดความรูท่ี้ลึกซึง้ (deep knowledge) หรือ
เป็นการปฏิบตักิิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชม้โนทศันใ์นสถานการณใ์หม่หรือสภาพจริง ดงันัน้
ครูจึงมีบทบาทเป็นผูก้ระตุน้โดยการตัง้ค  าถามใหม่หรือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น
ของตนเพ่ือยืนยนัความคิดและความเช่ือหรือความอยากรูข้องตน หรือใหน้กัเรียนปฏิบตัิกิจกรรม
ใหมต่ามความสนใจของตน 
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ขัน้ท่ี 5 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้(Exhibition phase) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนไดแ้สดงผลจาก
การศึกษาหรือผลจากการปฏิบตัิกิจกรรมในขัน้ท่ี 4 ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูมีบทบาทเป็นผู้
ตรวจสอบและสะทอ้นกลบั โดยอาจใชเ้ทคนิคการสงัเกตพฤตกิรรมหรือตัง้ค  าถามปลายเปิดหรือใช้
แบบฝึกเพ่ือหาตรวจสอบว่านักเรียนเกิดการพัฒนามาโนทัศนห์รือทักษะทางวิชาการและทักษะ
ขา้มกลุ่มสาระ หรืออาจใหน้กัเรียนประเมินการเรียนรูแ้ละทักษะการท างานกลุ่มของตนเองและ
เพ่ือน ๆ 

3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การจัดการเรียนรูท่ี้เน้นนักเรียนเป็น
ส าคญั ใหน้กัเรียนไดค้ิด ไดล้งมือมือปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง ในการสืบคน้หรือคน้หาค าตอบไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มหรือเด่ียว  ผ่านกิจกรรม การเขียน การพูด การฟัง การอ่าน การสะทอ้นความคิด 
เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค  าตอบหรือสามารถสรา้งองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการ
เรียนรู ้ในการแลกเปล่ียนขอ้มลูหรือการเลือกรบัขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ  พรอ้มทัง้เกิดปฏิสมัพนัธ์
กบัครู และเพ่ือนรว่มชัน้เรียน  ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกในการวิจยั ดงันี ้(จรรยา  
ดาสา, 2552, อา้งถึงใน สาวิตรี โรจนะสมิต อารโ์นลด์, 2555, น. 13-15); (McKinney, 2008,อา้ง
ถึงใน มนตรี ศริจินัทรช่ื์น, 2554, น. 27-28); (วนัเพ็ญ  ค าเทศ, 2549, น. 24-28)  

3.1 การถามตอบค าถาม (Question and answer pair) เป็นเทคนิคการฝึกให้
นักเรียนไดต้ัง้ค  าถามเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน จากนั้นน าความค าถามมาถามเพ่ือนเป็นคู่ หรือเพ่ือน
ภายในหอ้งกลุ่มใหญ่ และน าค าตอบท่ีไดม้าแลกเปล่ียนร่วมกันกับชัน้เรียน เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปใน
เนือ้หาเรื่องนัน้ ๆ  

3.2 การเวียนกันอภิปราย (Rotating chair discussion) เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนไดเ้สนอความคิด แสดงความคิดเห็น อย่างเปิดเผย โดยใชเ้ทคนิคการพูดทีละคน 
โดยผูอ่ื้นตอ้งตัง้ใจฟัง ผูพู้ดคนถดัไปจะตอ้งสรุปประเด็นของผูพู้ดคนก่อนหนา้นีก้่อนพูด แต่ละคน
จะตอ้งพดูอยา่งสัน้และกระชบั 

3.3 การสมุหวัคิด (Number heads together) เป็นเทคนิคท่ีใหส้มาชิกในกลุ่มทกุคน
มีส่วนรว่มในการคิดประเด็น แกปั้ญหา หรือหาค าตอบของกลุ่มรว่มกัน โดยครูใหเ้วลาแตล่ะกลุ่ม
ในการคิด การแลกเปล่ียนความรู ้และอภิปรายรว่มกัน  สุดทา้ยครูจะสุ่มเรียกสมาชิกบางคนตอบ
ค าถาม 

3.4 การเรียนรูแ้ลกเปล่ียนความคิด (Think-pair-share) เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีให้นักเรียนคิดเก่ียวกับประเด็นท่ีก าหนดให้ ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้
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แลกเปล่ียนความคิดกบัเพ่ือนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอความคิดเห็นตอ่นกัเรียนทัง้หมด 
(Share) 

3.5 การตรวจสอบการอ่าน (Reading quiz) ครูใชค้  าถามน าโดยเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ช้
ความคิดขัน้สูงในการตอบว่าไดเ้รียนรูป้ระเด็นใดบา้งหรือขอ้ความท่ีใหมี้เนือ้หาท่ีตอ้งการส่ือใน
เรื่องใดจากการอ่าน เพ่ือใหน้กัเรียนมีจดุมุ่งหมายในการอ่านในการหาค าตอบหรือตอ่ยอดความรู้
เดมิ 

3.6 ส่ือจากครูโดยตรง (Teacher) เช่น เรื่องราว นิทาน ข่าว ฯลฯ เป็นกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดฟั้งจากครู เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการฟังและตัง้แต่
ตน้จนจบ จากนัน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอ้นความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีไดฟั้ง อาจโดย
วิธีการพดูโตต้อบกนัระหวา่งกนัหรือการรว่มกนัสรุปเป็นรายกลุม่ก็ได ้

3.7 เกม (Game) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ครูน าเกมเขา้มาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู ้ในกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน ซึ่งใชไ้ดท้ัง้ในขัน้การน าเขา้สู่บทเรียน การสอน 
การมอบหมายงาน หรือขัน้การประเมินผล 

3.8 เขียน-จับคู่-แลกเปล่ียน (Write-pair-share) เป็นเทคนิคท่ีช่วยฝึกใหน้ักเรียนทุก
คนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือความรูข้องตนเองผ่านการเขียนหรือบนัทึก จากนัน้น ามาแลกเปล่ียน
กบัเพ่ือนจากกลุม่ยอ่ยไปหากลุม่ใหญ่ 

3.9 อ่างปลา (The fish bowl) เป็นเทคนิคท่ีครูเปิดโอกาสใหน้ักเรียนแต่ละคนเขียน
ขอ้ความหรือขอ้สงสัยลงบนกระดาษ เพ่ือตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม นักเรียนน ากระดาษลงใน
กล่องท่ีครูไดเ้ตรียมให ้จากนัน้ครูท าการเลือกกระดาษแลว้ท าการอภิปรายรว่มกนัระหว่างครูและ
นกัเรียน 

3.10 เขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนจดบนัทึกเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีไดพ้บเห็น หรือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จากการปฏิบตัิกิจกรรม เพ่ือ
เป็นขอ้มลูในการคน้หาค าตอบในสิ่งท่ีเรียนรูใ้นแตล่ะครัง้ 

3.11 การเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด (Concept mapping) คือ การจดักิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดอ้อกแบบแผนผงัความคิด เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอด และความเช่ือมโยง
กนัของกรอบความคิด โดยการใชเ้สน้เปิดตวัเช่ือมโยง อาจจดัท าเป็นรายบคุคลหรืองานกลุ่ม แลว้
น าเสนอผลงานต่อนักเรียนอ่ืน ๆ จากนัน้เปิดโอกาสใหน้ักเรียนคนอ่ืนไดซ้กัถามและแสดงความ
คดิเห็นเพิ่มเตมิ 
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4. การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
หมายถึง การจัดการเรียนรูท่ี้นักเรียนลงมือปฏิบตัิจริง  แสวงหาความรู ้หรือคน้ควา้ในการคน้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง มีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน โดยในขัน้ตอนการจัดการเรียนรูมี้การ
สอดแทรกเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค  าตอบหรือสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ด้
ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเกิดปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ครู โดยผ่านกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลายในการไดม้าซึ่งความรูไ้ม่ว่าจะเป็นการเขียน การพูด การฟัง การอ่าน และการสะทอ้น
ความคดิ  ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement phase) เป็นขั้นท่ีครูกระตุ้น เพ่ือสรา้ง
ความสนใจและความอยากรูอ้ยากเห็นแก่นักเรียน ครูเป็นผูส่ื้อสารโดยตรง ดว้ยเรื่องราว นิทาน 
ข่าว เพลง สถานการณ ์ฯลฯ รวมทั้งส่ือประกอบการเรียนรู ้จากนัน้ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดง
ความคดิเห็นของตนเอง ดว้ยการเขียนลงกระดาษ แลว้น าความคิดเห็นแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนภายใน
หอ้ง ดว้ยกิจกรรมเขียน-จบัคู-่แลกเปล่ียน  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส  ารวจขอ้มลูเพ่ือการคน้พบ (Exploration phase) เป็นขัน้ท่ีครูจดักิจกรรม
การเรียนรูใ้หน้ักเรียนเกิดหรือคน้พบมโนทศันด์ว้ยตนเอง โดยการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่ม คู่หรือ
รายบุคคลท่ีใช้ทักษะกระบวนการทางวิชาการและทักษะข้ามกลุ่มสาระ และใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาสัมพันธ์กับความรูใ้หม่ท่ีไดจ้ากการปฏิบัติ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในการ
ปฏิบตัิกิจกรรม แลว้ใหน้กัเรียนสมุหวัคิดกนัเป็นกลุ่ม เพ่ือใหส้มาชิกภายในกลุ่มรว่มกนัช่วยกนัวาง
แผนการแกปั้ญหา หรือหาแนวทางปฏิบตัิเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค  าตอบ  ในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรม
หรือคน้หาค าตอบก็จะมีการเขียนบนัทึกขอ้มลู  เพ่ือใชใ้นการแลกเปล่ียน อภิปราย รว่มกนัภายใน
กลุม่  

ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายมโนทัศน์ (Explanation phase) เป็นขั้นท่ีครูกระตุ้นให้นักเรียน
ชว่ยกนัอธิบายมโนทศันท่ี์คน้พบดว้ยตนเอง เริ่มจากนกัเรียนตัง้ค  าถามแลว้หาค าตอบดว้ยการถาม
ตอบภายในกลุ่มจากกิจกรรมของขัน้ท่ี 2 ผ่านการแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึ่งกนั หรือการใชเ้กมรว่มดว้ย โดยใหส้มาชิกภายในกลุ่มเวียนกนัอภิปรายตอ่ค าถามค าตอบนัน้  ๆ 
ส าหรบัค าถามใดท่ีนกัเรียนหาค าตอบไม่ไดห้รือมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม ครูจะ
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขียนค าถามลงกระดาษแลว้น าไปหย่อนท่ีกล่องอา่งปลาหรือกลอ่งค าถาม
ท่ีครูเตรียมไว ้ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาหรือขอ้สงสยัของนกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ
หาข้อสรุปหรือแนวทางในความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในเรื่องนั้น ออกมาในรูปของแผนผัง
ความคดิ  
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายและประยกุตใ์ชม้โนทศัน ์(Elaboration phase) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนใช้
ทักษะการคิดระดับสูง เพ่ือสืบคน้หรือปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนสนใจ หรือเป็นการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับการประยุกตใ์ช้มโนทัศน์ในสถานการณ์ใหม่หรือสภาพจริง ครูน าเสนอกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ใหม่ โดยผ่าน บทความ เรื่องราว ข่าว กรณีศึกษา ฯลฯ นักเรียนศึกษาดว้ยการอ่าน
สถานการณห์รือกิจกรรมท่ีครูก าหนดให ้จากนัน้นักเรียนคิดเก่ียวกับประเด็นค าถามท่ีก าหนดให้
ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปล่ียนเพ่ือนกลุ่มย่อย 2-3 คน และภายในกลุ่มใหญ่ โดยผ่านกิจกรรม 
แลกเปล่ียนความคดิ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้(Exhibition phase) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนไดแ้สดงผลจาก
การศึกษาหรือผลจากการปฏิบตัิกิจกรรมในขัน้ท่ี 4 ดว้ยวิธีการการแสดงความคิด ความรูค้วาม
เขา้ใจระหวา่งกนัผา่นการปฏิบตัิกิจกรรมรว่มกนั ครูมีบทบาทเป็นผูต้รวจสอบและสะทอ้นกลบั โดย
อาจใช้เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมหรือการใช้เกม หรือใช้แบบทดสอบ  เพ่ือหาตรวจสอบว่า
นักเรียนเกิดการพัฒนามาโนทัศนห์รือทักษะทางวิชาการและทักษะขา้มกลุ่มสาระ หรืออาจให้
นกัเรียนประเมินการเรียนรูแ้ละทกัษะการท างานกลุม่ของตนเองและเพื่อน ๆ 

5. ทักษะการคิดข้ันสูง หมายถึง ทกัษะท่ีตอ้งอาศยัความคิด ความรู ้ความสามารถใน
การคน้หาค าตอบ หรือแสวงหาความความรู ้ท่ีมีขัน้ตอนหลายขัน้ รว่มกบัทกัษะการส่ือความหมาย
และทักษะอ่ืน ๆ ควบคู่กัน ท่ีเกิดจากการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เรื่อง  การด ารงชีวิตของพืช ผ่าน
คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงูท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  โดยวดัจากแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ตามแบบวดัความสามารถดา้นพทุธิพิสยั
ตามระดบัขัน้ของการเรียนรูท้างปัญญาของลอรนิ แอนเดอรส์นั และเดวิด แครทโวลท ์ท่ีไดป้รบัปรุง
ใหมข่องบลมู ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ(ชวลิต ชกู าแพง, 2550, น. 90-91) 

5.1 วิเคราะห ์เป็นความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ คดัเลือก หาองคป์ระกอบ 
หาหลกัการ หาความสมัพนัธ ์บอกความแตกตา่ง จ าแนกในสิ่งท่ีเรียนรูท่ี้มีความสมัพนัธก์นั 

5.2 ประเมินค่า เป็นความสามารถในการสรุป แปลความหมาย ใหเ้หตผุล ทดสอบ 
ตดัสินเก่ียวกบัความคดิ โดยมีเกณฑเ์ป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน เพ่ือประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

5.3 คิดสรา้งสรรค ์เป็นความสามารถในการออกแบบ สรา้ง ประดิษฐ์ รวบรวมขอ้มูล
หรือสว่นประกอบยอ่ยเขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหท่ี้มีความแตกตา่งหรือแปลกใหมไ่ปจากเดมิ 

6. แรงจูงใจในการเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีกระตุน้ใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมท่ีจะ
กระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการเกิดจากความพยายาม ความมุ่งมั่น 
ความพอใจท่ีจะกระท า และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท าสิ่งต่าง  ๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
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เป้าหมาย ดา้นการรบัรู ้และดา้นคณุค่า ผูว้ิจัยไดใ้ชแ้บบวดัแรงจูงใจในการเรียนกรรณิการ ์สนิท
ธรรม (2546, น. 85-87) ซึ่งไดแ้บง่ประเภทของแรงจงูใจในการเรียน ไว ้3 ดา้น จ านวน 30 ขอ้ ดงันี ้ 

6.1 ด้านเป้าหมาย หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความมุ่งหวังในการเรียน เพ่ือท่ีจะ
พฒันาตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์โดยการแสวงหากิจกรรมท่ีท าใหต้นเองเกิดการเรียนรูท้กัษะใหม่ 
ๆ โดยมีความเขา้ใจในกิจกรรมและตอ้งการใหค้รูและเพื่อนยอมรบัในความสามารถของตนเองทาง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นความสามารถของตนเอง 

6.2 ดา้นการรบัรู ้หมายถึง การท่ีนกัเรียนรูจ้กัและคิดตอ่ตนเองเก่ียวกบัความสามารถ
ของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์มีความสามารถในการแสดงความรูส้ึกและการแสดงออกทาง
วิทยาศาสตรร์บัรูเ้ก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตรท่ี์เขาเป็นอย่างแทจ้ริง รบัรูว้่าตนเองมีความสามารถใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัใด มีความสามารถท่ีจะท าไดห้รือไม่ 

6.3 ดา้นคณุคา่ หมายถึง ความพอใจส่วนตวัของนกัเรียนในวิชาวิทยาศาสตรโ์ดยการ
ใหค้วามส าคญักบัการเรียนวิทยาศาสตรห์รือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือใหไ้ดร้บัประโยชนจ์าก
วิทยาศาสตรส์  าหรบัน าไปใชใ้นอนาคตใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีวางไว ้

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงของสนีุย ์เหมะประสิทธ์ิ 

(2551, น. 10) รว่มกับเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกจากการศึกษาพบว่า การจดัการเรียนรูแ้บบ 
5E ท่ีดัดแปลงท่ีร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นวิธีการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติกิจกรรมทั้งในเรียนรูด้้วยตนเองและเพ่ือนภายในกลุ่ม  
รวมถึงการเกิดปฏิสมัพนัธ ์ การแลกเปล่ียนรูซ้ึ่งกนัและกนักบัเพ่ือนภายในกลุม่ ซึ่งสามารถส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีทกัษะการคดิขัน้สงูและแรงจงูใจในการเรียนสงูขึน้ สามารถน าเสนอกรอบแนวคิดการ
วิจยัได ้ดงัรูปภาพตอ่ไปนี ้
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ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 

 

 

 

หรอืการใชเ้กมรว่มดว้ย 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้

เชิงรุกมีทกัษะการคดิขัน้สงูหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกับเทคนิคการจดัการเรียนรู้

เชิงรุกมีแรงจงูใจในการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ทกัษะการคิดขัน้สงู 
 
2) แรงจงูใจในการเรียน 

 

การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง

รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 

1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
1.2 รูปแบบของการจดัการเรียนรูแ้บบ  
1.3 ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง 
2.1 รูปแบบของการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง  
2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
3.2 ลกัษณะของการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
3.3 เทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
3.4 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
3.5 บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก  
3.6 ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
3.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคดิขัน้สงู 
4.1 ความหมายของทกัษะการคดิขัน้สงู 
4.2 การวดัทกัษะการคดิขัน้สงู 
4.3 วิธีการวดัและประเมินผล  
4.4 เครื่องมือวดัและประเมินผล 
4.5 การสรา้งแบบทดสอบทกัษะการคดิขัน้สงู 

5. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแรงจงูใจในการเรียน 
5.1 ความหมายของการสรา้งแรงจงูใจในการเรียน 
5.2 ทฤษฎีหรือแนวคดิของการสรา้งแรงจงูใจ 
5.3 การสรา้งจงูใจ 
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5.4 แบบวดัแรงจงูใจในการเรียน 
5.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจในการเรียน 

1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 

เฮดเพ็ธ (Hedgepeth, 1996, อ้างถึงใน สมใจ วจีสิงห์, 2549, น. 424) การจัดการ
เรียนรูแ้บบ 5E หมายถึง เป็นเทคนิคหรือกลวิธีอย่างหนึ่งในการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาบางอย่างของ
วิชาวิทยาศาสตร ์โดยครูกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความอยากรูอ้ยากเห็น สืบเสาะแสวงหาความรู ้โดย
การถามค าถามและพยายามคน้หาค าตอบใหพ้บดว้ยตนเอง 

กรมวิชาการ (2544, น. 80) การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E หมายถึง การน าเอาความรู้
หรือแบบจ าลองไปใชอ้ธิบายหรือประยุกตใ์ชก้ับเหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืน ๆ น าไปสู่ ขอ้โตแ้ยง้หรือ
ขอ้จ ากัด ซึ่งจะก่อใหเ้ป็นประเด็นค าถาม หรือปัญหาท่ีตอ้งการท่ีจะส ารวจตรวจสอบต่อไป ท าให้
เกิดเป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองกนัไปเรื่อย ๆ 

สรชา ศักดิ์ค  าดวง (2559, น. 18) การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E หมายถึง การจัดการ
เรียนรูท่ี้เน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยนักเรียนเป็นผู้แบบสืบเสาะหาความรู ้คน้ควา้หรือสรา้ง
ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกันเป็นวัฏจักรโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์นักเรียนมีส่วนรบัผิดชอบในการจัดการเรียนรูทุ้กขั้นตอน ครูมีหน้าท่ีกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความอยากรูอ้ยากเห็น แล้วลงมือสืบเสาะหาความรูโ้ดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือคน้หาความรูห้รือประสบการณท่ี์มีความหมายดว้ยตนเอง  

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2560, น. 42) การจดัการเรียนรู้
แบบ 5E หมายถึง การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เพ่ือพัฒนาความรู้
ความเขา้ใจในเนือ้หาทางวิทยาศาสตรค์วบคูไ่ปกบัทกัษะกระบวนการตา่ง ๆ ระหว่างกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแ้บบเดียวกันกับท่ีนักวิทยาศาสตรใ์ช้เพ่ือท าความเข้าใจปรากฎการณ์ตาม
ธรรมชาต ิ

จากการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E หมายถึง การ
จดัการเรียนรูท่ี้เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง นกัเรียนเป็นผูสื้บเสาะ แสวงหาความรู ้หรือคน้ควา้ใน
การคน้หาค าตอบ  ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ตั้งแต่การส ารวจปัญหาหรือสถานการณ ์
การลงมือปฏิบตัิ การรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู และการสรุปขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบหรือ
สามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติหรือลงมือคน้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง 
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1.2 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, น. 219-220) ได้

กลา่วถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ดงันี ้
1. ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ตอนของการน าเขา้สู่บทเรียนโดย

ครูอาจน าเรื่องท่ีน่าสนใจซึ่งอาจเกิดจากตัวนักเรียนเอง เป็นค าถามท่ีนักเรียนสงสัย หรือเป็น
ค าถามท่ีเกิดจากการสนทนาในกลุ่ม ซึ่งการท่ีจะเกิดประเด็นชวนสงสัยเป็นค าถามนัน้ ครูอาจใช้
สถานการณท่ี์ก าลงัเกิดขึน้ในขณะนัน้  นอกจากนีแ้ลว้อาจใชเ้รื่องท่ีเช่ือมโยงกบัความรูท่ี้พึ่งไดร้บั
จากบทเรียนก่อนหนา้นีก็้ได ้ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่เกิดความสงสยั หรือ ไม่เกิดค าถามใด ครูอาจใช้
ส่ือต่าง ๆ เป็นตวักระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดค าถาม ขอ้สงสยัได ้แต่ไม่ควรบงัคบันกัเรียนใหย้อมรบัใน
ประเดน็ท่ีครูน าเสนอ 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะมีการวางแผน
ก าหนดแนวทางในการส ารวจ ตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิานหลงัจากท่ีไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัค าถาม 
ขอ้สงสยัของตนเองแลว้ การก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถเก็บ
และรวบรวมขอ้มูลขอ้สนเทศหรือปรากฏการณต์า่ง ๆ ได ้วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น 
การทดลองท ากิจกรรมภาคสนาม การใชค้อมพิวเตอร ์เพ่ือช่วยสรา้งสถานการณจ์ากการศกึษาหา
ขอ้มลู 

3. ขัน้การอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เม่ือไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอจาก
การส ารวจตรวจสอบแลว้จึงน าขอ้มลู ขอ้สนเทศท่ีได ้มาวิเคราะห ์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผล
ท่ีไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยายสรุป การสรา้งตาราง เป็นตน้ ซึ่งการคน้พบในขั้นนีอ้าจ
เป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โตแ้ย้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หรืออาจไม่
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีก าหนดไวเ้ลยก็มี แตผ่ลท่ีไดจ้ะอยู่ในรูปใดก็สามารถสรา้งความรูแ้ละช่วยให้
เกิดการเรียนรูไ้ด ้

4. ขั้นการขยายความรู ้(Elaboration) ขัน้นีจ้ะเป็นการเช่ือมโยงความรูท่ี้ไดก้ับ
ความรูเ้ดิม ในการอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ถ้าหากสามารถอธิบายเหตุการณ์ไดม้าก 
แสดงวา่มีขอ้จ ากดันอ้ย ท าใหเ้กิดความรูมี้ความท่ีกวา้งขึน้กวา่เดมิ 

5. ขัน้การประเมินผล (Evaluation) ขัน้นีก้ารประเมินผลจากการเรียนรูใ้นรูปแบบ
ต่าง เป็นการตรวจสอบนกัเรียนว่ามีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยพียงใด จากขัน้นี ้จะ
น าไปสูก่ารน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรื่องอ่ืน ๆ 
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ชัยวฒัน ์สุทธิรตัน ์(2554, น. 96-97) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E 
ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน จากการท่ี
นักเรียนเกิดความอยากเรียนรูแ้ละสนใจ โดยเป็นพืน้ฐานความรูห้รือประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้
เรียนรูม้าแล้วน ามาเช่ือมกับประสบการณ์เรียนรูใ้นปัจจุบัน ซึ่งครูผู้ท  าหนา้ท่ีในการตัง้ประเด็น
ค าถาม  ก าหนดปัญหา สถานการณ ์โดยพยายามชีใ้หเ้ห็นประเดน็ท่ีเป็นขอ้โตแ้ยง้กนั  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจและคน้หา (Explore) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมต่าง 
ๆ ในการส ารวจ นักเรียนส ารวจและค้นหาในเนื ้อหาและสร้างแนวความคิดท่ีได้มาจาก
ประสบการณข์องนกัเรียนเอง และก าหนดปรากฏการณท่ี์ไดจ้ากการส ารวจ โดยการสรา้งค าพูด
เป็นของตนเอง นกัเรียนมีเวลาและโอกาส ในการท่ีจะพดูคยุกบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ จากนัน้นกัเรียนก็
จะสรา้งองคค์วามรู ้และท าความเขา้ใจดว้ยตนเอง และในขณะเดียวกนัก็จะท าความเขา้ใจในเรื่อง
ของคนอ่ืนดว้ย 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบาย (Explain) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีไดจ้ากการส ารวจ คน้ควา้ ซึ่งนกัเรียน
ไดด้  าเนินการมาแลว้ นกัเรียนควรจะสามารถก าหนดแนวความคิดรวบยอดตามความเขา้ใจของ
นกัเรียนเอง โดยผ่านประสบการณ์และความรูเ้ดิมของนักเรียนท่ีมีอยู่และสามารถประมวลเป็น
ความรู ้เพ่ือถ่ายทอดและส่ือสารไปยงัผูอ่ื้นได ้

ขั้น ท่ี  4 ขั้นขยายความรู้ (Elaborate/Extend) ขั้นนี ้นักเรียนมีโอกาสในการ
ประยุกตใ์ชแ้นวความคิดรวบยอดน าไปสู่การคน้หาในสถานการณใ์หม่ ๆ ท่ีละเอียดและระดบัลึก
ลงไป นกัเรียนสามารถคน้ควา้หารายละเอียดในสิ่งท่ีตอ้งการศึกษา และส ารวจตรวจสอบไดม้าก
ขึน้ ตลอดจนมีการใชท้กัษะต่าง ๆ และมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผูอ่ื้น ขัน้นี ้
นกัเรียนควรจะไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจและแนวความคดิรวบยอดท่ีลกึลงไป 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล (Evaluate) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีส  าคญัเน่ืองจากนกัเรียนจะไดร้บั
ผลสะทอ้นยอ้นกลบั (feedback) จากประสบการณแ์ละความเขา้ใจของนกัเรียน นกัเรียนจะยงัคง
มีการพฒันาแนวความคิดรวบยอดและความเขา้ใจอย่างตอ่เน่ือง นกัเรียนจะประเมินความเขา้ใจ
ของนกัเรียนจากแนวความคดิท่ีเป็นกญุแจส าคญั และการพฒันาของทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็น 

สคุนธ ์สินธพานนท ์(2558, น. 47-49) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูแ้บบ
5E จากนกัการศกึษากลุม่ BSCS (Biological Science Curriculum Society) ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การสรา้งความสนใจ (Engage) จุดประสงคส์  าคัญในขั้นนีต้อ้งการให้
นกัเรียนสนใจใครรู่ใ้นเรื่องท่ีเรียน มีลกัษณะเป็นการน าเขา้สู่บทเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนอยากรูอ้ยาก
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เห็นในหวัขอ้ท่ีจะศกึษา ครูควรจะเช่ือมโยงประสบการณเ์รียนรูเ้ดิมกบัปัจจบุนั โดยการจดักิจกรรม
หรือสรา้งสถานการณก์ระตุน้ ยั่วย ุหรือทา้ทายท าใหน้กัเรียนสนใจ สงสยั ใครรู่ ้อยากรู ้ขดัแยง้ หรือ
เกิดปัญหา และท าใหน้ักเรียนตอ้งการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง หรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง บทบาท
ส าคญัของครู คือ ตอ้งรูจ้กัการตัง้ค  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 

ขัน้ท่ี 2 การส ารวจและคน้หา (Explore) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ไดร้บัประสบการณต์รงรว่มกนัสรา้งและพฒันาความคดิรวบยอด กระบวนการและทกัษะ กิจกรรม
ในขัน้นีน้กัเรียนตอ้งสืบเสาะหาความรู ้คน้หา สิ่งท่ีนกัเรียนตอ้งการเรียนรู้ รวบรวมขอ้มูล ทดสอบ
แนวความคดิ บนัทกึความคดิ ท าการทดลองดว้ยตนเอง 

หลงัจากนกัเรียนแตล่ะคนไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับความคิด
รวบยอด กระบวนการ และทกัษะในระหว่างท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมส ารวจและคน้หานัน้ นกัเรียนจะ
มีโอกาสตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกับความคดิรวบยอดของนกัเรียน ท่ียงัไมถ่กูตอ้ง ไม่
สมบรูณ ์โดยใหน้กัเรียนอธิบายและยกตวัอย่างเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 

ครูจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันในการส ารวจ 
ตรวจสอบ สงัเกตและฟังการโตต้อบระหว่างนกัเรียน ซกัถาม เพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ท า
หนา้ท่ีใหค้  าปรกึษาแก่นกัเรียน 

ในขัน้นีน้ักเรียนจะตอ้งรูจ้ักคิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขตของกิจกรรม มีการ
ตรวจสอบคาดคะเนและตัง้สมมติฐานใหม่ พยายามหาทางเลือกในการแกปั้ญหา และอภิปราย
ทางเลือกเหลา่นัน้กบัคนอ่ืน มีการบนัทกึการสงัเกตและใหข้อ้คิดเห็น แลว้ลงมือสรุป 

ขัน้ท่ี 3 การอธิบาย (Explain) ในขัน้นีน้กัเรียนจะน าความรูท่ี้รวบรวมจากขัน้ท่ี 2 
มาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน นักเรียนพัฒนาความสามารถในการอธิบายดว้ยตนเอง 
โดยนักเรียนจะตอ้งรูจ้ักฟังค าอธิบายของคนอ่ืนอย่างคิดวิเคราะห ์มีการซักถามกันจนในท่ีสุด
นักเรียนไดข้อ้สรุปร่วมกันในการเช่ือมโยงในสิ่งท่ีเรียนรู ้ไดพ้ัฒนาความรูค้วามเขา้ใจในการคิด
รวบรวมยอดใหช้ดัเจน เช่ือมโยงประสบการณ ์ความรูเ้ดมิและสิ่งท่ีเรียนรูเ้ขา้ดว้ยกนั 

บทบาทของครูจะชีแ้นะเก่ียวกบัการสรุปและการอธิบายรายละเอียดในช่วงเวลา
ท่ีเหมาะสม ใหน้ักเรียนใชป้ระสบการณ์เดิมของตนเป็นพืน้ฐานในการอธิบายความคิดรวบยอด
หรือแนวคดิ 

ขัน้ท่ี 4 การขยายความรู ้(Elaborate) ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ท่ีนกัเรียนไดข้ยายความรู้
ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดใหก้วา้งขวางและลึกซึง้ยิ่งขึน้ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะ
และปฏิบตัติามท่ีนกัเรียนตอ้งการหรือน าสิ่งท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชห้รือขยายความรูห้รือ
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ใชท้ักษะในสถานการณ์ใหม่ ในกรณีท่ีนักเรียนยังสับสนหรือยังไม่เขา้ใจ หรืออาจเขา้ใจเฉพาะ
ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หาเท่านัน้ ครูจะมีบทบาทในการใหป้ระสบการณใ์หม่ใหน้กัเรียน
ไดพ้ฒันาความเขา้ใจรวบยอดใหก้วา้งขวางและลกึซึง้ยิ่งขึน้ 

บทบาทส าคญัของครูอีกประการหนึ่ง คือ ชีแ้นะใหน้กัเรียนไดน้  าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัจะท าใหน้กัเรียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการและทกัษะเพิ่มขึน้ 

ขั้น ท่ี  5 การประเมินผล (Evaluate) ในขั้นตอนนี้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
ตรวจสอบแนวคิดท่ีได้เรียนรู้มาแล้วว่าถูกต้องและได้รับการยอมรับเพียงใด ให้นักเรียนได้
แสดงออกเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้ใหเ้สริมสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและกลุม่เพ่ือน ครูจะมีบทบาท
ส าคญั คือ คอยกระตุน้หรือส่งเสริมใหน้กัเรียนประเมินความรูค้วามเขา้ใจและความสามารถของ
ตนเอง ครูยงัมีสว่นส าคญัในการประเมินความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะของนกัเรียน  ครูอาจจะถาม
นักเรียนเป็นค าถามปลายเปิด เช่น "ท าไมนักเรียนจึงคิดเช่นนัน้ มีหลักฐานอะไร นักเรียนเรียนรู้
อะไรเก่ียวกบัสิ่งนัน้ และจะอธิบายสิ่งนัน้อยา่งไร"  

ในขณะนี้นักเรียนจะตอบค าถามปลายเปิดโดยใช้การสังเกต หลักฐาน และ
ค าอธิบาย ท่ียอมรบัมาแลว้แสดงออกถึงความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับความคิดรวบยอดหรือทกัษะ 
ประเมินความกา้วหนา้ดว้ยตนเอง 

การประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบการเขียนรายงาน การตอบค าถาม การแสดง 
การสาธิตทกัษะ และขัน้ตอนการทดลอง หรืออาจน าเสนอโครงการท่ีท าเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 

ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ  5E ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2556, น. 11) 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ตอนของการน าเขา้สู่บทเรียน
โดยครูอาจน าเรื่องท่ีน่าสนใจซึ่งอาจเกิดจากตวันักเรียนเอง เป็นค าถามท่ีนกัเรียนสงสยั หรือเป็น
ค าถามท่ีเกิดจากการสนทนาในกลุ่ม ซึ่งการท่ีจะเกิดประเด็นชวนสงสัยเป็นค าถามนัน้ ครูอาจใช้
สถานการณท่ี์ก าลงัเกิดขึน้ในขณะนัน้  นอกจากนีแ้ลว้อาจใชเ้รื่องท่ีเช่ือมโยงกบัความรูท่ี้พึ่งไดร้บั
จากบทเรียนก่อนหนา้นีก็้ได ้ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่เกิดความสงสยั หรือ ไม่เกิดค าถามใด ครูอาจใช้
ส่ือต่าง ๆ เป็นตวักระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดค าถาม ขอ้สงสยัได ้แต่ไม่ควรบงัคบันกัเรียนใหย้อมรบัใน
ประเดน็ท่ีครูน าเสนอ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส  ารวจและคน้หา (Exploration) ในขัน้ตอนนีน้กัเรียนจะมีการวางแผน
ก าหนดแนวทางในการส ารวจ ตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิานหลงัจากท่ีไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัค าถาม 
ขอ้สงสยัของตนเองแลว้ การก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถเก็บ
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และรวบรวมขอ้มูลขอ้สนเทศหรือปรากฏการณต์า่ง ๆ ได ้วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น 
การทดลองท ากิจกรรมภาคสนาม การใชค้อมพิวเตอร ์เพ่ือช่วยสรา้งสถานการณจ์ากการศกึษาหา
ขอ้มลู 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบาย (Explanation)  เป็นขัน้ท่ีไดข้อ้มลูจากขัน้ส ารวจและคน้หา น า
ขอ้มลูมาท าการวิเคราะห ์แปลผล  สรุปผล และน าเสนอผลในรูปแบบของการบรรยาย สรุป  สรา้ง
แบบจ าลอง หรือรูปวาด สรา้งตาราง ฯลฯ การคน้พบในขัน้นีอ้าจเป็นไปไดห้ลายทาง เชน่ สนบัสนนุ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้หรือไม่เก่ียวขอ้งกับประเด็นท่ีไดก้ าหนดไว ้แต่ผลท่ี
ไดจ้ะอยูใ่นรูปใดก็สามารถสรา้งความรูแ้ละชว่ยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ด ้

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) ขัน้นีจ้ะเป็นการเช่ือมโยงความรูท่ี้ไดก้ับ
ความรูเ้ดิม ในการอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ถ้าหากสามารถอธิบายเหตุการณ์ไดม้าก 
แสดงวา่มีขอ้จ ากดันอ้ย ท าใหเ้กิดความรูมี้ความท่ีกวา้งขึน้กวา่เดมิ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นนี ้การประเมินผลจากการเรียนรู้ใน
รูปแบบตา่ง เป็นการตรวจสอบนกัเรียนว่ามีความรูอ้ะไรบา้ง อย่างไร และมากนอ้ยพียงใด จากขัน้
นี ้จะน าไปสูก่ารน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรื่องอ่ืน ๆ 

 
1.3 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 

ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2554, น. 93) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
ดงันี ้

1. นกัเรียนมีโอกาสไดพ้ฒันาความคดิอยา่งเต็มท่ี ไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จึง
มีความอยากเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา 

2. นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กความคิดและฝึกการกระท า ท าใหไ้ดเ้รียนรูว้ิธีจดัระบบ
ความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ท าให้ความรูค้งทนและถ่ายโยงการเรียนรูไ้ด ้
กลา่วคือ ท าใหส้ามารถจดจ าไดน้านและน าไปใชใ้นสถานการณใ์หมไ่ดอี้กดว้ย 

3. นกัเรียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนการสอน 
4. นกัเรียนสามารถเรียนรูม้โนทศันแ์ละหลกัการทางวิทยาศาสตรไ์ดเ้รว็ขึน้ 
5. นกัเรียนจะเป็นผูมี้เจตคตท่ีิดีตอ่การสอนวิทยาศาสตร ์

สุคนธ์ สินธพานนท ์(2558, น. 49-50) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ดงันี ้
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1. นกัเรียนไดป้ระสบการณต์รงจากการเรียนรู ้มีโอกาสไดศ้ึกษา ส ารวจ คน้หา 
รวบรวม ขอ้มลู บนัทกึ ทดสอบความคดิ ทดลองปฏิบตัดิว้ยตนเอง และสรา้งความรูใ้หมด่ว้ยตนเอง 

2. นักเรียนสามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน รูจ้ักอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งกนั รบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตผุล 

3. นักเรียนรูจ้ักคิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สรา้งสรรค์
ความรูแ้ละทกัษะ 

4. นกัเรียนรูจ้กัประเมินการท างานดว้ยตนเอง และน าผลการประเมินไปปรบัปรุง
และพฒันาใหดี้ขึน้ 

จากการศกึษาประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E สามารถสรุปไดด้งันี ้
1. นกัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเองในการแสวงหาค าตอบ โดยอาศยั

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ตัง้แต่การส ารวจขอ้มูล การลงมือทดลองหรือปฏิบตัิ การรวบรวม 
การวิเคราะห ์การสรุปผลจากการคน้หาค าตอบ 

2. นกัเรียนฝึกกระบวนการท างานกลุ่มกับผูอ่ื้นในการอภิปราย การแสดงความ
คดิเห็น แลกเปล่ียนความคดิเห็น และการยอมรบัความคดิเห็นกนัภายในกลุม่ 

3. นกัเรียนไดฝึ้กการคิดในการแกปั้ญหาหรือสถานการณต์า่ง ๆ อย่างเป็นขัน้เป็น
ตอนในการคน้หาค าตอบ ท าใหก้ารด าเนินการหรือการคน้หาค าตอบสามารถบรรลปุระสงคท่ี์คาด
ไว ้ 

1.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
ลีนา บาลโลน ดุเรน ; และอิมิลลิ โอ ดุเรน  (Lena  Ballone Duran และ Emilio  

Duran, 2004, pp. 56-57) ศึกษาห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ในรายวิชาวิทยาศาสตรใ์น
ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นเป็นการปรบัปรุงหลักสูตรและเนือ้หาวิทยาศาสตรมี์มาตรฐานทาง
วิชาการของรฐัโอไฮโอ เพ่ือท่ีจะท าใหก้ารจดัการเรียนรูมี้ความยืดหยุน่ ซึ่งช่วยใหพ้ฒันาเนือ้หาและ
หอ้งเรียน รวมทัง้สรา้งการเรียนวิทยาศาสตรท่ี์สง่ผลใหน้กัเรียนสามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

จิตราวดี ศรีโยธา (2551, น. 47) ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู ้กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชรู้ปแบบ
การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E (5Es) พบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี โดยการจัดการเรียนรูแ้บบ  5E มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์เฉล่ียรอ้ยละ 70.30 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ี
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ก าหนดไวคื้อ รอ้ยละ 70 และจ านวนนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑมี์จ านวน 40 คน เป็นรอ้ยละ 80.00 จาก
นกัเรียนทัง้หมด 50 คน 

คมข า บุง่นาแซง (2555, น. 58) ศกึษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิและทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม ส าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช ้5E (5Es) พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้
แบบ 5E (5Es) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนมี
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ 74.65 และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑค์ิดเป็นรอ้ยละ 77.7 เม่ือน าไปเทียบกับ
เกณฑร์อ้ยละ 70 พบวา่ผ่านเกณฑ ์ ทัง้คะแนนและจ านวนนกัเรียน แสดงใหเ้ห็นว่าการสอนโดยใช้
การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E (5Es) ท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดมี
ความกา้วหนา้และพฒันาการทางการเรียนเพิ่มขึน้ 

เบญ จมาศ  ศรีอุด ร (2557, น . 138-139) ศึกษาความ เข้าใจธรรมชาติ ของ
วิทยาศาสตร ์เรื่อง เซลลแ์ละการล าเลียงสารผ่านเซลลข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
แบบ 5E (5Es) และบ่งชีธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร ์พบว่า นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บั
การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E (5Es) และบง่ชีธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร ์ท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ
ธรรมชาติวิทยาศาสตรไ์ดท้ัง้ 9 ประเด็น สาเหตหุนึ่งเป็นเพราะว่าการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดนี ้ท่ี
เน้นกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ้การทดลอง ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาและ
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งในแต่ละขัน้ของการจดัการเรียนรูท้ัง้ 5 ขัน้ มีความสอดคลอ้งกับ
ธรรมชาตวิิทยาศาสตรใ์นตวั 

อ าพล ขวญัพกั (2557, น. 61-62) ศกึษาผลของการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบ 
5E รว่มกับการใชเ้พลงท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละบรรยากาศการเรียนรูเ้ชิง
บวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
กรุงเทพฯ ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ตอน รว่มกบัการใชเ้พลง นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียรอ้ยละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรส์งูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E เป็นขั้นตอน
พืน้ฐานในการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาวิทยาศาสตรใ์นการท่ีจะพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรูใ้น
การแสวงหาค าตอบ ฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาตามแบบวิธีทางวิทยาศาสตร ์รวมทัง้เป็นการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร ์
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2. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลง 
2.1 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลง 

สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ (2551, น. 10) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ี
ดดัแปลง ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน (Engagement phase) เป็นขัน้ท่ีครูกระตุน้ เพ่ือสรา้ง
ความสนใจและความอยากรูอ้ยากเห็นแก่นกัเรียน หรือเพ่ือตรวจสอบหรือทบทวนมโนทัศนแ์ละ
ประสบการณเ์ดมิของนกัเรียนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูม้โนทศันใ์หม ่ซึ่งเป็นการน าเขา้สู่บทเรียนใหม ่ครู
อาจใชก้ารสนทนาตัง้ค  าถามและ/หรือใชเ้ทคนิควิธีและส่ือประกอบ เช่น รูปภาพ นิทาน เพลง  บท
กลอน และเกม  เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นส ารวจข้อมูลเพ่ือการค้นพบ (Exploration phase) เป็นขั้นท่ีครูจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้หน้กัเรียนเกิดหรือคน้พบมโนทศันด์ว้ยตนเอง โดยการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่ม 
คูห่รือรายบุคคลท่ีใชท้กัษะกระบวนการทางวิชาการและทกัษะขา้มกลุ่มสาระ และใชค้วามรูแ้ละ
ประสบการณเ์ดมิมาสมัพนัธก์บัความรูใ้หม่ท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิ พรอ้มทัง้เป็นการฝึกใหน้กัเรียนเกิด
ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะทางสังคม  และฝึกกิจนิสัยในการท างานดว้ยความกระตือรือรน้ 
รอบคอบ รบัผิดชอบ ซ่ือสตัย ์รกัษาเวลา และใชเ้หตผุล ครูจึงท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
ในการเรียนรู ้คือเป็นผูก้ระตุน้และสง่เสรมิและชีแ้นะแนวทางใหแ้ก่นกัเรียน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายมโนทศัน ์(Explanation phase) เป็นขัน้ท่ีครูกระตุน้ใหน้กัเรียน
ช่วยกันอธิบายมโนทัศนท่ี์คน้พบดว้ยตนเอง โดยครูตัง้ค  าถามชักจูงหรือกระตุน้ เพ่ือให้นักเรียน
อา้งอิงถึงสิ่งท่ีเป็นพยานหลกัฐานความคิดและความเช่ือเก่ียวกบัมโนทศันน์ัน้  ๆ หรือใหน้กัเรียนให้
ความรูแ้ละประสบการณ์เดิมเป็นฐานของการอธิบายมโนทัศนใ์หม่ นอกจากนีค้รูสามารถช่วย
อธิบายขยายความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึน้ อนึ่งครูจะเป็นผู้ให้ค  าส าคัญ (keyword) หรือ
นิยามศพัท ์

ขั้น ท่ี  4 ขั้นขยายและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Elaboration phase) เป็นขั้น ท่ี
นกัเรียนใชท้กัษะการคิดระดบัสงู เช่น ความคิดสรา้งสรรค ์ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างมี
วิจารณญาณ หรือการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์เพ่ือสืบคน้หรือปฏิบตัิกิจกรรมท่ีตนสนใจ ซึ่งอาจ
เป็นการขยายมโนทัศนใ์หก้วา้งและลึกขึน้ จนก่อใหเ้กิดความรูท่ี้ลึกซึง้ (deep knowledge) หรือ
เป็นการปฏิบตักิิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชม้โนทศันใ์นสถานการณใ์หม่หรือสภาพจริง ดงันัน้
ครูจึงมีบทบาทเป็นผูก้ระตุน้โดยการตัง้ค  าถามใหม่หรือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น
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ของตนเพ่ือยืนยนัความคิดและความเช่ือหรือความอยากรูข้องตน หรือใหน้กัเรียนปฏิบตัิกิจกรรม
ใหมต่ามความสนใจของตน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้(Exhibition phase) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนไดแ้สดงผล
จากการศกึษาหรือผลจากการปฏิบตัิกิจกรรมในขัน้ท่ี 4 ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูมีบทบาทเป็น
ผูต้รวจสอบและสะทอ้นกลบั โดยอาจใชเ้ทคนิคการสงัเกตพฤติกรรมหรือตัง้ค  าถามปลายเปิดหรือ
ใชแ้บบฝึกเพ่ือหาตรวจสอบว่านกัเรียนเกิดการพฒันามาโนทศันห์รือทกัษะทางวิชาการและทกัษะ
ขา้มกลุ่มสาระ หรืออาจใหน้กัเรียนประเมินการเรียนรูแ้ละทักษะการท างานกลุ่มของตนเองและ
เพ่ือน ๆ 

ผูว้ิจยัไดใ้ชข้ัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงของสุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ 
(2551, น. 10) มาใชร้่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกในการจดัการเรียนรูก้ับนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ดงันี ้
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ตาราง 1 เปรียบเทียบการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E  การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง และการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก  

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E ที่ดัดแปลง  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้แบบ 5E 
ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู ้เ ชิง รุก  

สร้างความสนใจ นักเรียน
เกิดอาการอยากเรียน
และสนใจ กิจกรรมควร
จะอยู่พื ้นฐาน
ประสบการณ์ที่ ได้เรียน
มาแล้วในอดีต และน ามา
เ ช่ือมกับประสบการณ์
เรียนรู ้ในปัจจุบัน   

น าเข้าสู่บทเรียน สร้างความ
สนใจและความอยากรู้อยาก
เห็นแก่นักเรียน หรือเพื่อ
ตรวจสอบ/ทบทวนมโนทัศน์
และประสบการณ์เดิมของ
นักเรียนที่ เอื ้อต่อการเรียนรู ้
มโนทัศน์ใหม่  

น าเข้าสู่บทเรียน สร้างความสนใจ
และความอยากรู้อยากเห็นแก่
นักเรียน ครูเ ป็นผู้สื่อสารโดยตรง 
ด้วยเรื่องราว นิทาน ข่าว เพลง 
สถานการณ์ ฯลฯ รวมทั้งสื่อ
ประกอบการเรียนรู ้ จากนั้นครู
เ ปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง ด้วยการเขียน
ลงกระดาษ แล้วน าความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนภายในห้อง 
ด้วยกิจกรรมเขียน -จับคู่-
แลกเปลี่ยน  

ส ารวจและค้นหา 
นักเรียนได้ท า กิจกรรม
ต่าง  ๆ ในการส ารวจ 
นักเรียนส ารวจและค้นหา
ในเนื ้อหาและสร้าง
แนวความคิดที่ ได้มาจาก
ประสบการณ์ของ
นักเรียนเอง  และก าหนด
ปรากฏการณ์ที่ ได้จาก
การส ารวจ  

ส ารวจข้อมูลเพื่อการค้นพบ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้
นักเรียนเกิดหรือค้นพบมโน
ทัศน์ด้วยตนเอง  โดยการ
ปฏิบัติ กิจกรรมเป็นกลุ่ม  คู่
หรือรายบุคคลที่ ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิชาการและ
ทักษะข้ามกลุ่มสาระ และใช้
ความรู้และประสบการณ์เดิม
มาสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ที่ ได้
จากการปฏิบัติ   

ส ารวจข้อมูลเพื่อการค้นพบ 
นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมเป็นกลุ่ม  
คู่หรือรายบุคคลที่ ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิชาการและ
ทักษะข้ามกลุ่มสาระ และใช้
ความรู้และประสบการณ์เดิมมา
สัมพันธ์กับความรู้ใหม่ที่ ได้จาก
การปฏิบัติ  นักเรียนสุ่มหัวคิดกัน
เป็นกลุ่ม  เพื่อให้สมาชิกภายใน
กลุ่มร่วมกันช่วยกันวางแผนการ
แก้ปัญหา ซึ่งในขณะที่นักเรียน
ปฏิบัติ   
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้แบบ 
5E ที่ดัดแปลง  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้แบบ 
5E ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู ้เ ชิง รุก  

  กิจกรรมหรือค้นหาค าตอบก็จะมี
การเขียนบันทึกข้อมูล   เพื่ อใช้ใน
การแลกเปลี่ยน อภิปราย 
ร่วมกันภายในกลุ่ม  

อธิบาย  ได้จากการ
ส ารวจ ค้นคว้า  ซึ่ ง
นักเรียนได้ด า เนินการ
มาแล้ว  นักเรียนควรจะ
สามารถก าหนด
แนวความคิดรวบยอด
ตามความเข้าใจของ
นักเรียนเอง  โดยผ่าน
ประสบการณ์และความรู้
เดิมของนักเรียนที่มีอยู่
และสามารถประมวลเป็น
ความรู้ เพื่อถ่ายทอดและ
สื่อสารไปยังผู้อื่นได้  
 

อธิบายมโนทัศน์ นักเรียน
ช่วยกันอธิบายมโนทัศน์ที่
ค้นพบด้วยตนเอง  โดยครูตั้ง
ค าถามชักจูงหรือกระตุ้น  
เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเ ป็นฐาน
ของการอธิบายมโนทัศน์ใหม่  
นอกจากนี ้ค รูสามารถช่วย
อธิบายขยายความเข้าใจของ
นักเรียนมากยิ่ งขึ ้น  อนึ่งครูจะ
เป็นผู้ให้ค  าส าคัญหรือนิยาม
ศัพท์ 

อธิบายมโนทัศน์ นักเ รียนช่วยกัน
อธิบายมโนทัศน์ที่ค้นพบด้วย
ตนเอง  ผ่านการแสดงความ
คิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ซึ่ งกัน  หรือการใช้เกมร่วม
ด้วย โดยให้สมาชิกภายในกลุ่ม
เวียนกันอภิปรายต่อค าถาม
ค าตอบนั้น  ๆ ส าหรับค าถามใดที่
นักเรียนหาค าตอบไม่ได้หรือมีข้อ
สงสัย  ให้นักเรียนได้เขียนค าถาม
ลงกระดาษแล้วน า ไปหย่อนที่
กล่องอ่างปลา ครูอธิบาย
เพิ่มเติมเ ก่ียวกับข้อสงสัยของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
หาข้อสรุปหรือแนวทางในความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกันในเรื่อง
นั้น ออกมาในรูปของแผนผัง
ความคิด  
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E ที่ดัดแปลง  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้แบบ 5E 
ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู ้เ ชิง รุก  

ขยายความรู้ นักเรียนมี
โอกาสในการประยุกต์ใช้
แนวความคิดรวบยอด
น าไปสู่การค้นหาใน
สถานการณ์ใหม่  ๆ  
นักเรียนสามารถค้นคว้า
หารายละเอียดในสิ่งที่
ต้องการศึกษา ตลอดจนมี
การใช้ทักษะต่าง  ๆ และมี
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น  

ขยายและประยุกต์ใช้มโน
ทัศน์ นักเรียนสืบค้นหรือ
ปฏิบัติ กิจกรรมที่ตนสนใจ 
ดังนั้นครูจึงมีบทบาทเป็นผู้
กระตุ้นโดยการตั้งค าถาม
ใหม่หรือเ ปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ของตนเพื่อยืนยันความคิด
และความเ ช่ือหรือความ
อยากรู้ของตน หรือให้
นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมใหม่
ตามความสนใจของตน  

ขยายและประยุกต์ใช้มโนทัศน์ ค รู
น า เสนอกิจกรรมหรือสถานการณ์
ใหม่  โดยผ่าน บทความ เรื่องราว 
ข่าว กรณีศึกษา ฯลฯ นักเรียน
ศึกษาด้วยการอ่านสถานการณ์
หรือกิจกรรมที่ค รูก าหนดให้ 
จากนั้นนักเรียนคิดเ ก่ียวกับ
ประเด็นค าถามที่ก าหนดให้ด้วย
ตนเอง แล้วน ามาแลกเปลี่ยน
เพื่อนกลุ่มย่อย 2-3 คน และ
ภายในกลุ่มใหญ่  โดยผ่าน
กิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิด  

ประเมินผล นักเรียนจะ
ได้รับผลสะท้อนย้อนกลับ 
จากประสบการณ์และ
ความเข้าใจของนักเรียน 
นักเรียนจะยังคงมีการ
พัฒนาแนวความคิดรวบ
ยอดและความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่อง  นักเรียนจะ
ประเมินความเข้าใจของ
นักเรียนจากแนวความคิด
ที่ เ ป็นกุญแจส าคัญ และ
การพัฒนาของ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ นักเรียน
ได้แสดงผลจากการศึกษา
หรือผลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในขั้นที่  4 ด้วย
วิ ธีการที่หลากหลาย ครูมี
บทบาทเป็นผู้ตรวจสอบและ
สะท้อนกลับ โดยอาจใช้
เทคนิคการสัง เกตพฤติกรรม
หรือตั้งค าถามปลายเปิดหรือ
ใช้แบบฝึกเพื่ อหาตรวจสอบ
ว่านักเรียนเกิดการพัฒนา
มโนทัศน์หรือทักษะทาง  

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ นักเรียนได้
แสดงผลจากการศึกษาหรือผล
จากการปฏิบัติ กิจกรรมในขั้นที่  4 
ด้วยวิ ธีการการแสดงความคิด 
ความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน
ผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกัน 
ครูมีบทบาทเป็นผู้ตรวจสอบและ
สะท้อนกลับ โดยอาจใช้เทคนิค
การสัง เกตพฤติกรรมหรือการใช้
เกมหรือใช้แบบทดสอบ เพื่ อหา
ตรวจสอบว่านักเรียนเกิดการ
พัฒนามาโนทัศน์หรือทักษะทาง  
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบ 5E ที่ดัดแปลง  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้แบบ 5E 
ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิคการ
จัดการเรียนรู ้เ ชิง รุก  

ทักษะพื ้นฐานที่จ า เ ป็น  
 

วิชาการและทักษะข้ามกลุ่ม
สาระ หรืออาจให้นักเรียน
ประเมินการเรียนรู ้และทักษะ
การท างานกลุ่มของตนเอง
และเพื่ อน  ๆ  

วิชาการและทักษะข้ามกลุ่มสาระ 
หรืออาจให้นักเรียนประเมินการ
เรียนรู ้และทักษะการท างานกลุ่ม
ของตนเองและเพื่อน  ๆ  
 

 
ตาราง 2 การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
 
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู ้แบบ 5E ที่
ดัดแปลง  

เทคนิคการจัดการ  
เรียนรู ้เ ชิง รุก  

บทบาทครู  บทบาทนักเรียน  

น าเข้าสู่บทเรียน  -  สื่อ โดยตรงจากครู  
-  เขียน -จับคู่-
แลกเปลี่ยน  
 

-  กระตุ้น  สร้างความ
สนใจความอยากรู้
อยากเห็น  
-  ตั้งค าถามเป็นล าดับ
ขั้น  

-  เ กิดความสนใจ
ความอยากรู้อยาก
เห็น  
-แสดงความคิดเห็น
พูดโต้ตอบ  

ขั้นส ารวจข้อมูลเพื่อ
การค้นพบ  

-  สุ่มหัวคิด  
-  เขียนบันทึก  
 

-  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ให้นักเรียนเกิด
หรือค้นพบมโนทัศน์
ด้วยตนเอง  
-  อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู ้ 
 

ปฏิบัติ กิจกรรมเป็น
กลุ่ม  คู่หรือรายบุคคล  
-  ใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิชาการ ทักษะข้าม
กลุ่มสาระ  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู ้แบบ5E ที่
ดัดแปลง  

เทคนิคการจัดการ  
เรียนรู ้เ ชิง รุก  

บทบาทครู  บทบาทนักเรียน  

  -กระตุ้นและ
ส่ง เสริมและชี ้แนะ
แนวทาง  

-  เ กิดทักษะการท างาน
กลุ่ม  ทักษะทางสังคม  
และฝึกกิจนิสัยในการ
ท างาน  

ขั้นอธิบายมโนทัศน์  -  ถามตอบค าถาม  
-  เวียนกันอภิปราย  
-  เขียนบันทึก  
-  อ่างปลา  
-  แผนผังความคิด  
-  เกม  

-กระตุ้นหรือตั้ง
ค าถามชักจูง  
-  อธิบายขยาย
ความเข้าใจ  
-  ให้ค  าส าคัญหรือ
นิยามศัพท์ 

-  อธิบายมโนทัศน์ที่
ค้นพบด้วยตนเอง  
-  ใช้ความรู ้และ
ประสบการณ์เดิมเ ป็น
ฐานของการอธิบายมโน
ทัศน์ใหม่  

ขั้นขยายและ
ประยุกต์ 
ใช้มโนทัศน์ 

-  ตรวจสอบการอ่าน  
-  แลกเปลี่ยน
ความคิด  
 

-  กระตุ้นโดยการตั้ง
ค าถาม  เพื่อให้
นักเรียนยืนยัน
ความคิดและความ
เ ช่ือหรือความอยาก
รู้ของตน  

-  ใช้ทักษะการคิด
ระดับสูงความคิด
สร้างสรรค์ 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ หรือการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ 

-  เกม  -  ตรวจสอบและ
สะท้อนกลับ โดย
สัง เกตพฤติกรรม
หรือตั้งค าถาม
ปลายเปิดหรือใช้
แบบฝึก  

-  แสดงผลจาก
การศึกษาหรือผลจาก
การปฏิบัติ  
-  ประเมินการเรียนรู ้และ
ทักษะการท างานกลุ่ม  
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2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลง 
นิรชา (2560, น. 88) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดัดแปลงร่วมกับการ

จดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ความคิดสรา้งสรรคท์าง
วิทยาศาสตรแ์ละทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 พบว่านกัเรียนท่ีไดร้บั
การจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกตอิย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้ันเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ดดัแปลงร่วมกับการจัดการ
เรียนรูแ้บบรว่มมือ เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้กระบวนการแสวงหาความรูท่ี้จะช่วยใหน้กัเรียนได้
คน้พบความจริงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง โดยขัน้ท่ี 2 ส ารวจเพ่ือการคน้พบ (Exploration phase) ผูว้ิจยั
เลือกเทคนิคการเรียนรว่มกนั (LT) การตอ่เรื่องราว (Jigsaw) และการสืบคน้เป็นกลุ่ม (GI) มาใชใ้น
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูเ้พราะเป็นเทคนิคท่ีจะท าใหน้กัเรียนมีการท างานรว่มกนั เพ่ือใหน้กัเรียน
คน้พบขอ้ความรูด้ว้ยตนเองเป็นการฝึกใหน้กัเรียนรูจ้กัการท างานเป็นทีม ฝึกทกัษะทางสงัคมเป็น
ตน้ และในขัน้ท่ี 4 ขยายและประยุกตใ์ชม้โนทัศน ์(Elaboration  phase) ผูว้ิจัยเลือกเทคนิคการ
แขง่ขนัระหวา่งกลุม่ดว้ยเกม (TGT) และการแบง่กลุม่สมัฤทธ์ิ (STAD) 

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

พรรณิภา  กิจเอก (2550, น. 20) การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั โดยนกัเรียนจะตอ้งควบคมุการเรียนรูด้ว้ยตนเองในการลง
มือปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีโอกาสคิดและตัดสินใจ เก่ียวกับการพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียน การสะทอ้น แนวความคิดและความรูท่ี้ไดร้บัจากการมีปฏิสมัพนัธก์บัเพ่ือนและครู ตลอดจน
มีการทบทวนความรูแ้ละซกัซอ้มการตอบขอ้ค าถามโดยครูสรา้งสถานการณ ์กระตุน้ ชีแ้นะ รบัฟัง
ความคดิเห็นและอ านวยความสะดวก 

วทญัญ ู วฒุิวรรณ ์(2553, น. 21) การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ี์เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูท่ี้มีคณุค่า  และสนกุสนาน โดย
นกัเรียนมีโอกาสไดศ้กึษาในสิ่งท่ีตนเองสนใจ และทา้ทายความรูค้วามสามารถ  นกัเรียนไดล้งมือ
คดิ และลงมือกระท าเพ่ือคน้หาค าตอบ  โดยใชกิ้จกรรมตา่ง ๆ  เชน่ การท างานเป็นกลุ่ม  การ
พดูคยุ  การอา่น การเขียน การอภิปราย การตัง้ค  าถาม  การสะทอ้นความคดิ  และการสืบคน้หา
ค าตอบ นกัเรียนไดเ้รียนรูว้ิทยาศาสตรล์กัษณะเชิงรุกเชน่นี ้ ชว่ยใหน้กัเรียนสรา้งความรูจ้ากความ
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เขา้ใจดว้ยตนเอง  เกิดความกระตือรือรน้ในการเรียน  แกปั้ญหาได ้ และมีทกัษะในการเลือกรบั
ขอ้มลู  วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

สถาพร  พฤฑฒิกุล (2555, น. 5) การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวคิดการสรา้งสรรคท์างปัญญา (Constructivism) ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรูม้ากกว่า
เนือ้หาวิชา เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู ้หรือสรา้งความรูใ้หเ้กิดขึน้ในตนเอง ดว้ย
การลงมือปฏิบตัิจริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีครูเป็นผูแ้นะน า กระตุน้ หรืออ านวยความ
สะดวก ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูข้ึน้โดยกระบวนการคิดขัน้สงู กล่าวคือ นกัเรียนมีการคิดวิเคราะห ์
การสงัเคราะห ์และการประเมินค่าจากสิ่งท่ีไดร้บัจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท  าใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไป
อยา่งมีความหมายและน าไปใชใ้นสถานการณอ่ื์น ๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เชิดศกัดิ์ ภักดีวิโรจน ์(2556, น. 47) การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธก์ันทัง้ระหว่างนกัเรียนและครู หรือระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน
ดว้ยกนัเอง อีกทัง้ยงัไดร้บัการตอบสนองจากนกัเรียนโดยทนัที และไดส้ะทอ้นความคิดเห็นระหว่าง
เรียนไม่ใช่การเป็นผูร้บัเพียงฝ่ายเดียว ส่งผลถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ ความสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างนกัเรียนกับครู  นกัเรียนกับเพ่ือนในชัน้เรียน  และคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์่าง  ๆ  ของ
นกัเรียนก็พฒันาในทางท่ีดีขึน้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

จากการศึกษาสรุปไดว้่า การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก หมายถึง การจดัการเรียน รูท่ี้เนน้
นกัเรียนเป็นส าคญั ใหน้กัเรียนไดค้ิด ไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง ในการสืบคน้หรือคน้หา
ค าตอบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือเด่ียว  ผ่านกิจกรรม การเขียน การพูด การฟัง การอ่าน การสะทอ้น
ความคิด เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค  าตอบหรือสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ท าใหน้กัเรียนมีส่วน
รว่มในการเรียนรู ้ในการแลกเปล่ียนขอ้มลูหรือการเลือกรบัขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ  พรอ้มทัง้เกิด
ปฏิสมัพนัธก์บัครู และเพ่ือนรว่มชัน้เรียน 

3.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
บหุงา วฒันะ (2546, น. 33) กลา่ววา่ ไดอ้ธิบาย การท่ีจะตดัสินใจวา่เป็นการจดัการ

เรียนรูเ้ชิงรุกไดก็้ตอ่เม่ือ 
1. มีปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งนกัเรียนกบัครู 
2. มีปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนัเอง 
3. บรรลผุลส าเรจ็ทางดา้นวิชาการ 
4. เกิดทกัษะการคดิส่ือสารระหวา่งกนั 
5. มีการพฒันาทกัษะกระบวนการการคดิไปสูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้ 
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6. เกิดเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาท่ีเรียนและเกิดแรงจงูใจตอ่การเรียนรู ้
ศกัดา ไชกิจภิญโญ (2548, น. 12) กลา่วา่  การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกประกอบดว้ย

ลกัษณะตอ่ไปนี ้
1. นกัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรู ้
2. นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
3. นกัเรียนพฒันาทกัษะการคดิขัน้สงู คือ วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมินผล 
4. นกัเรียนมีทศันคตอิยากเรียนรู ้เชน่ กระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกิจกรรม 

ทวีวฒัน ์ วฒันกลุเจรญิ (2551, น. 2) ไดเ้สนอการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก ดงันี ้
1. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาดว้ยตนเอง เพ่ือใหเ้กิดประสบการณต์รงกับการ

แกปั้ญหาตามสภาพจรงิ  
2. จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนไดก้ าหนดแนวคิด การวางแผน การยอมรบั การ

ประเมินผลและการน าเสนอผลงาน 
3. บรูณาการเนือ้หารายวิชา เพ่ือเช่ือมโยงความเขา้ใจวิชาตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนั 
4. จดับรรยากาศในชัน้เรียนใหเ้อือ้ตอ่การท างานรว่มกบัผูอ่ื้น  
5. ใชก้ลวิธีของกระบวนการกลุม่ 
6. จดัใหมี้การประเมินผลโดยกลุม่เพ่ือน 

สญัญา ภัทรากร (2552, น. 17) ไดส้รุปหลักการของการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก ควรมี
ลกัษณะดงันี ้

1. นกัเรียนมีการท างานเป็นกลุม่ 
2. นกัเรียนมีสว่นรว่มในการเรียนรู ้
3. นกัเรียนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
4. นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงู 
5. นกัเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเขา้รว่มกิจกรรม 
6. นกัเรียนอา่น พดู ฟัง คดิ และเขียนอย่างกระตือรือรน้ 
7. นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูและเพ่ือนในชัน้เรียน 
8. นกัเรียนมีการใชว้สัดขุองจรงิท่ีครูจดัท าให ้เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงานหรือ

แกปั้ญหา 
จรรยา  ดาสา, 2552, อา้งถึงใน สาวิตรี โรจนะสมิต อารโ์นลด ์(2555, น. 13-15) 

กลา่วคือ ลกัษณะส าคญัพืน้ฐานของกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยวิธีการเรียนรูเ้ชิงรุก  ไว ้4 ลกัษณะ 
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ไดแ้ก่ การฟังและพดู การอา่น การเขียน และการไตรต่รองหรือโตต้อบความคดิเห็น โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. การฟังและพดู ครูจะตอ้งใหน้กัเรียนฟังใหเ้ป็น คือ จบัใจความส าคญัของเรื่อง
ท่ีฟังใหไ้ด ้ เม่ือฟังแลว้นกัเรียนควรจะส่ือสารออกมาเป็นค าพดูใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้สามารถพดูส่ือสาร
ขอ้คดิเห็นของตนเองได ้

2. การอ่าน ในการอ่านแต่ละครัง้ ครูตอ้งมั่นใจว่านักเรียนสามารถจับใจความ
หรือประเดน็ส าคญัจากเรื่องท่ีอา่นได ้

3. การเขียน ในการเขียนหากนกัเรียนไม่เขา้ใจเนือ้หาอย่างแทจ้ริง จะไม่สามารถ
เขียนดว้ยภาษาตนเอง เพ่ือส่ือสารใหต้นเองหรือผูอ่ื้นเขา้ใจได ้ดงันัน้ การเขียนแตล่ะครัง้นกัเรียน
ตอ้งกลั่นกรองและเรียบเรียงความคดิของตนเองเป็นอยา่งดีก่อนลงมือเขียน   

4. การไตร่ตรองหรือการโต้ตอบความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
โอกาสโตต้อบความคิดเห็นของตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรูส้ิ่งท่ีตนเองคิดกับผู้อ่ืนจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเช่ือมโยงแนวคิดท่ีมากขึน้ ท าให้เรียนรู้ได้มากขึน้หรือท าให้การเรียนรูน้ั้ นมี
ความหมายมากขึน้ 

ไชยยศ  เรืองสวุรรณ, 2553, อา้งถึงใน สถาพร  พฤฑฒิกลุ (2555, น. 7) ไดส้รุปการ
จดัการเรียนเชิงรุก ดงันี ้

1. เป็นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่  การคิด การ
แกปั้ญหา และการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้

2. เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนรู้
สงูสดุ 

3. นกัเรียนสรา้งองคค์วามรูแ้ละจดักระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทัง้ในดา้นการสรา้งองคค์วามรู ้การ

สรา้งปฏิสมัพนัธร์ว่มกนั รว่มมือกนัมากกวา่การแขง่ขนั 
5. นกัเรียนมีความรบัผิดชอบรว่มกนั การมีวินยัในการท างาน และการแบง่หนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบ  
6. เป็นกระบวนการสรา้งสถานการณ์ให้นักเรียนอ่าน  พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก 

นกัเรียนจะเป็นผูจ้ดัระบบการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคดิขัน้สงู 
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8. เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนบรูณาการขอ้มลูข่าวสาร หรือสารสนเทศ 
และหลกัการความคดิรวบยอด   

9. ครูจะเป็นผู้อ  านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู ้ เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้
ปฏิบตัดิว้ยตนเอง   

10. ความรูเ้กิดจากประสบการณ ์การสรา้งองคค์วามรู ้และการสรุปทบทวนของ
นกัเรียน 

จากการศกึษาลกัษณะการจดัการเรียนรูข้า้งตน้ สรุปไดว้่า  ลกัษณะของการจดัการ
เรียนรูค้วรมีลกัษณะดงันี ้

1. นกัเรียนมีสว่นรว่มในการเรียนรู ้ผา่นการคดิ การลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองใน
การคน้หาค าตอบ 

2. นกัเรียนเกิดปฏิสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งเพื่อนและครูในหอ้งเรียน  ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั  การแสดงความคิดเห็น และการยอมรบัฟังเหตผุล 

3. นกัเรียนกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้แสดงออก  อย่างมีเหตผุล 
4. นกัเรียนเกิดทกัษะในการเลือกรบัขอ้มลูอยา่งมีเหตแุละผล 
5. เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้สง่เสรมิใหน้กัเรียนมีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีของ

ตนเอง ในการสืบคน้หรือหาค าตอบ 
6. ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรูใ้นการใหค้  าแนะน า 

3.3 เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกไดมี้นกัวิชาการทางการศึกษากล่าวไวห้ลายท่าน ซึ่ง

ผูว้ิจยัสามารถแบ่งเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้(จรรยา  ดาสา, 2552,อา้ง
ถึงใน สาวิตรี โรจนะสมิต อารโ์นลด,์ 2555, น. 13-15);  แมคคินซีย ์(McKinney, 2008, pp.68-82, 
อา้งถึงใน มนตรี ศริจินัทรช่ื์น, 2554, น. 27-28); (วนัเพ็ญ  ค าเทศ, 2549, น. 24-28)  

1. ดา้นการฟัง เป็นกิจกรรมท่ีมุง่เนน้ใหน้กัเรียนไดฟั้งเรื่องราวหรือเนือ้หาท่ีครู
ตอ้งการท่ีจะส่ือสารใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจ โดยผ่านส่ือการเรียนการสอน รวมทัง้การส่ือสารจากครู
โดยตรง 

1.1 ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เช่น วีดิทัศน ์วิทย ุ
โทรทัศน ์ฯลฯ เป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใหน้ักเรียนไดดู้ไดฟั้ง แลว้ใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็น 
หรือสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีได้ดูได้ฟัง อาจโดยวิธีการพูดโตต้อบกัน การเขียน หรือการ
รว่มกนัสรุปเป็นรายกลุม่ 
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1.2 ส่ือจากครูโดยตรง (Teacher) เชน่ เรื่องราว นิทาน ขา่ว ฯลฯ เป็นกิจกรรม
การเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดฟั้งจากครู ซึ่งครูอาจจะตัง้ค  าถามถามนักเรียนในเรื่องราวนัน้ระหว่างท่ี
ส่ือสารหรือตอนจบก็ได ้เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการฟังและตัง้แต่ตน้จน
จบ จากนัน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดฟั้ง อาจโดยวิธีการ
พดูโตต้อบกนัระหวา่งกนั หรือการรว่มกนัสรุปเป็นรายกลุม่ก็ได ้

1.3 การใช้เกม (Game) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ครูน าเกมเข้ามา
บูรณาการในการเรียนการสอน ในกระตุน้ความสนใจของนักเรียน ซึ่งใชไ้ดท้ัง้ในขัน้การน าเขา้สู่
บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน หรือขัน้การประเมินผล 

2. ดา้นการพูด เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้นักเรียนไดฝึ้กทักษะการพูดการส่ือสารให้
ผูร้บัสารไดร้บัรูใ้นสิ่งท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการส่ือออกไป อาจจะออกมาในรูปของการตัง้ค  าถามแลว้ถาม
ค าถาม การอภิปราย การแสดงความคดิเห็น การโตว้าที ฯลฯ 

2.1 การถามค าถาม 
2.1.1 การถามตอบค าถาม (Question and answer pair) เป็นเทคนิค

การฝึกใหน้กัเรียนไดต้ัง้ค  าถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียน จากนัน้น าค าถามมาถามเพื่อนเป็นคู ่หรือเพ่ือน
ภายในหอ้งกลุม่ใหญ่  และน าค าตอบท่ีไดม้าแลกเปล่ียนรว่มกนักบัชัน้เรียน เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปใน
เนือ้หาเรื่องนัน้ ๆ 

2.2 การอภิปราย  
2.2.1 การเวียนกนัอภิปราย (Rotating chair discussion) เป็นเทคนิคท่ี

เปิดโอกาสใหส้มาชิกทกุคนไดเ้สนอความคดิ แสดงความคดิเห็น อยา่งเปิดเผย โดยใชเ้ทคนิคการ
พดูทีละคน โดยผูอ่ื้นตอ้งตัง้ใจฟัง  ผูท่ี้ตอ้งการพดูเป็นคนตอ่ไปควรใหส้ญัญาณ เชน่ ยกมือขึน้ ผูท่ี้
พดูอยูจ่ะเลือกวา่จะใหใ้ครเป็นผูพ้ดูคนถดัไป  ผูพ้ดูคนถดัไปจะตอ้งสรุปประเดน็ของผูพ้ดูคนก่อน
หนา้นีก้่อนพดู แตล่ะคนจะตอ้งพดูอย่างสัน้และกระชบั 

2.2.2  การสมุหวัคดิ (Number heads together) เป็นเทคนิคท่ีใหส้มาชิก
ในกลุม่ทกุคนมีสว่นรว่มในการคิดประเดน็ แกปั้ญหา หรือหาค าตอบของกลุม่รว่มกนั  โดยครูให้
เวลาแตล่ะกลุม่ในการคดิ การแลกเปล่ียนความรู ้และอภิปรายรว่มกนั   สดุทา้ยครูจะสุม่เรียก
สมาชิกบางคนตอบค าถาม ซึ่งตอ้งตอบใหต้รงกบัค าตอบหรือความคิดเห็นของกลุม่ และจะได้
คะแนนกบัคนทัง้กลุม่ 

2.2.3 การเรียนรูแ้ลกเปล่ียนความคดิ (Think-pair-share)  เป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนคิดเก่ียวกบัประเด็นท่ีก าหนดแตล่ะคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) 
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จากนัน้ใหแ้ลกเปล่ียนความคดิกบัเพ่ือนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอความคดิเห็นตอ่
นกัเรียนทัง้หมด (Share) 

3. ดา้นการอ่าน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
ให้นักเรียนเข้าเรื่องท่ีอ่าน เป็นการอ่านท่ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือหาค าตอบหรือตัง้ค  าถาม โดยการ
ประมวลความคดิจากสิ่งท่ีอา่น เพ่ือใหน้กัเรียนไดร้บัสาระการอา่นในเรื่องนัน้ ๆ ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

3.1 การตรวจสอบการอา่น (Reading quiz) ซึ่งครูใชค้  าถามน าโดยเนน้ให้
นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดขัน้สงูในการตอบวา่ไดเ้รียนรูป้ระเดน็ใดบา้งจากการอา่นเพ่ือใหน้กัเรียนมี
จดุมุง่หมายในการอ่าน 

3.2 การศกึษาแบบกรณีศกึษา (Analyze case studies) คือ การจดักิจกรรม
การเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดอ้า่นกรณีตวัอย่างท่ีตอ้งการศกึษา จากนัน้ใหน้กัเรียนสงัเคราะหแ์ละ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือแนวทางแกปั้ญหาภายในกลุ่ม แลว้น าเสนอความคิดเห็นตอ่นกัเรียน
ทัง้หมด 

4. ดา้นการเขียน เป็นกิจกรรมท่ีมุง้เนน้ใหน้กัเรียนแสดงความรูค้วามเขา้ใจ หรือ
ความตอ้งการท่ีอยากจะเรียนรู ้รวมทัง้ปัญหาหรือขอ้สงสยัในการเรียน เพ่ือใหค้รูไดร้บัความรูว้่า
นักเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หานั้นมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งการเขียนอาจจะเป็นการเขียนท่ี
ออกมาในรูปของค าถาม การแสดงความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องท่ีเขียนตัง้แต่ตน้จนจบออกมาใน
รูปแบบของสรุปหรือความคิดรวบยอด 

4.1 จดประเด็นส าคญั (Focus listing) เป็นเทคนิคการใหน้กัเรียนจดประเดน็
ส าคญัท่ีไดจ้ากการอา่นใหไ้ดม้ากท่ีสดุลงในกระดาษ เพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียนสามารถจบัประเดน็
ท่ีครูคาดหวงัไดค้รบถว้นหรือไม่ 

4.2 เขียน-จบัคู-่แลกเปล่ียน (Write-pair-share) เป็นเทคนิคท่ีชว่ยฝึกให้
นกัเรียนทกุคนไดแ้สดงความคดิเห็นของตนเอง และเมื่อไดแ้ลกเปล่ียนกบัเพ่ือนจะท าใหมี้ความ
มั่นใจมากขึน้ เพ่ือแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนกลุม่ใหญ่ 

4.3 อ่างปลา (The fish bowl) เป็นเทคนิคท่ีครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแตล่ะคน
เขียนขอ้ความหรือขอ้สงสยัลงบนกระดาษ  เพ่ือตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเตมิ นกัเรียนน ากระดาษลง
ในกลอ่งท่ีครูไดเ้ตรียมให ้จากนัน้ครูท าการเลือกกระดาษแลว้ท าการอภิปรายรว่มกนัระหวา่งครู
และนกัเรียน 
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4.4 การเรียนรูแ้บบเขียนบนัทกึ (Keeping journals or logs) คือการจดั
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้นกัเรียนจดบนัทึกเรื่องราวตา่ง ๆ ท่ีไดพ้บเห็น หรือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในแตล่ะ
วนั รวมทัง้เสนอความคิดเพิ่มเตมิเก่ียวกบับนัทกึท่ีเขียน 

4.5 การเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด (Concept mapping) คือ การจดั
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดอ้อกแบบแผนผงัความคดิ เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอด และ
ความเช่ือมโยงกนัของกรอบความคดิ โดยการใชเ้สน้เปิดตวัเช่ือมโยง อาจจดัท าเป็นรายบคุคลหรือ
งานกลุม่ แลว้น าเสนอผลงานตอ่นกัเรียนอ่ืน ๆ จากนัน้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนคนอ่ืนไดซ้กัถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกในการวิจยัรว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ
5E ท่ีดดัแปลง ดงันี ้

1. การถามตอบค าถาม (Question and answer pair) เป็นเทคนิคการฝึกให้
นกัเรียนไดต้ัง้ค  าถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียน จากนัน้น าค าถามมาถามเพ่ือนเป็นคู ่หรือเพ่ือนภายในหอ้ง
กลุม่ใหญ่  และน าค าตอบท่ีไดม้าแลกเปล่ียนรว่มกนักับชัน้เรียน เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปในเนือ้หาเรื่องนัน้ 
ๆ 

2. การเวียนกนัอภิปราย (Rotating chair discussion) เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาส
ใหส้มาชิกทกุคนไดเ้สนอความคดิ แสดงความคิดเห็น อย่างเปิดเผย โดยใชเ้ทคนิคการพดูทีละคน 
โดยผูอ่ื้นตอ้งตัง้ใจฟัง  ผูพ้ดูคนถดัไปจะตอ้งสรุปประเดน็ของผูพ้ดูคนก่อนหนา้นีก้่อนพดู แตล่ะคน
จะตอ้งพดูอยา่งสัน้และกระชบั 

3. การสมุหวัคดิ (Number heads together) เป็นเทคนิคท่ีใหส้มาชิกในกลุม่ทกุ
คนมีสว่นรว่มในการคิดประเดน็ แกปั้ญหา หรือหาค าตอบของกลุม่รว่มกนั  โดยครูใหเ้วลาแตล่ะ
กลุม่ในการคดิ การแลกเปล่ียนความรู ้และอภิปรายรว่มกนั   สดุทา้ยครูจะสุม่เรียกสมาชิกบางคน
ตอบค าถาม 

4. การเรียนรูแ้ลกเปล่ียนความคดิ (Think-pair-share) เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนคิดเก่ียวกบัประเด็นท่ีก าหนดให ้ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนัน้ให้
แลกเปล่ียนความคิดกบัเพ่ือนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอความคดิเห็นตอ่นกัเรียนทัง้หมด 
(Share) 

5. การตรวจสอบการอา่น (Reading quiz) ครูใชค้  าถามน าโดยเนน้ใหน้กัเรียนได้
ใชค้วามคดิขัน้สงูในการตอบวา่ไดเ้รียนรูป้ระเดน็ใดบา้งหรือขอ้ความท่ีใหมี้เนือ้หาท่ีตอ้งการส่ือใน
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เรื่องใดจากการอา่น เพ่ือใหน้กัเรียนมีจดุมุง่หมายในการอ่านในการหาค าตอบหรือตอ่ยอดความรู้
เดมิ 

6. ส่ือจากครูโดยตรง (Teacher) เชน่ เรื่องราว นิทาน ขา่ว ฯลฯ เป็นกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดฟั้งจากครู เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการฟังและตัง้แต่
ตน้จนจบ จากนัน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีไดฟั้ง อาจโดย
วิธีการพดูโตต้อบกนัระหวา่งกนัหรือการรว่มกนัสรุปเป็นรายกลุม่ก็ได ้

7. เกม (Game) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ครูน าเกมเขา้มาบรูณาการในการ
จดัการเรียนรู ้ในกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน ซึ่งใชไ้ดท้ัง้ในขัน้การน าเขา้สู่บทเรียน การสอน 
การมอบหมายงาน หรือขัน้การประเมินผล 

8. เขียน-จบัคู-่แลกเปล่ียน (Write-pair-share) เป็นเทคนิคท่ีชว่ยฝึกใหน้กัเรียน
ทกุคนไดแ้สดงความคดิเห็นหรือความรูข้องตนเองผา่นการเขียนหรือบนัทกึ จากนัน้น ามา
แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนจากกลุ่มยอ่ยไปหากลุม่ใหญ่ 

9. อา่งปลา (The fish bowl) เป็นเทคนิคท่ีครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแตล่ะคนเขียน
ขอ้ความหรือขอ้สงสยัลงบนกระดาษ  เพ่ือตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเตมิ นกัเรียนน ากระดาษลงใน
กลอ่งท่ีครูไดเ้ตรียมให ้จากนัน้ครูท าการเลือกกระดาษแลว้ท าการอภิปรายรว่มกนัระหวา่งครูและ
นกัเรียน 

10. การเรียนรูแ้บบเขียนบนัทกึ (Keeping journals or logs) คือการจดักิจกรรม
การเรียนรูท่ี้นกัเรียนจดบนัทึกเรื่องราวตา่ง ๆ ท่ีไดพ้บเห็น หรือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จากการปฏิบตัิ
กิจกรรม เพ่ือเป็นขอ้มลูในการคน้หาค าตอบในสิ่งท่ีเรียนรูใ้นแตล่ะครัง้ 

11. การเรียนรูแ้บบแผนผงัความคิด (Concept mapping) คือ การจดักิจกรรม
การเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนไดอ้อกแบบแผนผงัความคิด เพ่ือน าเสนอความคดิรวบยอด และความ
เช่ือมโยงกนัของกรอบความคดิ โดยการใชเ้สน้เปิดตวัเช่ือมโยง อาจจดัท าเป็นรายบคุคลหรืองาน
กลุม่ แลว้น าเสนอผลงานตอ่นกัเรียนอ่ืน ๆ จากนัน้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนคนอ่ืนไดซ้กัถามและแสดง
ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ  

3.4 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เชิดศกัดิ ์ภกัดีวิโรจน ์(2556, น. 45) ไดส้รุปบทบาทครูในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก ดงันี ้

1. จดักิจกรรมท่ีหลากหลาย มีความทา้ทาย เรา้ใจ กระตุน้นกัเรียนใหเ้กิด
แรงจงูใจในการเรียน 
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2. สนบัสนนุและสง่เสรมิใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบดว้ยตนเองมากขึน้ มีความ
มั่นใจในการเรียน กลา้คิด กลา้แสดงความคิดเห็น 

3. สรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้นกัเรียนมีส่วนรว่ม และสง่เสรมิการปฏิสมัพนัธท่ี์ดี
ระหวา่งนกัเรียนกบัครู และนกัเรียนกบัเพ่ือนในชัน้เรียน 

4. วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูอ้ยา่งชดัเจน ทัง้เนือ้หา และเวลา 
5. มีการส่ือสารท่ีชดัเจน 
6. ลดบทบาทของตนเองเป็นเพียงผูชี้แ้นะแนวทางและจดัหาจดุมุง่หมายใหก้บั

นกัเรียน 
7. มีความอดทนในการรอฟังค าตอบของนกัเรียน และมีใจกวา้งยอมรบั

ความสามารถของนกัเรียน 
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2550, อา้งถึงใน สถาพร  พฤฑฒิกุล (2555, น. 7) ไดก้ล่าวถึง

บาบาทของครูในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
1. จัดให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมสะท้อนความ

ตอ้งการในการพฒันานกัเรียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจรงิของนกัเรียน  
2. สรา้งบรรยากาศของการมีสว่นรว่ม และการเจรจาโตต้อบท่ีสง่เสริมใหน้กัเรียน

มีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัครูและเพ่ือนในชัน้เรียน   
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ป็นพลวตั ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในทกุ

กิจกรรม รวมทัง้กระตุน้ใหน้กัเรียนประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู ้
4. จดัสภาพการเรียนรูแ้บบรว่มมือ สง่เสรมิใหเ้กิดการรว่มมือในกลุม่นกัเรียน 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทา้ทาย และใหโ้อกาสนักเรียนไดร้บัวิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย   
6. วางแผนเก่ียวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วน

เนือ้หา และกิจกรรม 
7. ครูตอ้งใจกวา้ง ยอมรบัในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็น

ของนกัเรียน   
สถาพร  พฤฑฒิกลุ (2555, น. 8) ไดก้ล่าววา่  การสรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้น

หอ้งเรียนในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นบทบาทส าคญัของครู กลา่วคือ เป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
ผูส้นบัสนนุเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะนกัเรียนในดา้นการประเมินคา่จากสิ่งท่ี
พบ การเจรจาตอ่รอง การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การท างานอย่างอิสระและการท างานรว่มกบั
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ผูอ่ื้น การมีสว่นรว่มการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นในการเรียนรู ้ซึ่งถา้ครูไดแ้สดงบทบาท
ไดอ้ยา่งเหมาะสมจะชว่ยใหเ้กิดการเรียนรูเ้พิ่มมากขึน้ หรือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดค้ิดคน้สิ่งใหม่ ๆ 
ตวัอยา่งบทบาทของครูในฐานะผูอ้  านวยการใหเ้กิดการเรียนรู ้ซึ่ง (Council  for the Curriculum. 
Examinations and Assessment. 2007) ไดเ้สนอบทบาทของครูไวด้งันี ้

1. เป็นผูร้บัฟังท่ีดี (Neutral facilitator) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความ
คดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัไดอ้ยา่งอิสระ  โดยครูเป็นผูร้บัฟังและไมแ่สดงความคิดเห็น 

2. แสดงความเห็นแยง้ (Devil's advocate) เป็นเทคนิคท่ีครูใหค้วามเห็นในเชิง
คา้น (เป็นเหตผุลตลกหรือไมใ่ชเ่รื่องจรงิจงั) เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนคดิตอ่หรือหาเหตผุลมา
สนบัสนนุเพิ่มเตมิ 

3. สรา้งความสนใจ (Declared interests) ครูใชว้ิธีก าหนดหวัขอ้ท่ีอยูใ่นความ
สนใจใหน้กัเรียนกลุม่ท่ีรู ้แสดงความคิดเห็น 

4. คลอ้ยตาม (Ally) ครูแสดงความคดิเห็นตามหรือสนบัสนนุความคิดเห็นของ
กลุม่ยอ่ยหรือแตล่ะบคุคลในกลุม่ เพื่อใหแ้ตล่ะคนในกลุม่มีสว่นรว่ม   

5. ใหข้อ้มลูท่ีเป็นทางการ (Official view) ครูอธิบายหรือใหข้อ้เสนอแนะ  
สารสนเทศ ท่ีเป็นหลกัการหรือเป็นไปตามทฤษฎีท่ีก าหนด 

6. ทา้ทาย (Challenger) ครูใชว้ิธีทา้ทาย  โดยใชค้  าถามน าใหค้ิด และใหน้กัเรียน
แสดงความคิดเห็นในมมุมองของตนเอง และครูคอยสนบัสนนุใหก้ าลงัใจ      

7. ยั่วย ุ(Provocateur) ครูใชว้ิธียั่วย ุโดยใหเ้หตผุลหรือสารสนเทศในสิ่งท่ีนกัเรียน
เกิดความสงสยั ไมต่รงตามสภาพจรงิท่ีนกัเรียนรู ้เห็นมา เพ่ือใหน้กัเรียนคดัคา้นและน าเสนอ
แนวคิดของตนเองออกมา   

8. การแสดงบทบาท (In-role) ครูจะมีบทบาทในการควบคมุหรือเบนประเดน็ใน
การอภิปรายในชัน้เรียน 

จากการศกึษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู ้
เชิงรุกไดด้งันี ้

1. วางแผนในการจัดการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน เช่น 
เนือ้หาสาระการเรียนรู ้ส่ือการเรียนรู ้เทคนิควิธีการ ระดบัพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียน 

2. จดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดความอยากเรียนรู ้ความสนใจ รวมทัง้ให้
นกัเรียนมีส่วนรว่มในการเรียนรู ้เช่น การปฏิบตัิกิจกรรมการทดลองหรือคน้ควา้ แสวงหาความรู ้
รวมทัง้การแกปั้ญหาในสถานการณน์ัน้ 
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3. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายต่อสถานการณต์่าง 
ๆ พรอ้มทัง้ยอมรบัฟังความคดิเห็นของนกัเรียน 

4. มีการควบคมุในการจดัการเรียนรูท่ี้เป็นระบบในการบรหิารเวลาในการจดัการ
เรียนรูแ้ตล่ะคาบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณห์รือเหตกุารณใ์นการเรียนรูข้องนกัเรียน 

5. สนับสนุน ชีแ้นะแนวทางในการเรียนรู ้ พรอ้มทัง้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรูใ้หก้บันกัเรียน  

3.5 บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ศรณัย ู ศรีสมพร (2553, น. 5) ไดส้รุปบทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 

1. กระฉับกระเฉง คือ มีส่วนรว่มในกิจกรรมท่ีทา้ทายอย่างกระฉับกระเฉง และมี
ความกระตือรือรน้ตอ่ประสบการณใ์หม ่

2. สะทอ้นความคิด คือ ชอบสงัเกตการณม์ากกว่าการลงมือปฏิบตัิ ทบทวนสิ่งท่ี
เรียนรู ้คดิ และตดัสินใจ 

3. ทฤษฎี คือ สนใจในสถานการณท่ี์มีโครงสรา้งเป็นระบบมีวตัถุประสงคช์ดัเจน 
สงัเกตระบบหรือรูปแบบ วิเคราะหแ์ละลงขอ้สรุป 

4. จริงจงั คือ สนใจในกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม มีประโยชนแ์ละเก่ียวขอ้งกับชีวิต
จรงิ 

สถาพร  พฤฑฒิกลุ (2555, น. 9) การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกเป็นเทคนิคท่ีตอ้งการให้
นกัเรียนมีโอกาสแสดงออกในการพดู การฟัง เขียน อ่าน และสะทอ้นความคิดจากการศกึษาเนือ้
นัน้ ดงันี ้

1. นกัเรียนมีโอกาสในการมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมมากกวา่การรบัฟังการ
บรรยาย   

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะกระบวนการของนักเรียนให้มากขึน้
กวา่เดมิ   

3. นกัเรียนเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิกิจกรรม ส่ือการเรียนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือใหเ้กิดความคดิวิเคราะหใ์นระดบัสงู (วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมินผล)   

4. เนน้บทบาทใหน้กัเรียนไดค้น้หาคณุคา่และคา่นิยมของตนเอง 
แอบไฮเยน (Abhiyan, 2008, อา้งถึงใน สถาพร  พฤฑฒิกลุ, 2555, น. 10) ไดแ้สดง

เปรียบเทียบหลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกกบัหลกัการจดัการเรียนรูป้กติ 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบหลกัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกกบัการจดัการเรียนรูป้กติ 
 

การจัดการเรียนรู้เชิง รุก  การจัดการเรียนรู้ปกติ  
เ ช่ือว่าการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ใน
สิ่ งใหม่และต่อยอดความรู้เดิมเป็นความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง  

เ ช่ือว่านักเรียนคือผู้ไม่มีความรู ้ ยังว่าง
เปล่าเหมือนฟองน า้  ต้องการเติมความรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อย  
และกลุ่มใหญ่ช่วยให้นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้
บรรยายให้นักเรียนจดบันทึกเป็นหลัก  

นักเรียนมีโอกาสจ าเ นื ้อหาบทเรียนในแต่
ละบทเรียนได้มากกว่าร ้อยละ 50 

นักเรียนจ าเนื ้อหาท่ีเรียนแต่ละบทเรียน
ได้ประมาณร้อยละ 10 

นักเรียนใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส่ือ 
นวัตกรรม และการอภิปราย  
 -  สร้างองค์ความรู้ขึ ้นได้ด้วยตนเอง  
 -  ใช้การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
และใช้การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู ้  
 -  ใช้การมีส่วนร่วมกับผู้ อ่ืนและสร้าง
กรอบความรู ้ท่ีสามารถน าไปใช้ได้  

นักเรียนเรียนรู ้โดยการจดจ า เ ป็น
ลักษณะการเติมความรู้เหมือนการบันทึก
เทป  

ครูไม่เน้นการอธิบายเนื ้อหา หลักการ 
และวิ ธีการ แต่เป็นผู้คอยอ านวยความ
สะดวก ช่วยเหลือ สาธิต ก าหนดกิจกรรม 
และการบูรณาการในชั้นเรียน  

ครูใช้การบรรยายตามหนังสือหรือการ
อ่านให้ฟังหรือการอธิบายเนื ้อหา 
หลักการ และการสาธิต  

การทดสอบ นักเรียนต้องใช้การบูรณา
การความรู ้ เ พ่ือการวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ 
และการประเมินค่า  ตลอดจนแนวทาง
การน าไปใช้ ในการตอบแต่ละประเด็น  

การทดสอบนักเรียนน าเอาสิ่ ง ท่ีจ  าไว้
ตามท่ีครูบอกมาตอบ  
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จากการศกึษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปบทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รุกไดด้งันี ้

1. อยากเรียนรู ้เกิดความสนใจในการติดตามในการเรียนรูท่ี้ครูน าเสนอหรือ
จดัการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

2. มีสว่นรว่ม นกัเรียนมีบทบาทในการเรียนรูใ้นการมีส่วนในการลงมือปฏิบตัิจริง 
หรือการแสดงความคดิเห็น อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั 

3. เห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองในการเรียนรู ้เช่น การคน้ควา้ การ
แกปั้ญหา เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค  าตอบท่ีตอ้งการ 

3.6 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ประโยชนก์ารจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกไดมี้นกัวิชาการทางการศกึษากลา่วไวห้ลายทา่น ซึ่ง

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดด้งันี ้(สิรพิร  ปาณาวงษ์, 2552, น. 4); (ปรียานชุ พรหมภาสิต, 2559, น. 18); 
(ศนูยป์ระกนัคณุภาพการศกึษา, 2558) 

1. เกิดปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน นกัเรียนและครู ในการแลกเปล่ียน
เรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั ในการแสวงหาค าตอบหรือคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะในการส่ือสารของนกัเรียนมีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ 
เน่ืองจากนกัเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียน จากการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองในการคิด แกปั้ญหา
หรือสถานการณด์ว้ยตนเอง 

3. นกัเรียนเห็นความส าคญัของการท างานเป็นทีม รูว้า่จะตอ้งท างานกบับคุคล
อ่ืนอยา่งไร เน่ืองจากกระบวนการคน้หาค าตอบ หรือสืบเสาะ แสวงหาค าตอบสว่นใหญ่ตอ้งอาศยั
กระบวนการท างานรว่มกนั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูหรือค าตอบท่ีสามารถแกปั้ญหานัน้ ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. นกัเรียนเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการแสวงหาความรู ้ เรียนรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้
การพฒันาตนเองในการฝึกกระบวนการในการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ือง  

5. นกัเรียนมีความต่ืนตวัและกระตือรือรน้ดา้นการคดิมากกวา่การฟังครูใน
หอ้งเรียนและการท่องจ า 

3.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Ashley L. Mueller, Neil A. Knobloch, แ ล ะ  Kathryn S. Orvis (2015, pp. 138-

149) ศึกษาการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกกับการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยายในเรื่อง   พันธุศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีชีภาพของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา โดยการใช ้Apple genomics มาประกอบกับการ
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จดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เม่ือน าผลการเรียนของนักเรียนทัง้สองห้องมาเปรียบเทียบ พบว่านักเรียนท่ี
ไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก มีความเขา้ใจ มีแรงจูงใจในการเรียน รวมทัง้มีการรบัรูใ้นการเรียนรู้
เชิงบวกมากขึน้ในการเรียนรู ้

Yacin A. (2016, pp. 108-120) ศึกษาการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตรเ์ชิงรุกใน
โรงเรียนระดบัประถมศึกษา  โดยการตัง้แคมป์ภายในโรงเรียน นกัเรียนเรียนรูด้ว้ยการทศันศกึษา 
นกัเรียนเรียนรูว้ิทยาศาสตรใ์นธรรมชาติดว้ยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์สง่ผลใหน้กัเรียน
พฒันาทกัษะการเรียนรูด้า้นวิทยาศาสตรผ์่านกิจกรรมธรรมชาติ รวมทัง้เป็นการเพิ่มความเขา้ใจ 
ความรูส้กึในเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์บบธรรมชาติ 

ศริพิร มโนพิเชฐวฒันา (2547, น. 155) ศกึษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรแ์บบบรูณาการท่ีเนน้นกัเรียนมีสว่นรว่มในการเรียนรูท่ี้กระตือรือรน้ เรื่อง รา่งกาย
มนษุย ์พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางพลีราษฎรบ์  ารุง และโรงเรียนวชิรธรรม ท่ี
ไดก้ารจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ์บบบูรณาการท่ีเนน้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูท่ี้
กระตือรือรน้ท่ีพฒันาขึน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ย
ละ 70)  

วทัญญู  วุฒิวรรณ์ (2553, น. 5) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริม
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์และความสามารถในการแกปั้ญหา ส าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 หลงัเรียน โดยการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิงรุกสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงั
เรียน โดยการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิงรุกสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนโดย
การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิงรุกสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนโดยการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรเ์ชิงรุกสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

นรินทร ์วงคค์  าจันทร ์(2558, น. 130) ศึกษาความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร์
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ดว้ยการจดัการ
เรียนรูแ้บบ Active learning พบว่า นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี  มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .05 อาจเพราะผูว้ิจยัเนน้การมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างตื่นตวัทัง้ 4 ดา้น คือ 
ไดเ้คล่ือนไหวปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ไดใ้ชค้วามคิด ไดมี้ปฏิสมัพนัธแ์ลกเปล่ียนเรียนรูก้ับผูอ่ื้น และ
เกิดอารมณค์วามรูส้กึอนัจะชว่ยใหก้ารเรียนมีความหมายตอ่ตน 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยั พบวา่ การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูผ้่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย เกิดการแลกเปล่ียน
ความคิดระหว่างเพ่ือน มีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีในการสรา้งบรรยากาศในการเรียนรู้ รวมทัง้เป็นการสรา้ง
ความกระตือรือรน้ในการท่ีจะเรียนรูร้ว่มกบัเพ่ือนในหอ้งเรียน 

4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับทักษะการคิดข้ันสูง   
4.1. ความหมายของทักษะการคิดข้ันสูง 

ทกัษะการคิดเป็นคณุลกัษณะเก่ียวกบัความรูค้วามสามารถของบคุคลท่ีเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมดา้นตา่ง ๆ  จากการไดร้บัมวลประสบการณซ์ึ่งเป็นผลจากการเรียนการสอนมีผูก้ล่าวถึง
ทกัษะการคดิไวแ้ตกตา่งกนั ดงันี ้

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้แหง่ชาต ิ(2540, น. 43) กลา่ววา่ ทกัษะการคดิ
ขัน้สงู หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขัน้ตอนหลายชัน้และตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมายและ
ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะในแตล่ะขัน้ ทกัษะการคิดขัน้สงูจงึจะพฒันาไดเ้ม่ือเด็กได้
พฒันาทกัษะการคิดขัน้พืน้ฐานจนมีความช านาญพอสมควร  

สวุิทย ์มลูค า (2548, น. 108) กลา่ววา่ ทกัษะการคิดขัน้สงู หมายถึง ทกัษะการคิดท่ี
มีขัน้ตอนหลายชัน้และตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมายและทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย
ทกัษะในแตล่ะขัน้ ทกัษะการคดิขัน้สงูจะพฒันาได ้เม่ือเด็กไดพ้ฒันาทกัษะการคดิขัน้พืน้ฐานจนมี
ความช านาญพอสมควรแลว้ 

บรรจง อมรชีวิน (2549, น. 15) กล่าววา่ ทกัษะการคดิขัน้สงู หมายถึง พทุธิพิสยัขัน้
สงูประกอบดว้ยติดวิจารณญาณ  ความคิดสรา้งสรรค ์การตดัสินการแกปั้ญหา มีลกัษณะการคิด
เป็นกระบวนการ  

ฆนทั ธาตทุอง (2554, น. 31) กลา่ววา่ ทกัษะการคิดขัน้สงู หมายถึง ทกัษะการคิด
ซบัซอ้น เป็นการนิยาม การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การประยกุตใ์ช ้และการประเมินคา่  

มกราพนัธุ ์ จฑูะรสก (2556, น. 12) กลา่วว่า ทกัษะการคิดขัน้สงู หมายถึง ทกัษะ
การคิดท่ีมีขัน้ตอนหลายขัน้ และตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมายและทกัษะการคิดท่ีเป็นแกน
หลาย ๆ ทกัษะในแตล่ะขัน้ ทกัษะการคดิขัน้สงูจงึจะพฒันาไดเ้ม่ือนกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการคดิ
พืน้ฐานจนเกิดความช านาญแลว้ 
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จากการศกึษาความหมายขา้งตน้พอสรุปไดว้่า ทกัษะการคิดขัน้สงู เป็นทกัษะท่ีตอ้ง
อาศยัความคิด ความรู ้ความสามารถในการคน้หาค าตอบ หรือแสวงหาความความรู ้ท่ีมีขัน้ตอน
หลายขั้น ร่วมกับทักษะการส่ือความหมายและทักษะอ่ืน  ๆ ควบคู่กันซึ่งเกิดจากการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จากการท าแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงูท่ีผูว้ิจยั
สรา้งขึน้  ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวดัจากแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
ประกอบดว้ย  ดา้นวิเคราะห ์ ดา้นประเมินคา่ และดา้นคดิสรา้งสรรค ์

4.2 การวัดทักษะการคิดข้ันสูง 
เบนจามิน บลมู (Benjamin S. Bloom, 1956, อา้งถึงใน อกัษร สวสัดี, 2542, น. 26-

28) ไดใ้หค้วามหมายของ ความรู ้ว่าหมายถึง เรื่องท่ีเก่ียวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและ
กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวตัถุประสงคใ์นดา้นความรู ้โดยเนน้ในเรื่อง
ของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจ า อนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัการจดัระเบียบ 
โดยก่อนหนา้นั้นในปี ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับการรบัรูห้รือพุทธิพิสัย 
(cognitive domain) ของคน ว่าประกอบด้วยความรู้ตามระดับต่าง  ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจ
พิจารณาจากระดบัความรูใ้นขัน้ต  ่าไปสู่ระดบัของความรูใ้นระดบัท่ีสงูขึน้ไป โดยบลมูและคณะ ได้
แจกแจงรายละเอียดของแตล่ะระดบัไวด้งันี ้

1. ความรู ้(Knowledge) หมายถึง การเรียนรูท่ี้เนน้ถึงการจ าและการระลึกไดถ้ึง
ความคิด วตัถุ และปรากฏการณต์่าง ๆ ซึ่งเป็นความจ าท่ีเริ่มจากสิ่งง่าย  ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กัน ไป
จนถึงความจ าในสิ่งท่ียุง่ยากซบัซอ้นและมีความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 

2. ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทาง
สติปัญญาในการขยายความรู ้ความจ า ใหก้วา้งออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดง
พฤตกิรรมเมื่อเผชิญกบัส่ือความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการ
ขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. การน าไปปรับใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าความ รู ้
(knowledge) ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่องใด  ๆ ท่ีมีอยู่เดิม ไป
แก้ไขปัญหาท่ีแปลกใหม่ของเรื่องนั้น โดยการใช้ความรูต้่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกับ
ความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยาย
ความสิ่งนัน้ 

4. การวิเคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถและทักษะท่ีสูงกว่าความเขา้ใจ 
และการน าไปปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นการแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย ท่ีมี
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ความสมัพนัธก์นั รวมทัง้การสืบคน้ความสมัพนัธข์องส่วนตา่ง ๆ เพ่ือดวูา่ส่วนประกอบปลีกย่อยนัน้
สามารถเขา้กนัไดห้รือไม ่อนัจะชว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแทจ้รงิ 

5. การสังเคราะห ์(Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบ
ย่อย ๆ หรือส่วนใหญ่ ๆ เข้าดว้ยกันเพ่ือให้เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะหจ์ะมี
ลักษณะของการเป็นกระบวนการรวบรวมเนือ้หาสาระของเรื่องต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน เพ่ือสรา้ง
รูปแบบหรือโครงสรา้งท่ียงัไมช่ดัเจนขึน้มาก่อน อนัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรค์
ภายในขอบเขตของสิ่งท่ีก าหนดให ้

6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบั
ความคดิ คา่นิยม ผลงาน ค าตอบ วิธีการและเนือ้หาสาระเพ่ือวตัถปุระสงคบ์างอยา่ง โดยมีการ
ก าหนดเกณฑ ์(Criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน การประเมินผล จดัไดว้า่เป็นขัน้ตอนท่ี
สงูสดุของพทุธิลกัษณะ (Characteristics of cognitive domain) ท่ีตอ้งใชค้วามรูค้วามเขา้ใจ การ
น าไปปรบัใช ้การวิเคราะหแ์ละการสงัเคราะหเ์ขา้มาพิจารณาประกอบกนัเพ่ือท าการประเมินผลสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด  

โกวิท ประวาลพฤกษ ์และ สมศกัดิ ์สินธุระเวชญ ์(2523, น. 31)ในการประเมินดา้น
พทุธิพิสยั ของบลมู เรียงจากพฤตกิรรมขัน้ต  ่าสดุถึงสงูสดุ ซึ่งทคัแมน (Tuckman) ไดเ้สนอค ากรยิา
ตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นแตล่ะพฤตกิรรมไวด้งันี ้

 
ตาราง 4 ค  ากรยิาตา่ง ๆ ท่ีใชแ้ตล่ะพฤติกรรมทางปัญญาทัง้ 6 ขัน้ 
 

ด้านพุทธิพิสัย  ค ากริยา  
ความรู ้ความจ า  ให้ค  านิยาม บรรยาย บอก ชี ้บ่ง  บัญญัติ  เลือก จับคู่  เรียกช่ือ  

ยกรายการ ให้หัวข้อ กล่าว  
ความเข้าใจ  เปลี่ยนรูป ยกข้ออ้าง บอกความแตกต่าง คาดหมาย อธิบาย ขยาย

ความ อ้างถึง ยกตัวอย่าง จัดเรื่ องใหม่ ท านาย  ตีความหมาย สรุป 
เรียบเรียงใหม่ ย่อความ  

การน าไปใช้ เปลี่ยน ค านวณ  สาธิต ค้นพบ ใช้เครื่ องมือ ปรับปรุง ปฏิบัติการ 
ท านาย เตรียม ผลิต ติดต่อ แสดง เสนอ แก้ปัญหา ใช้  

การวิ เคราะห์ อ้างถึง ยกรายการ สาธิต ชี ้แจงให้เห็นข้อแตกต่างจากสิ่ ง ท่ี  
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ด้านพุทธิพิสัย  ค ากริยา  
 คล้ายคลึงกัน ชี ้บ่ง  แยก คัดเลือก ติดต่อ แบ่งย่อย  

หาองค์ประกอบ หาหลักการ หาความสัมพันธ์  ท า เ ป็นแผนภาพ  
การสัง เคราะห์ จัดกลุ่มพวก รวบรวมเป็นกลุ่ม รวม   แต่ง ออกแบบ สร้าง เ ขียนใหม่ 

สรุป เขียน ประดิษฐ์  วางโครงการ ปรับปรุง  
การประเมินค่า  เปรียบเทียบ ประเมิน โต้แย้ง วิจารณ์ บรรยาย สรุป อธิบาย 

จ าแนก สรุปความ สนับสนุน ติดต่อ แปลความหมาย ให้เหตุผล  

 
พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม  (2558, น . 114) ได้กล่ าวว่า  ใน ปี  ค .ศ . 1956 บลูม 

(Benjamin) และคณะไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการทางปัญญาท่ีเป็นล าดบัขัน้และจะคอ่ย 
ๆ เพิ่มความซบัซอ้นขึน้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งมีทัง้หมด 6 ขัน้ตอน ต่อมา ลอริน แอนเดอรส์นั และเดวิด แค
รทโวลท ์ไดน้  าเสนอ Bloom' Revised Taxonomy โดยแบ่งส่วนท่ีเป็นความคิดออกเป็น 2 ระดับ 
คือ การคิดขั้นต ่า (Low-order  thinking) และการคิดขั้นสูง (High-order  thinking) ดังนี ้ระดับ
ความจ า ความเขา้ใจ การประยุกต ์เป็นระดบัการเรียนรูใ้นระดบัล่างหรือการคิดขัน้ต  ่า ส่วนการ
วิเคราะห ์การประเมินคา่ และการคดิสงัสรรค ์เป็นระดบัการเรียนรูใ้นระดบัสงูหรือการคิดขัน้สูง 

ชวลิต ชกู าแพง (2550, น. 90-91) ไดก้ลา่วถึงระบวนการทางปัญญาใหมข่อง บลมู 
จากการปรบัปรุงจดุมุง่หมายการศกึษาดา้นพทุธพิสยั ซึ่งสามารถน าเสนอการเปรียบเทียบ
กระบวนการทางปัญญาท่ีใชค้  าศพัทเ์ดมิและค าศพัทใ์หม่  

 
ตาราง 6 เปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาท่ีใชค้  าศพัทเ์ดมิและค าศพัทใ์หม่ 
 

ค าศัพท์เดิม  ค าศัพท์ใหม่  
1. ความรู ้ (Knowledge )  1. จ า (Remembering )  
2. ความเข้าใจ (Comprehension )  2. เข้าใจ (Understanding )  
3. การน าไปใช้ (Applicat ion )  3. ประยุกต์ใช้ (Applying )  
4. การวิเคราะห์ (Analysis )  4. วิ เคราะห์ (Analysing )  
5. การสังเคราะห์ (Synthesis )  5. ประเมินค่า (Evaluat ing )  
6. การประเมินผล (Evaluat ion )  6. คิดสร้างสรรค์ (Creat ing )  
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ล าดบัขัน้ของกระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้นพุทธิพิสัย

ของ บลมูท่ีปรบัปรุงใหม ่ยงัคงมีล าดบัขัน้ 6 ขัน้ ซึ่งสามารถอธิบายไดด้งันี ้
1. จ  า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได ้แสดงรายการได ้

บอกได ้ระบ ุบอกช่ือได ้ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถบอกความหมายทฤษฎีได ้
2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 

ยกตวัอยา่ง สรุป อา้งอิง ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคดิของทฤษฎีได ้
3. ประยุกตใ์ช ้(Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช ้ประยุกตใ์ช ้

แกปั้ญหา ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถใชค้วามรูใ้นการแกปั้ญหาได ้
4. วิเคราะห ์(Analysing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย

ลกัษณะการจดัการ ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถบอกความแตกตา่งระหวา่ง 2 ทฤษฎีได ้
5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ ์

ตดัสิน ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถตดัสินคณุคา่ของทฤษฎีได ้
6. คิดสรา้งสรรค ์(Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 

วางแผนผลิต ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถทฤษฎีใหมท่ี่แตกตา่งไปจากทฤษฎีเดมิได ้
สง่า วงศไ์ชย และ คณะ (2553, น. 114) ไดน้  าเสนอการเปรียบเทียบระดบัขัน้ของ

การเรียนรูท้างปัญญาระหวา่ง Bloom กบั Anderson 
 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบระดบัขัน้ของการเรียนรูร้ะหวา่ง Bloom กบั Anderson 
 
Bloom's Taxonomy (1956)  Anderson's Taxonomy (2001)  
1. ความรู้ (Knowledge )  หมายถึง  ความจ า
การดึงสิ่งที่ เ รียนรู ้มาก่อน ตัวอย่าง  ช่ือบุคคล 
สถานที่  เนื ้อหาที่อยู่ ในบทเรียน ค ากริยาที่
เ ก่ียวข้องได้แก่  รู ้ บอก ระลึกได้ ฯลฯ  

1.  จ า  (Remember )  หมายถึง  การดึงข้อมูล
จากหน่วยความจ า  การระลึกได้ การจ า
ความรู้จากหน่วยความจ า  การจ า เ กิดขึ ้นเมื่อ
หน่วยความจ าถูกดึงมาผลิตค านิยาม 
ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลต่าง  ๆ ที่มีอยู่ ในความ
ทรงจ า  

2. การเข้าใจความ (Comprehension )  
หมายถึง  ความสามารถในการสร้าง
ความหมายจากข้อมูล ตัวอย่างของค ากริยาที่  

2. การเข้าใจ (Understanding )  หมายถึง  
การสร้างความหมายจากรูปแบบต่าง  ๆ โดย
สามารถเขียนหรือวาดรูปกราฟสื่อถึงการ  
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
Bloom's Taxonomy (1956)  Anderson's Taxonomy (2001)  

เ ก่ียวข้อง ได้แก่  อธิบาย ตีความ บอกความ
แตกต่าง บรรยาย แปลความหมาย ฯลฯ  

ตีความ การยกตัวอย่าง  การจัดจ าแนก การ
สรุปความ การเปรียบเทียบ และการอธิบาย
ได้ 

3. การน าไปใช้ (Appl ica t ion )  หมายถึง  
ความสามารถใช้ข้อมูลที่ ได้จากการเรียนรู ้ 
หรือการน าความรู้ใหม่ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่  ตัวอย่างค ากริยาที่ เ ก่ียวข้อง คือ  
ประยุกต์ใช้ จัดระบบ ฝึกปฏิบัติ  สาธิต ทดลอง 
ค านวณ ฯลฯ  

3. ประยุกต์ใช้ (Apply ing )  หมายถึง  การดึง
หรือการใช้วิ ธีการโดยผ่านการประมวลการ
ประยุกต์ใช้เ ก่ียวข้องและอ้างอิงถึง
สภาพการณ์ที่ข ้อมูลถูกน าออกมาใช้ได้ผลผลิต 
เช่น รูปแบบการน า เสนอผลงาน  

4. การวิ เคราะห์ (Analysis )  หมายถึง  
ความสามารถในการแยกแยะหรือดึงความ
แตกต่างของข้อมูลออกมาได้เ ป็นองค์ประกอบ 
เพื่อจัดระบบโครงสร้างที่อาจดีกว่าความ
เข้าใจ ตัวอย่างของค ากริยาที่ เ ก่ียวข้องได้แก่  
แยกแยะ จ าแนก ความแตกต่าง จัดประเภท 
ฯลฯ  

4.  วิ เคราะห์ (Analyzing )  หมายถึง  
แยกแยะข้อมูลหรือความคิดรวบยอดออกเป็น
ส่วน ๆ แล้วพิจารณาว่ามีส่วนใดสัมพันธ์กัน
หรือเ ก่ียวข้องกันด้วยโครงสร้างหรือด้วย
จุดประสงค์เดียวกัน สมองจะด า เนินการ
แยกแยะ จัดระบบและแยกเป็นส่วน  ๆ  รวมทั้ง
สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
องค์ประกอบได้ เมื่อนักเรียนสามารถ
วิ เคราะห์ เขาจะแสดงการท างานของสมอง
โดยการสร้างความคิดที่แยกแยะประเด็น
ส ารวจแสดงเป็น ผังภาพ แผนภูมิ  หรือแผนผัง  

6. การประเมินผล (Evalua t ion )  หมายถึง  
ความสามารถในการตัดสินใจตรวจสอบและ
ไตร่ตรองคุณค่าข้อมูล ตัวอย่างค ากริยาที่
เ ก่ียวข้องได้แก่  ตัดสิน  ประเมิน เปรียบเทียบ 
ฯลฯ  

6. คิดสร้างสรรค์ (Creat ing )  หมายถึง  เ ป็น
การน า เอาความรู้ที่มีอยู่มาเ ช่ือมโยงกัน  และ
จัดระบบใหม่ไปสู่ รูปแบบหรือโครงสร้าง
ก่อก า เนิดผลผลิต  การคิดสร้างสรรค์ต้องการ
น า เอาส่วนต่าง  ๆ  ของความรู้มารวมเข้า
ด้วยกันเป็นวิ ธีการใหม่หรือสิ่งใหม่  
กระบวนการสมองจ าท างานยากที่สุด  
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จากการศกึษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวดัทกัษะขัน้สงูตามระดบัขัน้ของการเรียนรูท้าง
ปัญญาของลอริน แอนเดอรส์นั และเดวิด แครทโวลท ์ท่ีไดป้รบัปรุงของบลมู  ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
ไดแ้ก่  ดา้นวิเคราะห ์  ดา้นประเมินคา่  และดา้นคดิสรา้งสรรค ์

4.3 วิธีการวัดและประเมินผล 
ชนาธิป พรกลุ (2554, น. 221) ไดก้ลา่วถึงวิธีการวดัการและประเมินผล ดงันี ้

1. การทดสอบ สามารถใชไ้ดท้ัง้แบบสอบปรนัย (แบบมีตวัเลือก จบัคู่ หรือเติม
ค า) และสอบอตันยัใหต้อบค าถาม 

1.1 ทดสอบทกัษะการคิด ถามเก่ียวกบัความหมาย ยกตวัอย่างการใชท้กัษะ 
น าทกัษะไปใช ้และอธิบายปฏิบตักิารคดิ 

1.2 ทดสอบทกัษะการคิดรวมกับเนือ้หา เป็นการทดสอบหลายทกัษะพรอ้ม
กัน การคิดเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อน ประกอบด้วยหลายทักษะการคิด และหลาย
ปฏิบัติการคิด เช่น กระบวนการแก้ปัญหา เริ่มจากการแปล (อ่าน) ข้อมูล จับกลุ่มข้อมูล 
เปรียบเทียบกบัขอ้มลูอ่ืนและสรุปอา้งอิงไปยงัเรื่องหรือปรากฏการณ ์

2. การสงัเกต เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีบง่ชีก้ารมีทกัษะการคดิ 
การสงัเกตเป็นวิธีท่ีครูจะไดข้อ้มลูเก่ียวกบัพฒันาการของวิธีตอบค าถามของนกัเรียน ขอ้ส าคญัครู
รูจ้กัตวับง่ชีก้ารมีทกัษะจงึจะประเมินการคดิได ้ 

สวุิทย ์มลูค า และ คณะ (2554, น. 66) ไดก้ลา่วถึงวิธีการวดัการและประเมินผล ดงันี ้
1. การทดสอบ วิธีการนี ้เหมาะกับการวัดความรูเ้ก่ียวกับข้อเท็จจริง ความรู้

เก่ียวกับกระบวนการ ซึ่งใชเ้วลาในการด าเนินการนอ้ย ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช ้ใหผ้ลการ
ประเมินท่ีตรงไปตรงมา เน่ืองจากมีเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน แตไ่ม่เหมาะกบัการน าไปใชก้บัผล
การเรียนรูท่ี้เป็นเจตคต ิคา่นิยม 

2. การตรวจผลงาน เป็นตัวแสดงให้เห็นการน าความรูแ้ละทักษะไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงานของนกัเรียน แสดงใหเ้ห็นสิ่งท่ีนกัเรียนสามารถท าได ้มีการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถประเมินตนเองได ้เพ่ือการปรบัปรุงพฒันาตนเองของนกัเรียนและเพ่ือนก็
สามารถประเมินผลงานใหไ้ด ้

3. การสงัเกตจากการปฏิบตัิ ครูสามารถสงัเกตการน าทกัษะและความรูไ้ปใชไ้ด้
โดยตรงในสถานการณท่ี์ปฏิบตัิจรงิ วิธีการนีถ้กูน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการประเมินการปฏิบตัิท่ี
มีระเบียบข้อบังคับ เช่น การรอ้งเพลง ดนตรี พลศึกษา การโตว้าที ละครเวที การประเมินโดย
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วิธีการนีจ้ะมีคณุค่ามาก หากนกัเรียนไดน้  าไปใชใ้นการประเมินตนเอง เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการ
ปรบัปรุงพฒันาตนเองใหดี้ขึน้ 

4. การสัง เกตกระบวนการ วิ ธีการนี ้จะให้ข้อมูล เก่ียวกับวิ ธีการเรียน รู ้
กระบวนการคดิของนกัเรียนมากกวา่ท่ีจะดผูลงานหรือการปฏิบตั ิซึ่งจะท าใหเ้ขา้ใจกระบวนการคิด
ท่ีนกัเรียนใชว้ิธีการท่ีครูใชอ้ยู่เป็นประจ าในกระบวนการเรียนการสอน คือ การใหน้กัเรียนคิดดงั ๆ 
การตัง้ค  าถามใหต้อบ โดยครูจะเป็นผูส้งัเกตวิธีการคิดของนกัเรียน วิธีการเช่นนีเ้ป็นกระบวนการท่ี
จะให้ข้อมูลเพ่ือวินิจฉัยและเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
ตอ่เน่ืองซึ่งเหมาะกบัการประเมินพฒันาการดา้นคณุธรรม จรยิธรรมและลกัษณะนิสยั 

จากการศึกษาข้างตน้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผล โดยการทดสอบแบบ
เลือกตอบก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งวัดทักษะการคิดขั้นสูง 3 ดา้น คือ ด้านวิเคราะห์  ด้าน
ประเมินคา่ และดา้นคดิสรา้งสรรค ์ในเรื่อง การด ารงชีวิตของพืช 

4.4 เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
ชนาธิป พรกุล (2554, น. 218) ไดก้ล่าวถึงเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล 

ดงันี ้
1. แบบทดสอบ (Tests) แบง่เป็น 2 ชนิด 

1.1 แบบปรนัย (Objective tests) คือ แบบสอบท่ีมีค าตอบถูกต้องเพียง
ค าตอบเดียวไดแ้ก่ แบบมีตวัเลือก แบบถกู-ผิด แบบจบัคู ่แบบเตมิค าหรือความในชอ่งวา่ง 

1.2 แบบอัตนัย (Subjective/Essay tests) คือ แบบสอบท่ีมีหลายค าตอบ
หรืออาจมีไม่มีค  าตอบท่ีถูกตอ้ง ผูต้อบตอ้งอธิบายเหตผุลแสดงหลกัฐานสนบัสนุนการตอบ อาจ
ตอ้งยกตวัอย่างประกอบค าอธิบาย และตอ้งมีความสามารถใชภ้าษาเรียบเรียงขอ้ความใหเ้ป็นท่ี
เขา้ใจไดแ้ก่ ขอ้สอบท่ีเป็นค าถามใหอ้ธิบาย 

2. แบบส ารวจรายการ (Checklists) เป็นเครื่องมือท่ีประกอบการสังเกต 
ประกอบดว้ยพฤตกิรรม หรือทกัษะยอ่ย ๆ ผูส้งัเกตจะท าเครื่องหมาย เม่ือพฤตกิรรมหรือทกัษะยอ่ย
ปรากฏ 

3. แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) ใช้วัดผลงาน หรือพฤติกรรม
ของนักเรียน โดยน าทักษะมาแยกเป็นทักษะย่อย หรือน าพฤติกรรมมาท าเป็นขัน้ตอน หรือแยก
องคป์ระกอบยอ่ย ก าหนดมาตราสว่นของแตล่ะทกัษะย่อย โดยใชห้ลกัคณุภาพหรือความถ่ี 
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4. แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้วัดเจตคติ ความคิดเห็น และความรูส้ึก 
โดยเสนอความรู้สึกต่าง ๆ มาให้ผู้ตอบเลือก หรือใช้ค  าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนแสดง
ความรูส้กึ ความคดิเห็น หรือความคดิ 

5. แบบสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นการสนทนาเพ่ือคน้หาสิ่งท่ีคิด ความเขา้ใจ 
ความรูส้กึ ความคดิเห็น และการรบัรูโ้ดยใชช้ดุค าถามท่ีมีการจดัล าดบัไวอ้ยา่งเหมาะสม 

6. แฟ้มงาน (Portfolios) เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นพฤติกรรมของ
นกัเรียนท่ีเป็นตวัอย่างชิน้งาน นกัเรียนเป็นผูจ้ดัเก็บชิน้งานตามเกณฑท่ี์ครูให ้มีการพบปะประชุม 
พูดคุยเป็นระยะระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองเก่ียวกับงานท่ีนักเรียนท า นักเรียนมีโอกาส
ประเมินตนเอง วดัผลความกา้วหนา้ วางแผนการเรียนของตนเอง และแสดงความคิดและความ
คดิเห็น 

สุวิทย์ มูลค า และ คณะ (2554, น. 67) ได้กล่าวถึงเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผล ดงันี ้

1. แบบทดสอบ เป็นการวัดการเรียนรูว้่านักเรียนได้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ แบบทดสอบโดยทั่วไปอาจจ าแนกไดห้ลายชนิด เช่น แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความถนัดความสนใจ และอาจมีหลายรูปแบบ เช่น แบบใหต้อบ
ค าถามเป็นความเรียง แบบเลือกตอบ แบบถกูผิด และแบบจบัคู ่เป็นตน้ 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม เหมาะกับการวัดทางดา้นเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมท่ี
นักเรียนแสดงออก โดยมีแบบฟอรม์ของการสังเกตดว้ยว่าสังเกตอะไรบา้ง เช่น การปฏิบตัิงาน
สม ่าเสมอ ความสนใจการท างานตามขัน้ตอน ความอดทนหรือการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ 

3. แบบตรวจผลงาน นิยมใชก้ับการตรวจผลงานซึ่งนักเรียนจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบตัิ
สรา้งผลผลิตหรือผลิตชิน้งาน ครูตรวจผลงานของนกัเรียนเพ่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบส าคญัของ
ผลงานนัน้ เชน่ ความถกูตอ้ง ความสวยงาม ความประณีต เป็นตน้ 

จากการศกึษาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบทดสอบ แบบปรนยัเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการวดั
และประเมินผล จ านวน 30 ขอ้ ในเรื่อง การด ารงชีวิตของพืช  

4.5 การสร้างแบบทดสอบทักษะการคิดข้ันสูง 
อุทุมพร จามรมาน (2540, น. 27) ได้กล่าวถึง การสรา้งข้อสอบท่ีเป็นระบบนั้นมี

ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การระบจุดุมุง่หมายในการทดสอบ 
2. การระบเุนือ้หาใหช้ดัเจน 
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3. การท าตารางเนือ้หากบัจดุมุง่หมายในการทดสอบ 
4. การท าน า้หนกั 
5. การก าหนดเวลาสอบ 
6. การก าหนดจ านวนขอ้หรือคะแนน 
7. การเขียนขอ้สอบ 
8. การตรวจสอบขอ้สอบท่ีเขียนขึน้ 
9. การทดลองใช ้แกไ้ข ปรบัปรุง 

ขนิษฐา  สกุลไพศาล (2549, น. 13) ได้อธิบายเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธ์ิ ซึ่ง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรส์ามารถแบง่ออกได ้ดงันี ้

1. แบบทดสอบท่ีครูสรา้งขึน้เอง ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีสรา้งกันโดยทั่วไป เม่ือ
ตอ้งการใชก็้สรา้งขึน้ แต่ถา้จะน าไปใชอี้กตอ้งมีการปรบัปรุงคณุภาพของแบบทดสอบ เน่ืองจาก
เป็นแบบทดสอบท่ีใชเ้ฉพาะครัง้ ไมมี่การวิเคราะหค์ณุภาพก่อน 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีไดมี้การพัฒนาและวิเคราะห์
คุณภาพ โดยใช้วิธีทางสถิติมาก่อน สามารถน าไปใชอ้ย่างมีมาตรฐาน ทั้งดา้นความเท่ียงตรง 
ความเช่ือมั่น ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก แลเกณฑไ์วเ้ปรียบเทียบ ซึ่งจะมีมาตรฐานทัง้ใน
ดา้นการด าเนินการสอนและแปลผลคะแนน 

ทั้งแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้เองและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรา้งข้อ
ค าถามคลา้ยกนั  ซึ่งเป็นค าถามท่ีวดัดา้นเนือ้หาและพฤตกิรรม วดัจากแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ตามแบบวดัความสามารถดา้นพทุธิพิสยัของลอริน แอน
เดอรส์นั และเดวิด แครทโวลท ์ท่ีไดป้รบัปรุงของบลมู โดยวดัทกัษะขัน้สงู 3 ขัน้คือ  

1. วิ เคราะห์ เป็นความสามารถในการพิ จารณาแยกแยะ คัด เลือก หา
องค์ประกอบ หาหลักการ หาความสัมพันธ์ บอกความแตกต่าง จ าแนกในสิ่งท่ีเรียนรู้ท่ี มี
ความสมัพนัธก์นั  

2. ประเมินคา่ เป็นความสามารถในการสรุป แปลความหมาย ใหเ้หตผุล ทดสอบ 
ตดัสินเก่ียวกบัความคดิ โดยมีเกณฑเ์ป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน เพ่ือประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. คิดสรา้งสรรค ์เป็นความสามารถในการออกแบบ  สรา้ง ประดิษฐ์ รวบรวม
ขอ้มลูหรือสว่นประกอบยอ่ยเขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหเ้ป็นเรื่องราวเดียวกนั   
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5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
5.1 ความหมายของแรงจูงใจในการเรียน 

สมลักษณ์ ขาวเจริญ (2548, น. 10) แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีกระตุน้ให้
บุคคลเกิดความมานะพยายาม เกิดความพรอ้ม ความพอใจท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมให้
ประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

กนกกร เมตตาจิต (2557, น. 17) แรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจของบุคคลท่ีจะ
พยายามท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความส าเร็จลุล่วงตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้โดยมีความมุ่งมั่น 
อดทน รบัผิดชอบและไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรคในการท าสิ่ งตา่ง ๆ และพรอ้มท่ีจะพฒันาและปรบัปรุง
ใหดี้ขึน้อยูเ่สมอ 

คณาจารยภ์าควิชาจิตวิทยา, 2537, อ้างถึงใน ชูศักดิ์ เจนประโคน (2557, น. 10) 
แรงจงูใจ หมายถึง สภาวะใด ๆ ก็ตามท่ีกระตุน้ใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีความมุ่งมั่น
ท่ีจะท างานเพ่ือใหง้านด าเนินไปสูเ่ปา้หมายท่ีวางไว ้และมีสภาพแวดลอ้มเป็นตวัก าหนด 

กรรณิการ ์สนิทธรรม (2546, น. 7) แรงจูงใจ หมายถึง แรงท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลแสดง
พฤติกรรมตามตอ้งการหรือตามจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว ้เพ่ือลดความไม่สบายหรือลดความเครียด
ท่ีถกูกระตุน้โดยบคุคลหรือถกูกระตุน้โดยสิ่งแวดลอ้ม 

จากการศกึษาสามารถสรุปไดว้่า แรงจงูใจ หมายถึง กระบวนการท่ีกระตุน้ใหบ้คุคล
แสดงพฤติกรรมท่ีจะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้   โดยการเกิดจากความ
พยายาม ความมุง่มั่น ความพอใจท่ีจะกระท า และไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรคในการท าสิ่งตา่ง ๆ  

5.2 ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
แม็คคลีแลนด ์(McClelland, 1961, อา้งถึงใน ชศูกัดิ ์เจนประโคน, 2557, น. 65-66) 

ไดก้ลา่วถึงทฤษฎีการสรา้งแรงจงูใจ ดงันี ้
1. ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievement) เป็นความต้องการมี

ผลงานและบรรลเุปา้หมายท่ีพึงปรารถนา ความตอ้งการความส าเร็จหรือแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ินี ้จะ
เป็นบคุคลท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง มีความปรารถนาท่ีจะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหส้  าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี 
โดยพยายามเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ใหไ้ดมี้ความสบายใจเม่ือประสบผลส าเร็จและจะมี
ความวิตกกงัวลเม่ือประสบความลม้เหลว ดงันัน้บคุคลพวกนีจ้ะสนใจในต าแหนง่ผูบ้ริหารระดบัสงู
ขององคก์ารหรือหนว่ยงาน 

2. ความต้องการมีอ านาจ (Need for power) เป็นความต้องการมีอิทธิพลอยู่
เหนือผูอ่ื้นและสามารถครอบง าผูอ่ื้นได ้และตอ้งการท่ีจะควบคมุคนอ่ืนใหอ้ยู่ในอ านาจของตนเอง
ในฐานะหัวหน้าขององคก์ารนัน้ ดังนั้นคนท่ีตอ้งการมีอ านาจอย่างแรงกล้า ก็มักจะพยายามมี
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อิทธิพลอยู่เหนือคนอ่ืนโดยตรง ดว้ยการให้ค  าแนะน าใหค้วามคิดและก็พยายามคุยกับคนอ่ืน  ๆ 
ดว้ยเรื่องราวต่าง ๆ ไดค้ล่องแคล่วหรือเป็นคนช่างพูดนั่นเอง บุคคลประเภทนีอ้ยากจะมีต าแหน่ง
เป็นหวัหนา้ของกลุม่กิจกรรมทัง้หลาย 

3. ความต้องการมิ ติสัมพันธ์  (Need for affiliation) เป็นความต้องการมี
สมัพนัธภาพท่ีดีกับผูอ่ื้นหรือมีความตอ้งการจะผูกพนักับผูอ่ื้น กล่าวคือเป็นความตอ้งการท่ีจะท า
ให้ผู้อ่ืนรกัใคร่และตอ้งการรูจ้ักกับคนอ่ืน ดังนั้นความผูกพันธ์จะเป็นพืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่ความ
เข้าใจผู้อ่ืนอย่างถ่องแท้ และยังจะสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีในการท างานให้เกิดผลขึน้ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอี้กดว้ย 

ดีเบคเคอรแ์ละเนลสัน (Debacker & Nelson, 2000, pp. 245-254, อ้างถึงใน พิ
ชามญช ์พนัธุย์ลุา, 2554, น. 63-64) ไดก้ลา่วถึงทฤษฎีการสรา้งแรงจงูใจ ดงันี ้

1. ดา้นเปา้หมาย (Goals) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.1 เป้าหมายในการเรียนรู้ (Learning goals) หมายถึง การเรียนของ

นกัเรียนท่ีตอ้งการพฒันาตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์โดยการแสวงหากิจกรรมทางการเรียนท่ีจะท า
ใหต้วัเองเกิดการเรียนรูท้กัษะใหม่ ๆ ไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ มีความเขา้ใจในงานหรือกิจกรรมเรียนท่ี
ตอ้งท ารวมทัง้การเรียนรูจ้ากขอ้ผิดพลาดในการท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์

1.2 เป้าหมายในการปฏิบัติ (Performance goals) หมายถึง การเรียนของ
นักเรียนท่ีต้องการให้ครู และเพ่ือนยอมรับ พอใจและช่ืนชมในความสามารถของตัวเองทาง
วิทยาศาสตร ์โดยการแสวงหากิจกรรมทางการเรียนท่ีจะท าใหต้วัเองไดพ้ิสูจนค์วามสามารถว่า มี
ความเก่งหรือเดน่กวา่เพ่ือน ๆ คนอ่ืน และพยายามหลีกเล่ียงงานหรือการปฏิบตัท่ีิไมเ่กิดประโยชน ์

1.3 การรับรูเ้ก่ียวกับเครื่องมือ (Perceived instrumentality) หมายถึง การ
แสดงพฤติกรรมของนักเรียนเก่ียวกับการเรียนรูใ้นการใชอุ้ปกรณห์รือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือท่ีไดน้  าความรูท่ี้ไดไ้ปใชใ้นการท างานตอ่ไป 

1.4 การท าใหค้รูพอใจ (Pleasing the teacher) หมายถึง การแสดงออกของ
นักเรียนในขณะก าลังเรียน เพ่ือใหค้รูพอใจพฤติกรรมของนักเรียนและเพ่ือให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัท่ีตัง้ไว ้

2. ดา้นการรบัรู ้(Perceptions) แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 ความสามารถในการรบัรู ้(Perceived ability) หมายถึง การท่ีบคุคลรูจ้กั

และคิดเก่ียวกับความสามารถของตวัเองในการเรียนรูเ้ป็นการรบัรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตร ์รบัรูว้่า
ตวัเองมีความสามารถในการเรียนรูว้ิทยาศาสตรม์ากนอ้ยเพียงใด 



  

 
 

56 

2.2 การรับรูอุ้ปสรรคในการท างาน (Perceived task difficulty) หมายถึง 
ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคต่าง  ๆ และพยายามเอาชนะอุปสรรคในการเรียน
วิทยาศาสตร ์

3. ดา้นคณุคา่ (Value) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
3.1 คุณ ค่าด้านใน  (Intrinsic value) หมายถึ ง ความพอใจหรือความ

สนกุสนานท่ีไดร้บัการเรียนวิทยาศาสตร ์ซึ่งสามารถท าใหบ้รรลเุปา้หมายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
3.2 คณุค่าท่ีไดร้บั (Utility value) หมายถึง การไดร้บัประโยชนจ์ากการเรียน

วิทยาศาสตรต์ามเปา้หมายท่ีวางไว ้เพ่ือจะท าใหเ้กิดประโยชนใ์นอนาคต 
3.3 คุณ ค่ า แห่ งค วาม ส า เร็ จ  (Attainment value)  ห ม ายถึ ง  ก า ร ให้

ความส าคญักบัการเรียนวิชาวิทยาศาสตรห์รือกิจกรรมวิทยาศาสตรใ์หบ้รรลผุลส าเร็จ โดยท่ีจะเขา้
รว่มในกิจกรรมวิทยาศาสตรแ์ละพฒันาความสามารถของตนเองใหเ้ป็นท่ียอมรบัของบคุคลอ่ืน 

ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดใ้ช้แบบวัดแรงจูงในในการเรียนของกรรณิการ ์สนิทธรรม 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น 

1. ดา้นเป้าหมาย หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความมุ่งหวังในการเรียน เพ่ือท่ีจะ
พฒันาตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์โดยการแสวงหากิจกรรมท่ีท าใหต้นเองเกิดการเรียนรูท้กัษะใหม่ 
ๆ โดยมีความเขา้ใจในกิจกรรมและตอ้งการใหค้รูและเพื่อนยอมรบัในความสามารถของตนเองทาง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นความสามารถของตนเอง 

2. ด้านการรับ รู ้ หมายถึ ง การท่ีนัก เรียน รู้จักและคิดต่อตนเองเก่ียวกับ
ความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์มีความสามารถในการแสดงความรูส้ึกและการ
แสดงออกทางวิทยาศาสตรร์บัรูเ้ก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตรท่ี์เขาเป็นอย่างแท้จริงรบัรูว้่าตนเองมี
ความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัใด มีความสามารถท่ีจะท าไดห้รือไม่ 

3. ดา้นคณุคา่ หมายถึง ความพอใจส่วนตวัของนกัเรียนในวิชาวิทยาศาสตรโ์ดย
การใหค้วามส าคญักับการเรียนวิทยาศาสตรห์รือกิจกรรมทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือใหไ้ดร้บัประโยชน์
จากวิทยาศาสตรส์  าหรบัน าไปใชใ้นอนาคตใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีวางไว ้

5.3 การสร้างแรงจูงใจ 
วิรตัน ์ทองตาล่วง (2545, น. 36) ไดก้ลา่วถึง การสรา้งแรงจงูใจ ไวว้่า เป็นแรงกระตุน้

และเครื่องล่อ ซึ่งแรงกระตุน้ หมายถึง สิ่งท่ีกระตุน้ใหอิ้นทรียก์ระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างมี
จดุมุ่งหมายปลายทาง สว่นเครื่องลอ่เป็นองคป์ระกอบสว่นหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดแรงจงูใจ เป็นสิ่งเรา้ท่ีชกั
น าใหบ้คุคลแสดงพฤตกิรรมไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว ้ 
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อารี พนัธม์ณี (2542, น. 198-200) ไดก้ลา่วถึง การสรา้งแรงจงูใจ ไวด้งันี ้
1. การชมเชยและการต าหนิ ทัง้การชมเชยและการต าหนิจะมีผลต่อการเรียนรู้

ของนกัเรียนดว้ยกนัทัง้สองอยา่ง 
2. การทดสอบบ่อยครัง้ คะแนนจากการสอบจะเป็นสิ่งจูงใจ มีความหมายต่อ

นักเรียนมาก เพราะอาจหมายถึงการเล่ือนชัน้ การส าเร็จการศึกษา การไดร้บัประกาศนียบัตร 
การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ตลอดจนการประกอบอาชีพ การทดสอบจึงเป็นแรงจงูใจใหน้กัเรียน
สนใจเรียนมากขึน้ การทดสอบบอ่ยครัง้จะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจการเรียนอย่างตอ่เน่ืองและ
สม ่าเสมอ ท าใหน้กัเรียนต่ืนตวัในการเรียน สนใจ เอาใจใส่จริงจงัมากขึน้ และสง่ผลตอ่ผลการเรียน
ของนกัเรียนอีกดว้ย 

3. การคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ครูควรส่งเสริมใหน้ักเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง ดว้ยการเสนอแนะหรือก าหนดหวัขอ้ท่ีท าใหน้กัเรียนสนใจใครรู่ ้เพ่ือใหน้กัเรียนคน้ควา้
เพิ่มเตมิดว้ยตนเอง หวัขอ้เหลา่นีอ้าจจะเป็นเรื่องราวท่ีนา่สนใจ หรือท าใหเ้กิดความรูส้ึกขดัแยง้ก็ได ้
ซึ่งจะท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ ความพยายามท่ีจะศกึษาคน้ควา้ 

4. วิธีท่ีแปลกและใหม่ ควรน าวิธีการท่ีแปลก ๆ ใหม่ เพ่ือเรา้ความสนใจโดยใช้
วิธีการใหม่ ๆ ซึ่งนกัเรียนไม่คาดคิดหรือมีประสบการณม์าก่อน วิธีการท่ีแปลกและใหม่จะช่วยให้
นกัเรียนเกิดความสนใจและมีแรงจงูใจในการเรียนมากขึน้ 

5. ตัง้รางวลัส าหรบังานท่ีมอบหมาย ครูควรตัง้รางวลัล่วงหนา้แก่งานท่ีนกัเรียน
ท าส าเร็จ เพ่ือยั่วยุให้นักเรียนพยายามมากยิ่งขึน้ และการใหร้างวัลก่อนการเรียนรูก็้ได ้เพ่ือให้
นกัเรียนทราบถึงผลท่ีเกิดจากการเรียนรูใ้หม่ ครูควรพยายามใหน้ักเรียนมีโอกาสไดร้บัแรงเสริม
ก าลงัใจอยา่งทั่วถึงกนั 

จากการศกึษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุป การสรา้งแรงจงูใจได ้ดงันี ้
1. ทางวัตถุ เป็นการให้รางวัลดว้ยสิ่งของหรือวัตถุ ท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการหรือเหมาะสมกบัสถานการณน์ัน้ได ้เช่น การใหอ้ปุกรณก์ารเรียนเม่ือนกัเรียนตอบค าถาม
ได ้หรือแสดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค ์เป็นตน้ 

2. ทางจิตใจ เป็นการใหก้ าลงัใจหรือเสริมแรงใหก้บันกัเรียนดว้ยการพดู หรือการ
สัมผัส เช่น เม่ือนักเรียนประสบความส าเร็จก็ควรจะยินดี หรือเม่ือนักเรียนหมดก าลังใจหรือ
ลม้เหลวก็ควรจะใหก้ าลงัใจ ซึ่งจะท าใหน้กัเรียนเกิดแรงจงูใจในการกระท าสิ่งตา่งตอ่ไปไดอ้ยา่งดี 



  

 
 

58 

5.4 แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน  
ผูว้ิจัยไดใ้ชแ้บบวัดแรงจูงใจในการเรียน ของดีเบคเคอรแ์ละเนลสัน  (Debacker & 

Nelson, 2000, pp. 245-254, อ้างถึงใน กรรณิการ ์สนิทธรรม , 2546, น. 85-87) ทั้งหมด 30 ข้อ
ประกอบดว้ย ดา้นเป้าหมาย 11 ขอ้ ดา้นรบัรู ้5 ขอ้ และดา้นคุณค่า 14 ขอ้ ไดแ้บ่งประเภทของ
แรงจงูใจในการเรียน ไว ้3 ดา้น คือ 

1. ดา้นเป้าหมาย หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความมุ่งหวังในการเรียน เพ่ือท่ีจะ
พฒันาตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์โดยการแสวงหากิจกรรมท่ีท าใหต้นเองเกิดการเรียนรูท้กัษะใหม่ 
ๆ โดยมีความเขา้ใจในกิจกรรมและตอ้งการใหค้รูและเพื่อนยอมรบัในความสามารถของตนเองทาง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นความสามารถของตนเอง 

2. ดา้นการรบัรู ้หมายถึง การท่ีนกัเรียนรูจ้กัและคิดตอ่ตนเองเก่ียวกบั
ความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์มีความสามารถในการแสดงความรูส้ึกและการ
แสดงออกทางวิทยาศาสตรร์บัรูเ้ก่ียวกบัวิชาวิทยาศาสตรท่ี์เขาเป็นอยา่งแทจ้รงิ รบัรูว้่าตนเองมี
ความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัใด มีความสามารถท่ีจะท าไดห้รือไม่ 

3. ดา้นคณุคา่ หมายถึง ความพอใจสว่นตวัของนกัเรียนในวิชาวิทยาศาสตรโ์ดย
การใหค้วามส าคญักบัการเรียนวิทยาศาสตรห์รือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์เพ่ือใหไ้ดร้บัประโยชน์
จากวิทยาศาสตรส์  าหรบัน าไปใชใ้นอนาคตใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีวางไว ้
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ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 
กรรณิการ ์สนิทธรรม (2546, น. 85-87) ไดย้กตวัอยา่งแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน 
 

 
ข้อความ  

              ระดับการปฏิบัติ /ความคิดเห็น  

จ ร ิง ม า ก
ที่สุด  

ค่อน 
ข้างจริง  

ไม่แน่ใจ  ค่อน  ข ้า ง
ไม่จริง  

ไม่จริง  

ด้านเป้าหมาย  

( )  น ัก เ ร ีย น ต ้อ ง ก า ร เ ข ้า ใ จ
ความคิดรวบยอดที่ส  าคัญ   
ของวิชาวิทยาศาสตร์ 

     

ด้านการรับรู ้ 

( )  เมื่อ เปรียบเทียบกับนักเรียน
คนอื่นในห้องแล้ว    
น ัก เ ร ีย น เ ป็ น ค น ที ่ ไ ม ่ เ ข ้า ใ จ
เ กี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาก
นัก  

     

ด้านคุณค่า  

( )  น ัก เ รีย น คิด ว ่า ก า รท า ง า น
ด ้า น วิท ย า ศ า ส ต ร ์เ ป็ น ค ว า ม
พอใจส่วนตัว  

     

 

5.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเรียน 
นิพัทธา ชยักิจ (2551, น. 100)การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละ

แรงจงูใจในการเรียนวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสรรคส์รา้งความรูแ้ละการ
จดัการเรียนรูแ้บบเสาะหาความรู ้พบว่า การจดัการเรียนรูแ้บบสรรคส์รา้งความรู ้เป็นการส่งเสริม
ใหน้กัเรียนท างานรว่มกนัภายในกลุ่ม โดยแตล่ะคนจะมีบทบาทส าคญัตอ่ความส าเร็จของกลุม่ จึง
มีผลใหแ้รงจงูใจในการเรียนวิทยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสรรค์
สรา้งความรูแ้ละการจัดการเรียนรูแ้บบเสาะหาความรู ้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 



  

 
 

60 

พิชามญช ์พนัธุย์ลุา (2554, น. 106) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละ
สมรรถนะทางวิทยาศาสตรด์า้นแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูแ้บบ 7E พบว่า นักเรียนท่ีไดร้ับการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 7E มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตรด์า้นแรงจงูใจในการเรียนวิทยาศาสตรห์ลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากการจดัการเรียนรูแ้บบ 7E นี ้เป็น
การเรียนรูท่ี้ฝึกใหน้กัเรียนเรียนรูโ้ดยอาศยัทกัษะและสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์รูจ้กัการสงัเกต
และแกปั้ญหาสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้และเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถแสดงออก
ในสิ่งท่ีคดิไดอ้ยา่งอิสระ รวมทัง้เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนอยูเ่สมอ 

สกลรชัต ์แกว้ดี (2560, มกราคม-มีนาคม) ศกึษาแรงจงูใจและการเรียนรูข้องนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในหอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์พบวา่ 1.) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สว่นใหญ่มี
ระดบัแรงจงูใจในการเรียนรูว้ิทยาศาสตรอ์ยู่ระหว่างระดบั ปานกลาง-สูง ถึงระดบัสงู และนกัเรียน
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตรจ์ากภายใน 2.) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ส่วน
ใหญ่มีระดบัการเรียนรูอ้ยู่ระหว่างระดบัต ่า-ปานกลาง 3.) วิธีการเสริมสรา้งแรงจงูใจในการเรียนรู้
วิทยาศาสตรค์รูส่วนใหญ่ใช้คือ การกระตุน้ภายใน เกิดการเรียนรูร้่วมกันทั้งชั้นเรียน และการ
กระตุน้แรงจงูใจของนกัเรียนดว้ยปัจจยัภายใน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การด าเนินการศกึษาคน้ควา้ 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขาฉกรรจว์ิทยาคม ต.เขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์
จ.สระแกว้  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ  านวน 6 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 221 คน 

1.2 การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 โรงเรียนเขาฉกรรจว์ิทยาคม ต.เขาฉกรรจ ์อ.เขาฉกรรจ ์

จ.สระแก้ว ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 1 ห้องเรียน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  ซึ่งจะไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง

รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก  แบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สูง  และแบบวดัแรงจูงใจใน
การเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุก   

2.1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่
สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั และหลกัสตูรสถานศกึษา 
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2.1.2 ศกึษาเนือ้หาสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เรื่องการ
ด ารงชีวิตของพืช และก าหนดหวัขอ้เรื่อง เพื่อจดัท าแผนการจดัการเรียนรูไ้ดท้ัง้หมด 7 แผน ดงั
ตารางนี ้

  
ตาราง 8 แผนการจดัการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี                          เรื่อง  
1 การล าเลียงน า้และอาหารของพืช  
2 ปัจจ ัยบางประการ ที่จ  า เ ป็นต่อกระบวนการส ัง เค ราะห์

ด้วยแสง  
3 ผลผลิตท่ีเกิดจากการสัง เคราะห์ด้วยแสง  
4 ส่วนประกอบของดอก   
5 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  
6 เทคโนโลยีชีวภาพ  
7 การตอบสนองของพืช  

 
2.1.3 สรา้งแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกับเทคนิคการจดัการ

เรียนรู้เชิงรุกตามท่ีก าหนดไว้ จ  านวน 15 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบดว้ย สาระการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั วิเคราะหผ์ลการเรียน จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ สาระส าคญัหรือความคิดรวบยอด ส่ือและอปุกรณก์ารเรียนรู ้ รูปแบบการเรียนการจดัการ
เรียนรู ้การวดัและประเมินผลและบนัทึกหลังการสอน  แต่ละแผนมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียน
ครอบคลมุทัง้ทกัษะการคดิขัน้สงู และแรงจงูใจในการเรียน  

ซึ่งการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดัดแปลงร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน (Engagement phase) 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจขอ้มลูเพื่อการคน้พบ (Exploration phase) 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายมโนทศัน ์(Explanation phase) 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายและประยกุตใ์ชม้โนทศัน ์(Elaboration phase) 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้(Exhibition phase) 
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2.2 วิธีการหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกับเทคนิค
การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 

2.2.1 น าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุกท่ีสรา้งขึน้ เสนอตอ่ประธานควบคมุปริญญานิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและ
ความเหมาะสม แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

2.2.2 น าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร ์และดา้นการวดัผลประเมินผล จ านวน 5 
ทา่น ตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูเ้ก่ียวกบัความเท่ียงตรงของเนือ้หา เพ่ือวิเคราะห์
คา่ดชันีความสอดคลอ้งและความเหมาะสม (IOC) ซึ่งผลจากการวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้ง
และความเหมาะสม (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช พบวา่คา่ความสอดคลอ้ง (IOC) มีคา่ระหวา่ง  
0.86-0.93 

2.2.3 น าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ไดร้บัการพิจารณามาปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

2.2.4 น าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้น าเสนอตอ่ประธานควบคมุ
ปรญิญานิพนธต์รวจพิจารณาอีกครัง้ 

2.2.5 น าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ผา่นการพิจารณาแลว้ ไปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง
ตอ่ไป 

 2.3 ขัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพของแบบทดสอบทกัษะการคดิขัน้สงู 
2.3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลประเมินผล การเขียนขอ้สอบ และการ

สรา้งขอ้สอบวิทยาศาสตร ์
2.3.2 ศึกษาเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการด ารงชีวิต หน่วยการเรียนรูท่ี้ 5 เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช จากหนงัสือเรียน ตวัชีว้ดั 
และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง ตามหลกัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
กลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และหลกัสตูรสถานศกึษา 

2.3.3 ศึกษาการสร้างข้อสอบของแบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูง โดยวัด
ความสามารถดา้นพทุธิพิสยัของลอริน แอนเดอรส์นั และเดวิด แครทโวลทท่ี์ไดป้รบัปรุงของบลมู 3 
ขัน้ คือ ดา้นวิเคราะห ์ดา้นประเมินคา่ และดา้นคดิสรา้งสรรค ์ 
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2.3.4 สรา้งแบบทดสอบทกัษะการคดิขัน้สงู แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จ านวน 60 ขอ้ 

2.3.5 น าแบบทดสอบทักษะการคิดขัน้สูงท่ีสรา้งขึน้ เสนอต่อประธานควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสม แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

2.3.6 น าแบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูงไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
วิทยาศาสตร ์และดา้นการวัดผลประเมินผล รวมจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบลักษณะข้อค าถาม 
ตวัเลือก ความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีตอ้งการวดั ความถกูตอ้งดา้นภาษา เพ่ือวิเคราะหห์าคา่ดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยคดัเลือกแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สูงท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป พบว่า แบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงูท่ีมีคณุภาพมีทัง้หมด 60 ขอ้ โดย
มีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.60-1.00  

2.3.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  

2.3.8 แบ่งแบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูงเป็น  2 ชุด ชุดละ 30 ข้อ  น า
แบบทดสอบทักษะการคิดขัน้สูงชุดท่ี 1 ไปทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ท่ีเรียนเรื่องนีไ้ปแล้ว 
จ  านวน 90 คน   

2.3.9 น าแบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูงชุดท่ี 2 ไปทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ ์       
จ.สระแก้ว ท่ีเรียนเรื่องนีไ้ปแลว้ จ  านวน 90 คน กลุ่มเดิม โดยเวน้ระยะห่าง 2 สัปดาห ์เพ่ือไม่ให้
นกัเรียนรูส้กึเหน่ือยลา้ในการท าแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงูจ  านวนมาก 

2.3.10 ตรวจใหค้ะแนน โดยตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผิด ให ้0 คะแนน แลว้น า
ผลคะแนนทกัษะการคิดขัน้สงู ไปวิเคราะหห์าความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก(r) เป็นราย
ขอ้ โดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และขอ้ค าถามท่ีมีอ านาจ
จ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-1.00  

2.3.11 เลือกแบบทดสอบทกัษะการคดิขัน้สงู จ  านวน 30 ขอ้ ซึ่งครบตาม
จดุประสงคแ์ลว้ โดยวดัพฤติกรรม 3 ดา้น ดา้นวิเคราะห ์ดา้นประเมินคา่ และดา้นคิดสรา้งสรรค ์ซึ่ง
มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.31 – 0.77 และ มีคา่อ านาจจ าแนก(r) ตัง้แต ่0.21 ขึน้ไป 
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2.3.12 ตรวจใหค้ะแนน โดยตอบถกูให ้1 คะแนน ตอบผิด ให ้0 คะแนน แลว้น า
คะแนนทกัษะการคิดขัน้สงู ไปวิเคราะหห์าคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัของแบบทดสอบทกัษะการคดิ
ขัน้สงู โดยใชว้ิธีการของคเูดอร ์รชิารด์สนั สตูรท่ี 20 (K.R.20) มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.48 

  
ตาราง 9 วิเคราะหข์อ้สอบของแบบทดสอบทกัษะการคดิขัน้สงู 
 

 
ช่ือแผน  

 

พฤติกรรมท่ีต้องการวัด  
ด้านวิ เคราะห์ 

(ข้อ)  
ด้านประเมินค่า  

(ข้อ)  
ด้านคิด  

สร้างสรรค์(ข้อ)  
การล าเลียงน า้และอาหารของ
พืช  

2 2 2 

ปัจจัยบางประการท่ีจ าเ ป็นต่อ
กระบวนการสัง เคราะห์ด้วย
แสง  

3 
 

2  2  

ผลผลิตท่ีเกิดจากการ
สังเคราะห์ด้วยแสง  

1  1 - 

ส่วนประกอบของดอก   2 1 - 
การสืบพันธุ ์แบบอาศัยเพศและ  
ไม่อาศัยเพศ  

1 2 3 

เทคโนโลยี ชีวภาพ  1 2 1 
การตอบสนองของพืช  1 1 - 
รวม  11 11 8  
จ านวนข้อสอบทั้งหมด                                   30     ข้อ  

 
2.4 ขัน้ตอนการหาคณุภาพของแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน 

2.4.1 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบวดัแรงจงูใจในการเรียนของกรรณิการ ์สนิทธรรม (2546, 
น. 85-87) โดยท่ีประกอบดว้ย  3  ดา้น   

2.4.1.1 ดา้นเปา้หมาย หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีความมุง่หวงัในการเรียน 
เพ่ือท่ีจะพฒันาตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์โดยการแสวงหากิจกรรมท่ีท าใหต้นเองเกิดการเรียนรู้
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ทกัษะใหม ่ๆ โดยมีความเขา้ใจในกิจกรรมและตอ้งการใหค้รูและเพ่ือนยอมรบัในความสามารถ
ของตนเองทางวิทยาศาสตร ์เพ่ือตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นความสามารถของตนเอง 

2.4.1.2 ดา้นการรบัรู ้หมายถึง การท่ีนกัเรียนรูจ้กัและคิดตอ่ตนเองเก่ียวกบั
ความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ์มีความสามารถในการแสดงความรูส้ึกและการ
แสดงออกทางวิทยาศาสตรร์บัรูเ้ก่ียวกบัวิชาวิทยาศาสตรท่ี์เขาเป็นอยา่งแทจ้รงิ รบัรูว้่าตนเองมี
ความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัใด มีความสามารถท่ีจะท าไดห้รือไม่ 

2.4.1.3 ดา้นคณุคา่ หมายถึง ความพอใจสว่นตวัของนกัเรียนในวิชา
วิทยาศาสตรโ์ดยการใหค้วามส าคญักบัการเรียนวิทยาศาสตรห์รือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์
เพ่ือใหไ้ดร้บัประโยชนจ์ากวิทยาศาสตรส์  าหรบัน าไปใชใ้นอนาคตใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ 

2.4.2 น าแบบวดัแรงจงูใจในการเรียนของกรรณิการ ์สนิทธรรม (2546, น. 85-
87) จ านวน 40 ขอ้ ไปทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ซึ่งมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบั
กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 90 คน ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนเขาฉกรรจว์ิทยาคม ต.เขาฉกรรจ ์           
อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 

2.4.3 น าแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน ไปวิเคราะหห์าคา่อ านาจจ าแนก(r) เป็น
รายขอ้ โดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-1.00 

2.4.4 เลือกขอ้ค าถาม จ านวน 30 ขอ้ ท่ีมีคา่อ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่0.21 ขึน้ไป 
เพ่ือน ามาทดสอบในการวิจยั 

2.4.5 น าแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน ไปวิเคราะหห์าคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัของ
แบบทดสอบ สตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั พบวา่แบบวดัแรงจงูใจในการเรียน มี
คา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.86 

2.4.6 วิเคราะห์แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน เป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั แบง่ออก 3 ดา้น คือ ดา้นเปา้หมาย ดา้นรบัรู ้และดา้นคณุคา่ ดงันี ้

ตาราง 10 การจ าแนกจ านวนขอ้ของแบบวดัแรงจงูใจในการเรียนรายดา้น 

แรงจูงใจในการเรียน  จ านวน (ข้อ)  
1. เป้าหมาย  11 ข้อ  
2. รับรู ้   5 ข้อ  
4. คุณค่า  14 ข้อ  
             รวม  30  ข้อ  
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน มีการก าหนดคะแนนตามระดบัความคดิเห็น
ดงันี ้

จรงิมาก      ให ้   5  คะแนน   
คอ่นขา้งจรงิ      ให ้   4  คะแนน   
ไมแ่นใ่จ      ให ้   3  คะแนน   
คอ่นขา้งไมจ่รงิ     ให ้   2  คะแนน   
ไมจ่รงิ      ให ้   1  คะแนน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
แบบแผนการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างกลุม่เดียว (One Group 

Pretest – Posttest Design) (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2538, น. 60-61) ซึ่งมีรูปแบบการวิจยั ดงันี ้

ตาราง 11 แบบแผนการวิจยั 

กลุม่ตวัอยา่ง ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

RE T1 X T2 

 
สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการวิจยั  
RE  แทน กลุม่ตวัอยา่ง  
T1  แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
T2  แทน การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
X  แทน การจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัการเทคนิคการ 

    จดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 
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4. การด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
1. ทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงูและแบบวดัแรงจงูใจในการ

เรียน 
2. ด าเนินการทดลอง โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนเอง ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการวิจยั 15 คาบ 

คาบละ 50 นาที  
3. เม่ือสิน้สดุการสอนตามก าหนด ท าการทดสอบดว้ยแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู 

และแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน  
4. ตรวจใหค้ะแนนการท าแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงูและและแบบวดัแรงจงูใจใน

การเรียน โดยคะแนนแบบทดสอบทกัษะการคดิขัน้สงู ถา้ตอบถกูให ้1 คะแนน ตอบผิดให ้0 
คะแนน แลว้น าผลคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
1. เปรียบเทียบทกัษะการคิดขัน้สงูของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการ

เรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ
ทดสอบ t-test dependent for samples 

2. เปรียบเทียบแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกก่อนเรียนและหลงัเรียน ใชส้ถิติ
ทดสอบ t-test dependent for samples 

3. สถิตท่ีิใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู 

3.1 สถิตพืิน้ฐาน 
3.1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนทกัษะการคิดขัน้สูง และคะแนนแรงจูงใจใน

การเรียน 
3.1.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนทกัษะการคิดขัน้

สงู และคะแนนแรงจงูใจในการเรียน 
3.2 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ 

3.2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนือ้หาท่ีตอ้งการวัด ของ
คะแนนทกัษะการคดิขัน้สงู และคะแนนแรงจงูใจในการเรียน 

3.2.2 คา่ความยากง่าย (p) ของแบบทกัษะการคิดขัน้สงู โดยวิเคราะหข์อ้ค าถาม
เป็นรายขอ้ 
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3.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบทักษะการคิดขั้นสูง และแบบวัด
แรงจงูใจในการเรียน โดยวิเคราะหข์อ้ค าถามเป็นรายขอ้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546) 

3.2.4 คา่ความเช่ือมั่นโดยใชส้ตูรการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั ของ
แบบวดัแรงจงูใจในการเรียน 

3.2.5 คา่ความเช่ือมั่นโดยใชส้ตูรคเูดอร ์รชิารด์สนั สตูรท่ี 20 (K.R.20) ของ
แบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู 

3.3 สถิตใินการทดสอบสมมตฐิาน 
3.3.1 ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูงของกลุ่ม

ตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิตทิดสอบ t-test dependent for samples 
3.3.2 ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียน  ของกลุ่ม

ตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนใชส้ถิตทิดสอบ t-test dependent for samples 
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บทที ่4 
วิธีด าเนินการวิจัย 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูล เพ่ือใหเ้กิด

ความขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณต์า่ง ๆ ในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
N  แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
n1 แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ  
n2 แทน  คะแนนเตม็ของแบบวดัแรงจงูใจ  
X แทน  คา่เฉล่ียของคะแนน    

 S.D. แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน  การทดสอบสถิต ิt-test dependent for samples   
p  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  
*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลความหมายผลของการวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจยัจะน าเสนอตามล าดบัของสมมตฐิานดงันี ้
1. เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูงก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รุก โดยใชส้ถิตทิดสอบ t-test dependent for samples 

2. เปรียบเทียบแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัการเรียน ใชส้ถิติ
ทดสอบ t-test dependent for samples 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
1. เปรียบเทียบทกัษะการคิดขัน้สงูของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการ

เรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก โดยใชส้ถิตทิดสอบ t-test 
dependent for samples ปรากฏดงัตาราง 11 

ตาราง 12 เปรียบเทียบทกัษะการคิดขัน้สงู 

ทักษะการคิดขั้นสูง  กลุ่มตัวอย่าง  N n X S.D. t  
ด้านวิ เคราะห์ หลังเรียน  32 11 6.65 2.23   

11.88* ก่อนเรียน  32 11 1.43 1.18 
ด้านประเมินค่า  หลังเรียน  32 11 8.03 1.63  

13.02* ก่อนเรียน  32  11 3.28 1.39 
ด้านคิดสร้างสรรค์ หลังเรียน  32 8 6.06 1.07   

18.14* ก่อนเรียน  32 8 1.87 1.00 
รวม  หลังเรียน  32 30 20.75 3.17   

21.25* ก่อนเรียน  32 30 6.59 2.04  

* p < .05  
จากตาราง 11 โดยภาพรวมนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 

5E ท่ีดดัแปลงรว่มเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกมีทกัษะการคิดขัน้สูงหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ท่ี 1 

เม่ือพิจารณาทกัษะการคดิขัน้สงูเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นวิเคราะห ์ ดา้นประเมินคา่ และ
ดา้นคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่ก่อนเรียน ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 
2. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ี

ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกก่อนเรียนและหลัง
เรียน ใชส้ถิตทิดสอบ t-test dependent for samples ดงัปรากฏในตาราง 12 
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ตาราง 13  เปรียบเทียบคะแนนแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

แรงจูง ใจ ในการ
เรียน  

กลุ่มตัวอย่าง  N n    X S.D. t  

ด้านเป้าหมาย  หลังเรียน  32 11 4.25 0.25   
15.03* ก่อนเรียน  32 11 2.80 0.59 

ด้านรับรู ้ หลังเรียน  32 5 4.61 0.22  
28.19* ก่อนเรียน  32  5 2.36 0.46 

ด้านคุณค่า  หลังเรียน  32 14 4.55 0.15   
28.31* ก่อนเรียน  32 14 2.68 0.29 

รวม  หลังเรียน  32 30 4.47 0.12   
34.50* ก่อนเรียน  32 30 2.62 0.35  

* p < .05 
จากตาราง 12 โดยภาพรวมนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 

5E ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ท่ี 2 

เม่ือพิจารณาแรงจงูใจในการเรียนเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเป้าหมาย ดา้นรบัรู ้และดา้น
คณุคา่สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูงก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รุก  

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกเทียบก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ทกัษะการคดิขัน้สงูของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 

ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
2. แรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกับ

เทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขาฉกรรจว์ิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ ์
จ.สระแก้ว ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 1 ห้องเรียน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ซึ่งจะไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก  
2. แบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู 
3. แบบวดัแรงจงูใจในการเรียน   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีมี้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. ทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบทักษะการคิดขัน้สูงและแบบวัดแรงจูงใจใน
การเรียน 

2. ด าเนินการทดลอง โดยผูว้ิจยัด  าเนินการสอนเอง ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการวิจยั 15 
คาบ คาบละ 50 นาที  

3. เม่ือสิน้สุดการสอนตามก าหนด ท าการทดสอบดว้ยแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้
สงู และแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน  

4. ตรวจใหค้ะแนนการท าแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงูและและแบบวดัแรงจูงใจ
ในการเรียน โดยคะแนนแบบทดสอบทักษะการคิดขัน้สูง ถ้าตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผิดให ้0 
คะแนน แล้วน าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานการ
วิเคราะหข์อ้มลู 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
1. เปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการ

จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
สถิตทิดสอบ t-test dependent for samples 

2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้
สถิตทิดสอบ t-test dependent for samples 

สรุปผลการวิจัย 
1. ทกัษะการคดิขัน้สงูของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 

ท่ีดดัแปลงรว่มเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

2. แรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 
5E ท่ีดดัแปลงรว่มเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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อภปิรายผล 
จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกับเทคนิคการจดัการเรียนรู้

เชิงรุกท่ีมีผลต่อทักษะการคิดขัน้สูง และแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 
เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช สามารถอภิปรายผลตามสมมตฐิานดงันี ้

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทกัษะการคิดขัน้สูงของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E  ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง 
เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้เนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลาง นักเรียนเป็นผูสื้บเสาะ แสวงหาความรู ้หรือ
คน้ควา้ในการคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  ผ่านการสืบคน้ขอ้มูลหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ตัง้แตก่ารส ารวจปัญหาหรือสถานการณ ์การลงมือปฏิบตัิ การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูล 
และการสรุปขอ้มลู เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสน าเสนอผลงานหรือความสามารถของตนเองในการ
แสดงความคิดเห็น ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเพ่ือน ๆ และครู ซึ่งสอดคลอ้งกบันิรชา (2560, น. 
88) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดัดแปลงร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละทักษะการ
ท างานเป็นทีมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E 
ท่ีดดัแปลงร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรห์ลัง
เรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นอกจากนีแ้ลว้ การใชเ้ทคนิคเชิงรุกในการจดักิจกรรมแต่ละขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E 
ดดัแปลง ยงัชว่ยสง่เสรมิทกัษะการคดิขัน้สงูเพิ่มมากขึน้ซึ่งสามารถอธิบายได ้ดงันี ้ 

ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคจากครูโดยตรง และเขียน-จบัคู-่แลกเปล่ียน โดย
น าขา่ว สถานการณใ์นปัจจบุนัซึ่งเป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินของตนเอง เช่น การเจรญิเติบโตของ
พืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเรา้ หรือเป็นสิ่งท่ีนักเรียนก าลังสนใจท าให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือรน้  อยากเรียนรู ้เกิดการตัง้ค  าถาม  สนทนากบัเพ่ือน แลกเปล่ียนความคดิ มมุมอง   

ขั้นส ารวจข้อมูลเพ่ือการค้นพบ ผู้วิจัยน าเทคนิคสุ่มหัวคิด และเขียนบันทึก เปิด
โอกาสให้นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการหาวิธีการแก้ปัญหาหรือหาค าตอบร่วมกัน พบว่า 
นกัเรียนเกิดการคน้พบแนวทางในการหาวิธีแก้ปัญหาหรือการทดลอง  โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีการ
ปฏิบัติ กิจกรรม ท่ีชัดเจนโดยทุกคนในสมาชิกในกลุ่ม มีหน้าท่ี ท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
ความสามารถและความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม  นักเรียนมีการวางแผนการส ารวจ การ
ทดลองดว้ยตนเอง 
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ขัน้อธิบายมโนทัศน์ ผูว้ิจยัน าเทคนิคถามตอบค าถาม  เวียนกันอภิปราย  อ่างปลา 
แผนผงัความคิด และเกม กระตุน้ใหน้ักเรียนแต่ละคนอธิบายผลจากการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกัน 
โดยพบวา่ นกัเรียนสามารถน าความรูท่ี้ไดจ้ากการปฏิบตัิกิจกรรมมาอธิบายหรือสรุปองคค์วามรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง สังเกตจากการตอบค าถามหรือการน าเสนอผลงานของตนเอง รวมทัง้การตัง้ค  าถาม
ถามเพ่ือนสมาชิกกลุม่อ่ืน  

ขัน้ขยายและประยกุตใ์ชม้โนทศัน ์ผูว้ิจยัน าเทคนิคตรวจสอบการอา่นและแลกเปล่ียน
ความคดิ  เนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดขัน้สงูในการตอบวา่ไดเ้รียนรูป้ระเด็นใดบา้งเม่ือจบจากการ
ปฏิบตัิกิจกรรม พบว่า นกัเรียนสามารถน าความรูท่ี้ไดม้าเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนัของตนเองได้
หรือต่อยอดความรูใ้นเช่ือมโยงเนือ้หาถัดไปได ้สังเกตจากการตอบค าถามรวมทัง้การเช่ื อมโยง
เนือ้หาเขา้กบัเรื่องท่ีเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้ผูว้ิจยัน าเทคนิคเกม เป็นการตรวจสอบความรูค้วามเขา้ในสิ่งท่ี
เรียนโดยการใชเ้กม เพ่ือมากระตุน้ความสนใจและเกิดความต่ืนตวัในการเรียนใหมี้ความต่อเน่ือง 
พบว่า นกัเรียนกลา้ท่ีจะแสดงศกัยภาพความสามารถของตนเองมาออกโดยการส่ือสารใหเ้พ่ือน
รบัรูใ้นรูปแบบและแนวความคิดของตนเองต่อเนือ้หานัน้  ๆ พรอ้มทัง้ยอมรบั รบัฟัง แลกเปล่ียน
เรียนซึ่งงกันและกันจากกลุ่มย่อยไปหากลุ่มใหญ่ จนไดแ้นวคิดหรือค าตอบร่วมกัน นักเรียนเกิด
ความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู ้อยากท่ีจะมีส่วนร่วมตลอดเวลา โดยเฉพาะเม่ือครูมี
รางวลัเพิ่มในการปฏิบตักิิจกรรมนกัเรียนก็จะเกิดความสนใจท่ีจะปฏิบตัิกิจกรรมเพิ่มขึน้กว่าเดมิ  

สมมติฐานขอ้ท่ี 2  แรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการ
จัดการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงร่วมเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง
รว่มเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นกระบวนการจดัการเรียนรูท่ี้นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีบทบาทหลกั
ในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการคิดแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความต่ืนตัว ความกระตือรือรน้ และความสนใจภายใน
ตวัเอง เป็นกระบวนการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนอยากท่ีจะเรียนรู ้
ซึ่งสอดคลอ้งกับพิชามญช ์พนัธุย์ุลา (2554, น. 106) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และสมรรถนะทางวิทยาศาสตรด์า้นแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีไดร้บั
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูแ้บบ 7E พบว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 7E มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตรด์า้นแรงจงูใจในการเรียนวิทยาศาสตรห์ลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากการจดัการเรียนรูแ้บบ 7E นี ้เป็น
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การเรียนรูท่ี้ฝึกใหน้กัเรียนเรียนรูโ้ดยอาศยัทกัษะและสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์รูจ้กัการสงัเกต
และแกปั้ญหาสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้และเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถแสดงออก
ในสิ่งท่ีคิดไดอ้ย่างอิสระ รวมทั้งเป็นการกระตุน้ความสนใจของนักเรียนอยู่เสมอ โดยสามารถ
อธิบายไดเ้ป็นรายดา้น ดงันี ้

ดา้นเป้าหมาย เป็นความมุ่งหวงัในผลการเรียนหรือผลจากการปฏิบตัิ กิจกรรม โดย
การแสวงกิจกรรม ความรูใ้หม่ ๆ ท่ีท าให้ตนเองเกิดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมให้เกิดทักษะใหม่  เพ่ือ
ต้องการให้ครูและเพ่ือนเห็นความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเกิดการยอมรับ ช่ืนชม 
ความสามารถของตนเองในทางวิทยาศาสตร ์ 

ด้านการรับรู ้ เป็นการรู ้จักและรับรู ้เก่ียวกับความสามารถของตนเองในทาง
วิทยาศาสตรว์่าตนเองมีความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับใด มากน้อย
เพียงใด 

ดา้นคุณค่า เป็นความพอใจส่วนตัวท่ีไดร้บัจากการเรียนวิทยาศาสตร ์โดยการให้
ความส าคญักับการเรียนหรือกิจกรรมทางวิทยาศาสตรใ์หบ้รรลุ เพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชนใ์น
อนาคต  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. การแบง่กลุ่มนกัเรียน ควรมีการแบง่กลุ่มหรือใหน้กัเรียนเปล่ียนกลุ่มอย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเพ่ือนภายในหอ้ง เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้และท าความ
รูจ้กักนัเพิ่มมากขึน้ 

2. กิจกรรมในขัน้อธิบายมโนทศัน ์ควรใหค้วามส าคญัในส่วนของค าถาม ปัญหา หรือ
ขอ้สงสยัท่ีนักเรียนอยากรูน้อกจากเนือ้หาจากการปฏิบตัิกรรมแลว้ ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
ศกึษาคน้ควา้ หาขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นจุดเริ่มตน้หรือแนวทางในการหาค าตอบดว้ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งอาจจะแนวทางหนึ่งท่ีน าไปสูก่ารกระบวนการสรา้งสรรคโ์ครงงาน
ทางวิทยาศาสตร ์ 

3. ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู ้นอกจากการประเมินตนเองจากแบบทดสอบท่ีครูก าหนดให้
แลว้ ควรเพิ่มวิธีการประเมินโดยการเปิดโอกาสใหเ้พ่ือนประเมินเพ่ือนดว้ยกันเอง ก็จะเป็นวิธีการ
หนึ่งท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดความรูส้กึยอมรบั และรบัฟังมากขึน้เน่ืองจากเป็นเพ่ือนดว้ยกนัเอง 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัย 
จากการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดัดแปลงร่วมเทคนิคการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก พบว่า

ผลงานของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ในขัน้อธิบายมโนทศัน ์ในรูปแบบของแผนผงัความคิดท่ีแต่ละกลุ่มมี
การน าเสนอออกมามีความหลากหลายท่ีมีจดุเนน้หรือความสนใจท่ีแตกตา่งกนัเฉพาะกลุ่ม ซึ่งนัน้
เป็นสิ่งท่ีบอกไดว้่านอกจากทกัษะการคิดขัน้สงูและแรงจงูใจในการเรียนท่ีเกิดขึน้แลว้ ยงัมีความคิด
สรา้งสรรคท่ี์เกิดขึน้ นอกจากนีย้งักระบวนการท างานกลุม่ เน่ืองจากการจดัการเรียนรูส้ว่นใหญ่เป็น
กระบวนการเรียนรูเ้ป็นกลุ่ม รวมทัง้กระบวนการแกปั้ญหาเพ่ือการคน้หาค าตอบอีกดว้ย ดงันัน้ใน
การศึกษาครัง้ถัดไปควรมีการศึกษาเก่ียวกับความคิดสรา้งสรรค ์กระบวนการท างานกลุ่ม และ
กระบวนการแกปั้ญหา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

1) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ดียิ่ง อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                           

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา        

2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อมรา  เขียวรกัษาอาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                           

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา      

3) อาจารย ์ดร.ชนะวฒัน ์บนุนาค  รองอธิการบดี วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา  จงัหวดักรุงเทพฯ 

4) อาจารยอ์นสุสรา  เฉลิมศรี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย

ประถม) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จงัหวดักรุงเทพฯ   

5) คณุครูสายสนีุย ์ ตนัเจรญิ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้                  

จงัหวดักรุงเทพฯ           

6) คณุครูจงถนอม จ านงคจ์ิตร ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เตรียมอดุมศกึษา

พฒันาการ  จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
 - ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ

    จดัการเรียนรูเ้ชิงรุก      
  - ตวัอยา่งแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู 
  - ตวัอยา่งแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ง 

การวิเคราะหค์วามสอดคล้องของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู 

- การวิเคราะหค์า่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมั่นของ  แบบทดสอบ
ทกัษะการคิดขัน้สงู  (ชดุท่ี 1)  

- การวิเคราะหค์า่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
ทกัษะการคิดขัน้สงู  (ชดุท่ี 2) 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แบบวดัแรงจงูใจในการเรียน 

- การวิเคราะหค์า่อ านาจจ าแนก (r) แบบวดัแรงจงูใจในการเรียน 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 1 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 2 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 3 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 4 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 5 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 6 

- การประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลงรว่มกบัเทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 7 

การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบทักษะการคิดข้ันสูง 
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ตาราง 14 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู 

ขอ้ท่ี 
                      ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

2 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

3 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

7 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

8 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

12 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

13 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

14 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

15 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

16 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

 

 

ตาราง 13 (ตอ่) 
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ขอ้ท่ี 
                ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

18 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

19 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

20 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

21 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

22 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

24 +1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

25 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

26 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

30 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

ตาราง 13 (ตอ่) 
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ขอ้ท่ี 
                     ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

31 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

32 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

33 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

34 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

35 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

36 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

37 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

38 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

40 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

41 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

42 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

43 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

44 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

45 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

46 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

 

 

 

ตาราง 13 (ตอ่) 
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ขอ้ท่ี 
                      ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

48 +1 0 -1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

49 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

50 +1 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

51 +1 0 +1 0 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

52 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

53 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

54 +1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

55 +1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

56 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

57 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

58 +1 +1 0 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

60 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ีใชไ้ดมี้ทัง้หมด 60 ขอ้  

 

 

การวิเคราะหค่์าความยากง่าย(p)ค่าอ านาจจ าแนก (r)และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบทักษะการคิดข้ันสูง 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหค์า่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู (ชดุท่ี 1) 
        

ขอ้ท่ี คา่ความ

ยาก (p) 

คา่อ านาจ 

จ าแนก (r) 

ขอ้ท่ี คา่ความ 

ยาก (p) 

คา่อ านาจ 

จ าแนก (r) 

1 0.10 0.27 16 0.50 0.25 

2 0.96 0.07 17 0.82 0.57 

3 0.10 0.00 18 0.62 0.24 

4 0.78 0.50 19 0.58 0.51 

5 0.30 0.40 20 0.40 0.72 

6 0.64 0.36 21 0.40 0.59 

7 0.60 0.02 22 0.14 0.20 

8 0.54 0.31 23 0.20 -0.07 

9 0.12 -0.01 24 0.68 0.57 

10 0.56 0.30 25 0.34 0.46 

11 0.70 0.71 26 0.70 0.58 

12 0.04 -0.07 27 0.38 0.46 

13 0.36 0.31 28 0.36 0.65 

14 0.62 0.58 29 0.72 0.65 

15 0.14 0.26 30 0.34 0.73 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัทกัษะการคิดขัน้สงู มีคา่เทา่กบั 0.78 

ตาราง 14 (ตอ่) 
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แผน จดุประสงค ์ ทกัษะการคิด
ขัน้สงู 

ขอ้ที ่ คา่
ความ
ยาก (p) 

คา่
อ านาจ
จ าแนก 
(r) 

ผล ใช ้– 
ไมใ่ช ้

1 1.1 อธิบายกลุม่เซลลท์ี่เก่ียวกบัการ
ล าเลียงของพืช 

1.2 อธิบายโครงสรา้งและหนา้ที่ของ
เนือ้เยื่อล  าเลียงน า้และอาหารของพืช 

วิเคราะห ์ 9 0.12 -0.01 X ไมใ่ช ้

11 0.70 0.71 / ใช ้

17 0.82 0.57 / ใช ้

ประเมินคา่ 8 0.54 0.31 / ใช ้

16 0.50 0.25 / ไมใ่ช ้

18 0.62 0.24 / ใช ้

2 2.1 อธิบายปัจจยัที่จ  าเป็นตอ่กระบวนการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสง 

2.2 อธิบายความส าคญัของกระบวนการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงของพืชตอ่สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอ้ม 

วิเคราะห ์ 3 0.10 0.00 X ไมใ่ช ้

5 0.30 0.40 / ไมใ่ช ้

10 0.56 0.30 / ไมใ่ช ้

12 0.04 -0.07 X ไมใ่ช ้

15 0.14 0.26 X ไมใ่ช ้

ประเมินคา่ 14 0.62 0.58 / ใช ้

19 0.58 0.51 / ไมใ่ช ้

คิดสรา้งสรรค ์ 13 0.36 0.31 / ใช ้

3 3.1 อธิบายผลที่ไดจ้ากการสงัเคราะหด์ว้ย
แสงของพืช 

วิเคราะห ์ 1 0.10 0.27 X ไมใ่ช ้

4 0.78 0.50 / ไมใ่ช ้

ประเมินคา่ 2 0.96 0.07 X ไมใ่ช ้

6 0.64 0.36 / ไมใ่ช ้

7 0.60 0.02 X ไมใ่ช ้

    

 

ตาราง 14 (ตอ่) 
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แผน จดุประสงค ์ ทกัษะการคดิ

ขัน้สงู 

ขอ้ที่ 

 

คา่ความ

ยาก (p) 

คา่อ านาจ

จ าแนก (r) 

ผล ใช ้– 

ไมใ่ช ้

4 4.1 อธิบายโครงสรา้งของดอกที่เก่ียวขอ้ง

กบัการสืบพนัธุข์องพืช 

วิเคราะห ์ 30 0.34 0.73 / ใช ้

5  ประเมินคา่ 20 0.40 0.72 / ใช ้

คิด

สรา้งสรรค ์

21 0.40 0.59 / ใช ้

6 6.1 อธิบายหลกัการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ 

6.2 วิเคราะหผ์ลการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ

ในดา้นตา่ง ๆ ที่มีตอ่มนษุยแ์ละ

สิ่งแวดลอ้ม 

วิเคราะห ์ 23 0.20 -0.07 X  

27 0.38 0.46 / ไมใ่ช ้

ประเมินคา่ 24 0.68 0.57 / ใช ้

7 7.1 อธิบายการตอบสนองของพืชตอ่แสง 

น า้ และการสมัผสั 

วิเคราะห ์ 26 0.70 0.58 / ไมใ่ช ้

29 0.72 0.65 / ใช ้

ประเมินคา่ 22 0.14 0.20 X ไมใ่ช ้

25 0.34 0.46 / ใช ้
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์า่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู (ชดุท่ี 2) 
        

ขอ้ท่ี คา่ความ              

ยาก (p) 

คา่อ านาจ

จ าแนก (r) 

ขอ้ท่ี คา่ความ        

ยาก (p) 

คา่อ านาจ

จ าแนก (r) 

31 0.24 0.10 46 0.48 0.00 

32 0.90 0.21 47 0.83 0.32 

33 0.16 0.03 48 0.62 0.21 

34 0.90 0.21 49 0.61 0.39 

35 0.32 0.25 50 0.45 0.71 

36 0.77 0.32 51 0.37 0.64 

37 0.50 0.14 52 0.08 0.10 

38 0.53 0.28 53 0.06 -0.03 

39 0.15 -0.03 54 0.75 0.42 

40 0.62 0.39 55 0.40 0.39 

41 0.73 0.39 56 0.77 0.46 

42 0.14 0.03 57 0.43 0.25 

43 0.31 0.35 58 0.30 0.50 

44 0.76 0.32 59 0.76 0.32 

45 0.13 0.25 60 0.38 0.64 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทกัษะการคิดขัน้สงู มีคา่เทา่กบั 0.62 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

แผน จดุประสงค ์ ทกัษะ

การคิด

ขัน้สงู 

ขอ้ที่ 

 

คา่ความ

ยาก (p) 

คา่อ านาจ

จ าแนก (r) 

ผล ใช ้– 

ไมใ่ช ้

1 1.1 อธิบายกลุม่เซลลท์ี่เก่ียวกบัการ

ล าเลียงของพืช 

1.2 อธิบายโครงสรา้งและหนา้ที่ของ

เนือ้เยื่อล  าเลียงน า้และอาหารของพืช 

วิเคราะห ์ 34 0.90 0.21 X ไมใ่ช ้

47 0.83 0.32 / ไมใ่ช ้

54 0.75 0.42 / ไมใ่ช ้

คิด

สรา้งสรรค ์

36 0.77 0.32 / ใช ้

45 0.13 0.25 X ไมใ่ช ้

49 0.61 0.39 / ใช ้

2 2.1 อธิบายปัจจยัที่จ  าเป็นตอ่

กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง 

2.2 อธิบายความส าคญัของ

กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพืช

ตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 

วิเคราะห ์ 35 0.32 0.25 / ใช ้

38 0.58 0.28 / ใช ้

42 0.14 0.50 X ไมใ่ช ้

44 0.76 0.32 / ใช ้

53 0.06 -0.03 X ไมใ่ช ้

ประเมิน

คา่ 

33 0.16 0.03 X ไมใ่ช ้

59 0.76 0.32 / ใช ้

คิด

สรา้งสรรค ์

43 0.31 0.35 / ใช ้

3 3.1 อธิบายผลที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์

ดว้ยแสงของพืช 

วิเคราะห ์ 40 0.62 0.39 / ใช ้

ประเมิน

คา่ 

57 0.43 0.25 / ใช ้

4 4.1 อธิบายโครงสรา้งของดอกที่

เก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธุข์องพืช 

วิเคราะห ์ 32 0.90 0.21 / ไมใ่ช ้

46 0.48 0.00 X ไมใ่ช ้

48 0.62 0.21 / ใช ้
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ตาราง 15 (ตอ่) 

แผน จดุประสงค ์ ทกัษะการ

คิดขัน้สงู 

ขอ้ที ่

 

คา่ความ

ยาก (p) 

คา่อ านาจ

จ าแนก 

(r) 

ผล ใช ้– 

ไมใ่ช ้

5 5.1 อธิบายกระบวนการสืบพนัธุแ์บบ

อาศยัเพศของพืชดอก โดยใชส้ว่นตา่ง ๆ 

ของพืช 

5.2 อธิบายกระบวนการสืบพนัธุแ์บบไม่

อาศยัเพศของพืชดอก โดยใชส้ว่นตา่ง ๆ 

ของพืช 

ประเมินคา่ 41 0.73 0.39 / ใช ้

58 0.30 0.50 / ใช ้

คิด

สรา้งสรรค ์

31 0.24 0.10 X ไมใ่ช ้

51 0.37 0.64 / ใช ้

55 0.40 0.39 / ใช ้

6 6.1 อธิบายหลกัการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ 

6.2 วิเคราะหผ์ลการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ

ในดา้นตา่ง ๆ ที่มีตอ่มนษุยแ์ละ

สิ่งแวดลอ้ม 

วิเคราะห ์ 60 0.38 0.64 / ใช ้

ประเมินคา่ 52 0.08 0.10 X ไมใ่ช ้

56 0.77 0.46 / ใช ้

คิด

สรา้งสรรค ์

50 0.45 0.71 / ใช ้

7 7.1 อธิบายการตอบสนองของพืชตอ่แสง 

น า้ และการสมัผสั 

ประเมินคา่ 39 0.15 -0.03 X ไมใ่ช ้
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การวิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะหค์า่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน 

ขอ้ท่ี คา่อ านาจจ าแนก (r) ขอ้ท่ี คา่อ านาจจ าแนก (r) 

1 0.27 18 0.14 

2 0.19 19 0.34 

3 0.22 20 0.21 

4 0.67 21 0.59 

5 0.56 22 0.11 

6 0.29 23 0.59 

7 0.24 24 0.54 

8 0.45 25 0.66 

9 0.45 26 0.58 

10 0.26 27 0.51 

11 -0.09 28 0.46 

12 0.32 29 0.53 

13 0.41 30 -.0.40 

14 0.33 31 0.68 

15 0.21 32 0.48 

16 0.07 33 0.43 

17 0.51 34 0.26 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี คา่อ านาจจ าแนก (r) ขอ้ท่ี คา่อ านาจจ าแนก (r) 

35 0.31 38 0.47 

36 0.43 39 0.33 

37 0.31 40 0.22 

คา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัแรงจงูใจในการเรียน มีคา่เท่ากบั 0.86 
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลงร่วมกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที ่1 

ตาราง 18 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง
รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 1 
 

ขอ้ท่ี 

                        ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 

 

IOC 

 

หมาย

เหต ุ

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

8 +1 -1 +1 +1 1 3 0.6 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้



  

 
 

124 

ตาราง 17 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี 
                      ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

15 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

16 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลงร่วมกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที ่2 

ตาราง 19 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง
รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 2 
 

ขอ้ท่ี 
                ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี 
               ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

15 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

16 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลงร่วมกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที ่3 

ตาราง 20 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง
รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 3 
 

ขอ้ท่ี 
                    ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี 
              ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

15 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

16 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลงร่วมกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที ่4 

ตาราง 21 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง
รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 4 
 

ขอ้ท่ี 
                 ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

7 +1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

8 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี 
               ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

14 +1 0 +1 +1 +1 5 0.8 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลงร่วมกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที ่5 

ตาราง 22 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง
รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 5 
 

ขอ้ท่ี 
                  ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

11 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

12 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี 
                      ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

15 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

16 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลงร่วมกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที ่6 

ตาราง 23 ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง
รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 6 
 

ขอ้ท่ี 
                 ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

11 +1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 22 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี 
                      ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

15 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

16 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ทีด่ัดแปลงร่วมกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที ่7 

ตาราง 24  ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 5E ท่ีดดัแปลง
รว่มกบัเทคนิคการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ี 7 

ขอ้ท่ี 
                    ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชไ้ด ้

10 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง 23 (ตอ่) 

ขอ้ท่ี 
                    ดชันีความสอดคลอ้ง 

รวม 
 

IOC 

 

หมายเหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชไ้ด ้

15 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้

16 +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชไ้ด ้
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