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บทที ่ 2 
 

เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
                การพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบั
เซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ผูร้ายงานไดศึ้กษาเอกสารทฤษฎีต่าง ๆ  ตลอดจน
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อท าความเขา้ใจกบัแนวทาง  หลกัการ  ทฤษฎีและผลการวจิยัต่าง ๆ  ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการรายงานในคร้ังน้ี  จึงขอกล่าวถึงเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
                1.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัแนวทางการจดัการศึกษา                    
                     1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551                    
                     1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
                     1.3  การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและ  
การสลายสารอาหารระดบัเซลล์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
                2.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรม      
                     2.1  ความหมายของชุดกิจกรรม      
                     2.2  ประเภทของชุดกิจกรรม      
                     2.3  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
                     2.4  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การผลิตชุดกิจกรรม 
                     2.5  หลกัการและขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม      
                     2.6  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
                     2.7  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
                3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     
                     3.1  ความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     
                     3.2  จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     
                     3.3  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                     3.4  ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                     3.5  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ      
                4.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
                     4.1  ความหมายของความพึงพอใจ                     
                     4.2  องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ                     
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                     4.3  การวดัความพึงพอใจ                     
                     4.4  ลกัษณะการศึกษาความพึงพอใจ                     
                     4.5  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ               
                5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  เอกสารที่เกีย่วกบัแนวทางการจัดการศึกษา 
                1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551           
                ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  (2551, หนา้ 3-4)  กล่าวถึง  วสิัยทศัน์  หลกัการ  
จุดหมาย  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ดงัน้ี          
                วสัิยทัศน์ 
                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน  ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให ้  
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ   
เป็นพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข         
มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้ง  เจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
                หลกัการ 
                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
                1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  และคุณธรรม          
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
                2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง          
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
                3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
                4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลาและการจดั         
การเรียนรู้ 
                5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  



 
10 

                6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์   
                จุดหมาย 
                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา  
มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบั
ผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 
                1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวนิยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
                2.  มีความรู้  ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะ
ชีวติ  
                3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัยและรักการออกก าลงักาย 
                4.  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวถีิชีวติและ           
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
                5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม    
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     
                สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
                ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  ดงัน้ี 
                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั  5  ประการ 
ดงัน้ี 
                1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึกและทศันะของตนเอง  เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกั
เหตุผลและความถูกตอ้ง  ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร  ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
                2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์      
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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                3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยกุตค์วามรู้   
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ      
ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
                4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช ้  
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและ            
ความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
                5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้       
การส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้ง  เหมาะสมและมีคุณธรรม 
                คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี 
                1.  รักชาติ  ศาสน ์ กษตัริย ์
                2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
                3.  มีวนิยั 
                4.  ใฝ่เรียนรู้ 
                5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
                6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
                7.  รักความเป็นไทย 
                8.  มีจิตสาธารณะ 
                นอกจากน้ี  สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมใหส้อดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง  
                มาตรฐานการเรียนรู้ 
                การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล  ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี  
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                1.  ภาษาไทย 
                2.  คณิตศาสตร์ 
                3.  วทิยาศาสตร์  
                4.  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
                5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
                6.  ศิลปะ 
                7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                8.  ภาษาต่างประเทศ 
                ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันา 
คุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ  เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นใหท้ราบวา่
ตอ้งการอะไร  จะสอนอยา่งไรและประเมินอยา่งไร  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ           
เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและการทดสอบระดบัชาติ  ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
                ตัวช้ีวดั 
                ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได ้ รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น  
ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช ้
ในการก าหนดเน้ือหา  จดัท าหน่วยการเรียนรู้  จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรับ 
การวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   
                1.  ตวัช้ีวดัชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษา 
ภาคบงัคบั   
                2.  ตวัช้ีวดัช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 
                หลกัสูตรไดมี้การก าหนดรหสัก ากบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั เพื่อความเขา้ใจและ
ใหส่ื้อสารตรงกนั ดงัน้ี 
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ท 1.1 ม. 1/2 
ม 1/2        ตวัช้ีวดัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ขอ้ท่ี 2 
1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานขอ้ท่ี 1      
ท              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

                1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
                ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  (2551, หนา้ 2-4)  กล่าวถึง  สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ดงัน้ี      
                สาระที่  1  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
                มาตรฐาน ว 1.1  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และ
หนา้ท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสาร 
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ  
                มาตรฐาน ว 1.2  เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรมววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสาร 
ส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
                สาระที่  2  ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
                มาตรฐาน ว 2.1  เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบั
ส่ิงมีชีวติความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
                มาตรฐาน ว 2.2  เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
                สาระที่  3  สารและสมบัติของสาร 
                มาตรฐาน ว 3.1  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้าง
และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
                มาตรฐาน ว 3.2  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การ
เกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 



 
14 

                สาระที่  4  แรงและการเคลือ่นที่ 
                มาตรฐาน ว 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์    
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมี
คุณธรรม 
                มาตรฐาน ว 4.2  เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
                สาระที่  5  พลงังาน 
                มาตรฐาน ว 5.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวติ การเปล่ียนรูป
พลงังานปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม            
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
                สาระที่  6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
                มาตรฐาน ว 6.1  เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลก 
ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน 
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ 
                สาระที่  7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
                มาตรฐาน ว 7.1  เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพนัธ์
ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวติบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ 
การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
                มาตรฐาน ว 7.2  เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีน ามาใชใ้นการส ารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
                สาระที ่ 8  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
                สรุปสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ย
อาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ไดแ้ก่  มาตรฐาน ว 1.1  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของ
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ส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิตของตนเอง
และดูแลส่ิงมีชีวติ 
                คุณภาพผู้เรียน 
                จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6  (ส าหรับผูเ้รียนท่ีเนน้วทิยาศาสตร์) 
                หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษา            
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ใหมี้คุณภาพ  ดงัน้ี 
                1.  เขา้ใจวธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ สารท่ีเป็น
องคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติ  และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล ์ การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของเซลล ์ การล าเลียงสารเขา้และออกจากเซลล ์ การแบ่งเซลล ์ และการหายใจระดบัเซลล ์
                2.  เขา้ใจหลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติ  การถ่ายทอดยนีบนออโต
โซมและโครโมโซมเพศ  โครงสร้างและองคป์ระกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ  การจ าลองดีเอ็นเอ 
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน  การเกิดมิวเทชนัในส่ิงมีชีวติ  หลกัการและการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยทีางดีเอน็เอ  หลกัฐานและขอ้มูลท่ีใช ้ ในการศึกษาววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ  แนวคิด
เก่ียวกบัววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ  เง่ือนไขของภาวะสมดุลของ  ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก  กระบวนการเกิดส
ปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ก าเนิดของส่ิงมีชีวิต  ลกัษณะส าคญัของ
ส่ิงมีชีวติกลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต ์พืช ฟังไจ และสัตว ์ การจ าแนกส่ิงมีชีวติออกเป็นหมวดหมู่ และ
วธีิการเขียนช่ือวทิยาศาสตร์ 
                3.  เขา้ใจโครงสร้างและส่วนประกอบของพืชทั้งราก ล าตน้ และใบ การแลกเปล่ียนแก๊ส 
การคายน ้า การล าเลียงน ้าและธาตุอาหาร การล าเลียงอาหาร การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
กระบวนการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุและการปฏิสนธิของพืชดอก  การเกิดผลและเมล็ด  บทบาทของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและ การประยกุตใ์ช ้และการตอบสนองของพืช 
                4.  เขา้ใจกลไกการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ โครงสร้าง หนา้ท่ี และกระบวนการต่าง ๆ 
ของสัตวแ์ละมนุษย ์ ไดแ้ก่  การยอ่ยอาหาร การแลกเปล่ียนแก๊ส การเคล่ือนท่ี การก าจดัของเสียออก
จากร่างกายของส่ิงมีชีวติ ระบบหมุนเวยีนเลือด ระบบภูมิคุม้กนัในร่างกายของมนุษย ์การท างานของ
ระบบประสาท และอวยัวะรับความรู้สึก ระบบสืบพนัธ์ุ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ฮอร์โมน และ
พฤติกรรมของสัตว ์
                5.  เขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดพลงังานและการหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของไบโอม การเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงจ านวน
ประชากรมนุษยใ์นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัโลก แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข
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ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                6.  เขา้ใจการศึกษาโครงสร้างอะตอมของนกัวทิยาศาสตร์ การจดัเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม สมบติับางประการของธาตุและการจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ พนัธะเคมี สมบติัของสารท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพนัธะเคมี กฎต่าง ๆ ของแก๊ส และสมบติัของแก๊ส ประเภทและสมบติัของ
สารประกอบอินทรีย ์และประเภทและสมบติัของ พอลิเมอร์ 
                7.  เขา้ใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปฏิกิริยาเคมี อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลใน
ปฏิกิริยาเคมีและปัจจยัท่ีมีผลต่อสมดุลเคมี ทฤษฎีกรด – เบส สมบติัและปฏิกิริยาของกรด–เบส 
สารละลายบฟัเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลลเ์คมีไฟฟ้า 
                8.  เขา้ใจขอ้ปฏิบติัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท าปฏิบติัการเคมี การเลือกใช้
อุปกรณ์หรือ เคร่ืองมือในการท าปฏิบติัการ หน่วยวดัและการเปล่ียนหน่วยวดัดว้ยการใชแ้ฟกเตอร์
เปล่ียนหน่วย การค านวณเก่ียวกบัมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพนัธ์ของโมล 
จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊ส การค านวณสูตรอยา่งง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร ความ
เขม้ขน้ของสารละลาย การเตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรู้และทกัษะในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวติประจ าวนัและการแกปั้ญหาทางเคมี 
                9.  เขา้ใจธรรมชาติของฟิสิกส์ กระบวนการวดั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีในแนวตรง แรงลพัธ์ กฎการเคล่ือนท่ี แรงเสียดทาน กฎความโนม้ถ่วง
สากล สนามโนม้ถ่วง งาน กฎการอนุรักษพ์ลงังานกล สมดุลกลของวตัถุ เคร่ืองกลอยา่งง่าย           
โมเมนตมัและการดล กฎการอนุรักษ ์โมเมนตมั การชน และการเคล่ือนท่ีในแนวโคง้ 
                10.  เขา้ใจการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน ปรากฏการณ์คล่ืน การสะทอ้น การหกัเห การเล้ียวเบน
และการแทรกสอด หลกัการของฮอยเกนส์ การเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียง ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เสียง ความเขม้เสียงและระดบัเสียง การไดย้นิ ภาพท่ีเกิดจากกระจกเงาและเลนส์ ปรากฏการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแสงและการมองเห็นแสงสี 
                11.  เขา้ใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ ์ศกัยไ์ฟฟ้า ตวัเก็บประจุ ตวัตา้นทานและ
กฎของโอห์มพลงังานไฟฟ้า การเปล่ียนพลงังานทดแทนเป็นพลงังานไฟฟ้า เทคโนโลยดีา้นพลงังาน 
สนามแม่เหล็ก ความสัมพนัธ์ระหวา่งสนามแม่เหล็กกบักระแสไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
ไฟฟ้ากระแสสลบั คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
                12.  เขา้ใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยดืหยุน่ ความดนัในของไหล แรงพยงุ         
ของไหลอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แนวคิดควอนตมัของพลงังาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์  
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ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวภิาวะของคล่ืนและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกมัมนัตรังสี 
กมัมนัตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลงังานนิวเคลียร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมวลและพลงังาน แรง
ภายในนิวเคลียส และการคน้ควา้วจิยัดา้นฟิสิกส์อนุภาค 
                13.  เขา้ใจการแบ่งชั้นและสมบติัของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
แผน่ธรณีท่ีสัมพนัธ์ กบัการเกิดลกัษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างแบบต่าง ๆ หลกัฐานทาง
ธรณีวทิยาท่ีพบในปัจจุบนั และ การล าดบัเหตุการณ์ทางธรณีวทิยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการเกิด
แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวงั และการปฏิบติัตนใหป้ลอดภยั 
สมบติัและการจ าแนกชนิดของแร่ กระบวนการเกิดและการจ าแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและ
การส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน การแปลความหมายจากแผนท่ี ภูมิประเทศและแผนท่ี
ธรณีวทิยา และการน าขอ้มูลทางธรณีวทิยาไปใชป้ระโยชน์ 
                14.  เขา้ใจปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการรับและปลดปล่อยพลงังานจากดวงอาทิตย ์
กระบวนการท่ีท าให ้เกิดสมดุลพลงังานของโลก ผลของแรงเน่ืองจากความแตกต่างของความกด
อากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนยก์ลาง และแรงเสียดทานท่ีมีต่อการหมุนเวยีนของอากาศ การ
หมุนเวยีนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมีต่อภูมิอากาศ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการแบ่งชั้นน ้าและ
การหมุนเวยีนของน ้าในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวยีนของน ้า ในมหาสมุทร และผลของการ
หมุนเวยีนของน ้าในมหาสมุทรท่ีมีต่อลกัษณะลมฟ้าอากาศ ส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลกัษณะลมฟ้า
อากาศท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งการแปล
ความหมายสัญลกัษณ์ลมฟ้าอากาศและการพยากรณ์ลกัษณะลมฟ้าอากาศเบ้ืองตน้จากแผนท่ีอากาศ
และขอ้มูลสารสนเทศ 
                15.  เขา้ใจการก าเนิดและการเปล่ียนแปลงพลงังาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ 
หลกัฐานท่ีสนบัสนุน ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองคป์ระกอบของกาแล็กซี
ทางชา้งเผอืก กระบวนการเกิดดาวฤกษ ์และการสร้างพลงังานของดาวฤกษ ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ส่องสวา่งของดาวฤกษ ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งความส่องสวา่งกบัโชติมาตรของดาวฤกษ ์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสี อุณหภูมิผวิ และสเปกตรัมของดาวฤกษ ์วธีิการหาระยะทางของดาวฤกษ์
ดว้ยหลกัการแพรัลแลกซ์ ววิฒันาการและการเปล่ียนแปลงสมบติับางประการของดาวฤกษ ์
กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย ์ลกัษณะของดาวเคราะห์ท่ีเอ้ือต่อ 
การด ารงชีวติ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตยด์ว้ยกฏเคพเลอร์ และกฎความโนม้ถ่วงของ
นิวตนั โครงสร้างของดวงอาทิตย ์การเกิดลมสุริยะ พายสุุริยะและ  ผลท่ีมีต่อโลก การระบุพิกดัของ
ดาวในระบบขอบฟ้า และระบบ ศูนยสู์ตร เส้นทางการข้ึนการตกของดวงอาทิตยแ์ละดาวฤกษ ์ 
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เวลาสุริยคติและการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก การส ารวจอวกาศและการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีวกาศ 
                16.  ระบุปัญหา ตั้งค  าถามท่ีจะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรต่าง ๆ สืบคน้ขอ้มูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานท่ีเป็นไปไดห้ลายแนวทาง ตดัสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้
                17.  ตั้งค  าถาม หรือก าหนดปัญหาท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชค้วามคิดระดบัสูงท่ีสามารถส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้
ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบเพื่อ
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบวธีิการส ารวจตรวจสอบตามสมมติฐานท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม มีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เลือกวสัดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวธีิการ ในการส ารวจตรวจสอบอยา่ง
ถูกตอ้งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ 
                18.  วเิคราะห์ แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุปเพื่อ
ตรวจสอบกบั สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงวธีิการส ารวจตรวจสอบ จดักระท า
ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลดว้ยเทคนิควธีิท่ีเหมาะสม ส่ือสารแนวคิด ความรู้จากผลการส ารวจ
ตรวจสอบ โดยการพดู เขียน จดัแสดง หรือใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจโดยมี
หลกัฐานอา้งอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ 
                19.  แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ และซ่ือสัตย ์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ โดยใช ้เคร่ืองมือและวธีิการท่ีใหไ้ดผ้ลถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีเหตุผลและยอมรับไดว้า่ความรู้
ทางวทิยาศาสตร์อาจมี การเปล่ียนแปลงได ้
                20.  แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการคน้พบความรู้ พบค าตอบ หรือแกปั้ญหาได ้
ท างานร่วมกบั ผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นโดยมีขอ้มูลอา้งอิงและเหตุผลประกอบ
เก่ียวกบัผลของการพฒันาและ การใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
                21.  เขา้ใจความสัมพนัธ์ของความรู้วทิยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเทคโนโลยปีระเภท
ต่าง ๆ และ การพฒันาเทคโนโลยท่ีีส่งผลใหมี้การคิดคน้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีกา้วหนา้ ผลของ
เทคโนโลยต่ีอชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
                22.  ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคุณค่าของความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการด ารงชีวติและการ
ประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกยอ่ง อา้งอิงผลงาน ช้ินงานท่ีเป็นผลมาจากภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ินและการพฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร้างช้ินงาน
ตามความสนใจ  
                23.  แสดงความซาบซ้ึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งรู้คุณค่า เสนอตวัเองร่วมมือปฏิบติักบัชุมชนในการป้องกนั ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
 
                1.3  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบย่อยอาหาร 
และการสลายสารอาหารระดับเซลล์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   
 

หลกัสูตรการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม 
 

                ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิต การใชค้วามรู้และกระบวนการทางชีววทิยาท่ี
เป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  การศึกษาชีววทิยาโดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์และการ
น าความรู้ท่ีเก่ียวกบัชีววทิยามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั โครงสร้างและหนา้ท่ีของสารเคมีท่ีเป็น
องคป์ระกอบในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ  โครงสร้างและหนา้ท่ีของส่วนประกอบของเซลล ์กลอ้ง
จุลทรรศน์ การรักษาดุลยภาพของเซลล ์การส่ือสารระหวา่งเซลล ์การเปล่ียนสภาพของเซลลแ์ละการ
ชราภาพของเซลล ์โครงสร้างและการท างานของระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวติ จุลินทรีย ์ส่ิงมีชีวติ
เซลลเ์ดียว สัตวแ์ละของมนุษย ์การสลายสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจน การสลายสารอาหารแบบไม่
ใชอ้อกซิเจน โครงสร้างและการท างานของการสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตวแ์ละมนุษย ์
โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตดัสินใจ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้  
 1.  สืบคน้ขอ้มูล ทดลองอภิปรายและสรุป กระบวนการยอ่ยอาหารของจุลินทรียบ์างชนิด
และส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวบางชนิด 
 2.  สืบคน้ขอ้มูล ทดลองอภิปรายและสรุปถึงโครงสร้างและการท างานของทางเดินอาหาร
ในร่างกายของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงับางชนิด และสัตวมี์กระดูกสันหลงับางชนิด 
 3.  สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง อภิปรายและสรุปถึงโครงสร้างและการท างานของทางเดินอาหาร 
ในร่างกายคน กระบวนการยอ่ยอาหารและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ดูแลสุขภาพตนเอง 
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 4.  สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง อภิปรายและสรุปกระบวนการสลายสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจน 
และกระบวนการสลายสารอาหารแบบไม่ใชอ้อกซิเจนและน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
                โครงสร้างรายวชิา 
                โครงสร้างรายวชิาชีววทิยาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เวลา  3  ชัว่โมง / 
สัปดาห์  จ  านวน  1.5  หน่วยการเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  รายละเอียด  ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง  1  แสดงรายละเอียดโครงสร้าง  รายวชิาชีววทิยาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   
                เวลา  3  ชัว่โมง / สัปดาห์  จ  านวน  1.5  หน่วยการเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา / (คาบ) 

1 ธรรมชาติของส่ิงมีชีวติ 
-  ส่ิงมีชีวติคืออะไร 
-  ชีววทิยาคืออะไร 
-  ชีววทิยากบัการด ารงชีวติ 
-  ชีวจริยธรรม 
-  การศึกษาชีววทิยา 

9 

2 เคมีพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ 
- สารอนินทรีย ์
- สารอินทรีย ์
- ปฎิกิริยาเคมีในเซลลข์องส่ิงชีวติ 

10 

3 เซลลข์องส่ิงมีชีวติ 
-  เซลลท์ฤษฎีเซลล ์
-  การส่ือสารระหวา่งเซลล ์
-  การเปล่ียนแปลงสภาพของเซลลแ์ละการชราภาพของเซลล ์

9 

4 ระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์
-  การยอ่ยอาหารจุลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว  
-  ระบบยอ่ยอาหารของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงับางชนิด 
-  ระบบยอ่ยอาหารของสัตวมี์กระดูกสันหลงับางชนิด  

16 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา / (คาบ) 

 -  ระบบยอ่ยอาหารของคน  (ตอนท่ี 1) 
-  ระบบยอ่ยอาหารของคน  (ตอนท่ี 2) 
-  โรคและความผดิปกติบางประการท่ีเกิดกบัระบบยอ่ยอาหาร
ของคน 
-  การสลายสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจน 
-  การสลายสารอาหารแบบไม่ใชอ้อกซิเจน 

 

4 การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตว ์
-  การสืบพนัธ์ุ 
-  การเจริญเติบโตของสัตว ์

18 

รวม 60 
 
                โครงสร้างหน่วยการเรียน 
   โครงสร้างหน่วยการเรียน  รายวชิาชีววทิยาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   
เวลา  3  ชัว่โมง / สัปดาห์  จ  านวน  1.5  หน่วยการเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  รายละเอียดดงัแสดง
ในตาราง  2 
 
ตาราง  2  แสดงรายละเอียดโครงสร้างหน่วยการเรียนและแผนการจดัการเรียนรู้  เร่ืองระบบยอ่ยอาหาร 
                และการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์     
 

เร่ือง/หน่วยการเรียนรู้ 
เวลาเรียน  
(ช่ัวโมง) 

หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1    การยอ่ยอาหารจุลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว  

 
2 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  ระบบยอ่ยอาหารของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงับางชนิด 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3  ระบบยอ่ยอาหารของสัตวมี์กระดูกสันหลงับางชนิด  2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4  ระบบยอ่ยอาหารของคน (ตอนท่ี 1 ) 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5  ระบบยอ่ยอาหารของคน (ตอนท่ี 2 ) 2 



 
22 

ตาราง  2  (ต่อ)  
 

เร่ือง/หน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน  
(ช่ัวโมง) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง โรคและความผดิปกติบางประการท่ีเกิดกบัระบบยอ่ย
อาหารของคน 

2 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  7  เร่ือง การสลายสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจน 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  8  เร่ือง การสลายสารอาหารแบบไม่ใชอ้อกซิเจน 2 

รวม 16 

 
2.  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัชุดกจิกรรม 
                2.1  ความหมายของชุดกจิกรรม      
                นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรม  ชุดการสอน  ชุดการเรียน  ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้  หรือชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  ไวห้ลายทรรศนะดงัน้ี 
                ธญัสินี  ฐานา  (2546, หนา้ 9)  ไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรมวา่  ชุดการเรียนการสอน
ท่ีใชเ้ป็นส่ือการสอนท่ีมีการน านวตักรรมและกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ  
มาบูรณาการ  โดยครูเป็นผูส้ร้างข้ึนมีลกัษณะเป็นชุด  ในแต่ละชุดประกอบดว้ยส่ือ  อุปกรณ์  
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  เป็นแบบฝึกทกัษะท่ีน าหลกัทางจิตวทิยามาใชป้ระกอบ  
ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                ภาขวญั  สุดสงวน  (2549, หนา้ 48) ไดก้ล่าวถึง  ชุดกิจกรรมวา่  ชุดของส่ือประสมท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อช่วยเหลือครูใหส้ามารถใชส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                กู๊ด (Good.1973:306 อา้งถึงใน อภิชาต  ชมพทูศัน์, 2552, หนา้ 69)  ไดอ้ธิบายถึงชุด
กิจกรรมวา่  ชุดกิจกรรม  คือ  โปรมแกรมทางการสอนทุกอยา่งท่ีจดัไวเ้ฉพาะ  มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การสอน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน  คู่มือครู  เน้ือหา  แบบทดสอบ  ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน  ชุดกิจกรรมน้ีครูเป็นผูจ้ดัใหก้บันกัเรียนแต่ละคนไดศึ้กษา
และฝึกฝนดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูแ้นะน าเท่านั้น 
                ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และวาสนา  ทวกีุลทรัพย ์ (2551, หนา้ 5) ไดอ้ธิบายวา่  ชุดการเรียน
หรือชุดการสอน  ตรงกบัภาษาองักฤษวา่  “Instructional Package”  เป็นส่ือประสมท่ีไดจ้ากระบบ
การผลิตและการน าส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวชิา  หน่วย  หวัเร่ืองและวตัถุประสงค ์เพื่อช่วยใน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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                เบญจวรรณ  พนูสิน  (2540 : มปป, อา้งอิงใน อภิชาต  ชมพทูศัน์, 2552, หนา้ 70)           
ไดก้ล่าวถึงชุดกิจกรรมวา่  หมายถึง  การน าเอาส่ือประเภทต่าง ๆ มาร่วมกนัในกิจกรรมการเรียน  
การสอน  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถและเกิดประสิทธิภาพ  โดยมีการวางแผนการผลิต
ชุดกิจกรรมอยา่งมีระบบ 
                สรุปไดว้า่  ชุดกิจกรรม  หมายถึง  ส่ือท่ีมีกิจกรรมหลากหลายท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใหผู้เ้รียน
ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากยิง่ข้ึน  เพราะชุดกิจกรรมจะสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
และเน้ือหาของบทเรียน  สามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและสูงข้ึนต่อไปได ้
                2.2  ประเภทของชุดกจิกรรม      
                การตดัสินใจวา่จะสร้างชุดกิจกรรมในรูปแบบใดนั้น  ผูส้ร้างจะตอ้งศึกษารูปแบบ  
ประเภทของชุดกิจกรรมวา่มีก่ีประเภท  แต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายในการใชแ้ตกต่างกนัอยา่งไร ไดมี้
นกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
                ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2522, หนา้ 152-153  อา้งอิงใน  สุมิตตา  ของหอม, 2556, หนา้ 20)  
ไดแ้บ่งชุดกิจกรรมออกตามลกัษณะการใชไ้ด ้ 3  ประเภทคือ 
                1.  ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยาย  เป็นการสอนท่ีก าหนดกิจกรรม และส่ือการสอนให้
ครูใชป้ระกอบการเรียนการสอนแบบบรรยาย  เพื่อแลกเปล่ียนบทบาทของครูใหพ้ดูนอ้ยลงและเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากข้ึน 
                2.  ชุดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมกลุ่ม  เป็นชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมร่วมกนั 
                3.  ชุดกิจกรรมรายบุคคล  เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนใชเ้รียนดว้ยตนเอง
ตามล าดบัขั้นท่ีระบุไว ้
                คณะอนุกรรมการพฒันาการสอนและผลิตอุปกรณ์การสอนวทิยาศาสตร์  (2525, หนา้ 
250-251  อา้งอิงใน  สุมิตตา  ของหอม, 2556, หนา้ 21)  ไดแ้บ่งประเภทชุดกิจกรรมออกเป็น            
3  ประเภทดงัน้ี 
                1.  ชุดกิจกรรมส าหรับครู  เป็นชุดส าหรับจดัใหค้รูโดยเฉพาะ  มีคู่มือครูส าหรับครู         
ซ่ึงพร้อมท่ีจะน าไปใชส้อนใหเ้ด็กเกิดพฤติกรรมท่ีคาดหวงั  ครูเป็นผูด้  าเนินการควบคุมกิจกรรม
ทั้งหมด  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโดยครูเป็นผูดู้แล 
                2.  ชุดกิจกรรมส าหรับนกัเรียนจดัใหน้กัเรียนเรียนดว้ยตนเอง  ครูมีหนา้ท่ีเพียงจดัอุปกรณ์
และมอบชุดกิจกรรมใหแ้ลว้คอยรับรายงานเป็นระยะๆ  ใหค้  าแนะน าท่ีมีปัญหา  และประเมินผล
กิจกรรมน้ี  จะฝึกการเรียนดว้ยตนเองเม่ือนกัเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว้  ก็สามารถเรียนรู้
จากส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
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                3.  ชุดกิจกรรมท่ีครูและนกัเรียนใชร่้วมกนั  ชุดกิจกรรมน้ีมีลกัษณะผสมระหวา่งชุดแบบท่ี 
1  และแบบท่ี  2  ครูคอยเป็นผูดู้แล และกิจกรรมบางอยา่งนกัเรียนตอ้งท าดว้ยตนเอง  ชุดกิจกรรมน้ี
เหมาะอยา่งยิง่ท่ีจะใชก้บันกัเรียนท่ีตอ้งการฝึกให้รู้จกัการเรียนดว้ยตนเอง  โดยมีครูเป็นผูดู้แล 
                บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542, หนา้ 94-95)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมแบ่งออกได้
เป็น  3  ประเภทใหญ่ ๆ  ดงัน้ี  
                1.  ชุดกิจกรรมประกอบดว้ยค าบรรยาย  หรือชุดกิจกรรมส าหรับครู  เป็นชุดกิจกรรม
ส าหรับครูจะใชส้อนผูเ้รียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นการสอนท่ีตอ้งการปูพื้นฐานใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่รู้
และเขา้ใจในเวลาเดียวกนั  มุ่งในการขยายเน้ือหาสาระให้ชดัเจนยิง่ข้ึนชุดกิจกรรมแบบน้ีจะช่วยให้
ครูลดการพดูและใชส่ื้อการสอนท่ีมีพร้อมอยูใ่นชุดกิจกรรมในการเสนอเน้ือหามากข้ึน  ส่ือท่ีใชอ้าจ 
ไดแ้ก่  รูปภาพ  แผนภูมิ  สไลค ์ ฟิลม์สตริป  ภาพยนตร์  เทปบนัทึกเสียงหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้      
เป็นตน้  ขอ้ส าคญัก็คือส่ือท่ีน ามาใชผู้เ้รียนจะตอ้งไดเ้ห็นอยา่งชดัเจนทุกคน 
                2.  ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม  เป็นชุดกิจกรรมส าหรับใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนัเป็น    
กลุ่มเล็กๆประมาณ  5-7  คน  โดยใชส่ื้อการสอนท่ีบรรจุไวใ้นชุดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมชนิดน้ี
มกัจะใชใ้นเน้ือหาวชิาท่ีเรียน และใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนั  ชุดกิจกรรมชนิดน้ีมกัจะใช้
ในการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม  เช่น  การสอนแบบศูนยก์ารเรียน  การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
                3.  ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกตัภาพ  เป็นชุดกิจกรรมส าหรับเรียนดว้ย
ตนเองเป็นรายบุคคลคือ  ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาความรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
อาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบา้นก็ได ้ ส่วนมากมกัจะมุ่งใหผู้เ้รียนไดท้  าความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ี
เรียนเพิ่มเติม  ชุดกิจกรรมชนิดน้ีอาจจะจดัในลกัษณะของหน่วยการสอนยอ่ยหรือโมดูลก็ได ้
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และวาสนา  ทวกีุลทรัพย ์ (2551, หนา้ 6) ไดก้ล่าวถึงประเภทของชุด
กิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ดงัน้ี 
                1.  ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยาย  เป็นชุดกิจกรรมท่ีมุ่งช่วยขยายเน้ือหาสาระการสอน 
แบบบรรยายใหช้ดัเจนข้ึน  ช่วยใหค้รูผูส้อนพูดนอ้ยลงและใหส่ื้อการสอนท าหนา้ท่ีแทน                      
ชุดกิจกรรมประเภทน้ีนิยมใชก้บัการฝึกอบรมและการสอนในระดบัอุดมศึกษา 
                2.  ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม  เป็นชุดกิจกรรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดป้ระกอบกิจกรรมกลุ่ม 
เช่น  ในการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  การสอบแบบกลุ่มสัมพนัธ์ 
                3.  ชุดกิจกรรมรายบุคคล  เป็นชุดกิจกรรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเองตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  อาจจะเป็นการเรียนในโรงเรียนหรือท่ีบา้นก็ได ้ เพื่อให้
ผูเ้รียนกา้วไปขา้งหนา้ตามความสามารถ ความสนใจและความพร้อมของผูเ้รียน  ชุดกิจกรรม
รายบุคคลอาจออกมาในรูปแบบของหน่วยการสอนยอ่ย หรือ “โมดูล” 
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                4.  ชุดกิจกรรมทางไกล  เป็นชุดกิจกรรมท่ีผูส้อนกบัผูเ้รียนอยูต่่างถ่ินต่างเวลา  มุ่งสอนให้
ผูเ้รียนศึกษาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน  ประกอบดว้ยส่ือประเภทส่ิงพิมพ ์ รายการ
วทิยกุระจายเสียง  วทิยโุทรทศัน์  ภาพยนตร์และการสอนเสริมตามศูนยบ์ริการศึกษา  เช่น  ชุดการเรียน
ทางไกลมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เป็นตน้ 
                จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ชุดกิจกรรมแต่ละประเภทนั้นจะเป็นตวัก าหนดบทบาทของครู
และนกัเรียนแตกต่างกนั  การเลือกผลิตชุดกิจกรรมชนิดใดนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของครู  ผูผ้ลิต 
ส าหรับการสร้างหรือผลิตชุดกิจกรรมในคร้ังน้ีผูร้ายงานไดป้ระยกุตห์ลกัการของชุดกิจกรรมแบบ
กลุ่มกิจกรรม  มาสร้างชุดกิจกรรม  มุ่งใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมกลุ่มในเน้ือหาเดียวกนัและช่วยเหลือ
กนั  เพื่อความส าเร็จของตนเองและกลุ่ม  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นล าดบัขั้นตอน  แสดงความคิดเห็น 
อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และมีส่ือการสอนท่ีพร้อมอยู ่
                2.3  องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
                นกัการศึกษาไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรม ดงัน้ี 
                ไชยยศ เรืองสุวรรณ  (2522, หนา้ 153-154  อา้งอิงใน  สุมิตตา  ของหอม, 2556, หนา้ 21)
ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรม  ประกอบดว้ยส่วนส าคญั  4  ส่วน  ดงัน้ี 
                1.  คู่มือครู  คู่มือครูจะช่วยใหค้รูใชกิ้จกรรมในหอ้งเรียนแบบศูนยก์ารเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ คู่มือครูน้ีอาจจดัท าข้ึนเป็นรูปเล่มหรือเป็นแผน่ก็ได ้ โดยมีส่วนต่าง ๆ   ดงัน้ี 
                      1.1  ค  าช้ีแจงส าหรับครู 
                      1.2  ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียม 
                      1.3  บทบาทของนกัเรียน 
                      1.4  การจดัชั้นเรียนพร้อมแผนผงั 
                      1.5  แผนการสอน 
                      1.6  แบบฝึกปฏิบติั พร้อมเฉลยการประเมินผล(แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน) 
                2.  แบบฝึกหดั  แบบฝึกหดัใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนบนัทึกค าอธิบายของครูและ
ท างาน หรือแบบฝึกหดั ตามท่ีครูมอบหมายไวใ้นบตัรกิจกรรมแบบฝึกหดัปฏิบติักิจกรรมอาจแยก
เป็นชุด ๆ  1-3 หนา้ หรือรวมเป็นเล่มก็ได ้
                3.  ส่ือส าหรับศูนยกิ์จกรรม  ในการผลิตชุดกิจกรรมนั้นจะมีระบบในการผลิตโดยแบ่ง
เน้ือหาวชิาออกเป็นหน่วย แบ่งกลุ่มเป็นหวัเร่ือง  ก าหนดความคิดรวบยอด  วตัถุประสงค ์ กิจกรรมการเรียน 
การประเมินผล  ส่ือการสอนและจะตอ้งมีกิจกรรมส ารองส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนเร็วและเรียนชา้      
ไปไวด้ว้ย  ส่ือท่ีจดัไวใ้นชุดกิจกรรมนั้นไม่ควรเป็นส่ือท่ีมีราคาแพง  มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป  
หรือแตกหกัง่าย หรือเป็นส่ิงมีชีวติ 
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                4.  แบบทดสอบส าหรับการประเมินผล เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑท่ี์สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  จ านวน 5-10  ขอ้  ใชใ้นการสอบก่อนและหลงัการเรียนพร้อมทั้งมี
กระดาษค าตอบเตรียมไวใ้ห้ดว้ย 
                ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2523, หนา้ 120 อา้งอิงใน  สุมิตตา  ของหอม, 2556, หนา้ 22 )ได้
จ  าแนกส่วนประกอบของชุดกิจกรรมไว ้ 4  ส่วน คือ 
                1.  คู่มือส าหรับครูใชชุ้ดกิจกรรมและผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนจากชุดกิจกรรม 
                2.  เน้ือหาสาระและส่ือ  โดยจดัให้อยูใ่นรูปของส่ือการสอนแบบประสมและกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบกลุ่ม และรายบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
                3.  ค าสั่งหรือการมอบงานเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานใหน้กัเรียน 
                4.  การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ  ไดแ้ก่  แบบฝึกหดั  รายงานการคน้ควา้  
และผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
                บุญเก้ือ  ควรหาเวช  (2542, หนา้ 95-97)  ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไวเ้ป็น    
4  ส่วน  ดงัน้ี 
                1.  คู่มือครู  เป็นคู่มือและแผนการสอนส าหรับผูเ้รียนและผูส้อนตามแต่ชนิดของชุด
กิจกรรม  ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมเอาไวอ้ยา่งละเอียด  อาจท าเป็นเล่มหรือท าเป็น
แผน่พบัก็ได ้
                2.  บตัรค าสั่งหรือค าแนะน า  จะเป็นส่วนท่ีบอกใหน้กัเรียนด าเนินการเรียนหรือประกอบ       
กิจกรรมแต่ละอยา่งตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ บตัรค าสั่งจะมีอยูภ่ายในชุดกิจกรรมแบบกลุ่มและ
รายบุคคล  ซ่ึงประกอบดว้ยค าอธิบายท่ีในเร่ืองท่ีจะศึกษา  ค  าสั่งใหผู้เ้รียนก าหนดกิจกรรมและ         
การสรุปบทเรียน 
                3.  แบบประเมิน  ผูเ้รียนจะท าการประเมินผลความรู้ดว้ยตนเองก่อนและหลงัเรียนแบบ
ประเมินผลท่ีอยูใ่นชุดกิจกรรมอาจจะเป็นแบบฝึกหดัจบัคู่ หรือใหกิ้จกรรม  เป็นตน้ 
                ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2526, หนา้ 34-35)  ประกอบดว้ยเอกสาร  2  ส่วน  ดงัน้ี 
                1.  ชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีส่วนประกอบแต่ละกิจกรรมดงัน้ี 
                      1.1  ค าช้ีแจงส าหรับครูคือรายละเอียดของชุดกิจกรรม  ซ่ึงกล่าวถึงส่วนประกอบของ   
ชุดกิจกรรมและบทบาทของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
                      1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ คือแผนการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีน ามาจากคู่มือประกอบ   
การใชชุ้ดกิจกรรม  เพื่อใหน้กัเรียนทราบทิศทาง เป้าหมาย และบทบาทของตนในการเรียนแต่ละคร้ัง 
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                      1.3  ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน คือ รายละเอียดส าหรับใหน้กัเรียน ใชเ้ป็นแนวทางใน     
การปฏิบติักิจกรรม ประกอบดว้ย เวลาท่ีใชใ้นการท าชุดกิจกรรม รายงานเอกสารจุดประสงค ์        
การเรียนรู้ บทบาทของนกัเรียน 
                      1.4  บตัรเน้ือหา คือ เน้ือหาท่ีตอ้งเรียนในชุดกิจกรรมเป็นส่วนเน้ือหาความรู้ใหก้บั
นกัเรียน 
                      1.5  บตัรกิจกรรม คือกิจกรรมเสริมส าหรับใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัเพื่อทบทวนความรู้
จากการศึกษาบตัรเน้ือหา และใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 
                      1.6  บตัรเฉลยกิจกรรม คือ เฉลยค าตอบของบตัรกิจกรรม ผูเ้รียนสามารถตรวจค าตอบ
ไดด้ว้ยตนเองหลงัจากปฏิบติักิจกรรมและศึกษาบตัรเน้ือหาแลว้ 
                      1.7  แบบฝึกหดั คือ แบบฝึกหดัส าหรับให้นกัเรียนท าหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติักิจกรรม       
ต่าง ๆ  เสร็จส้ินแลว้ เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเกิดความช านาญ และเกิดความรู้ท่ีคงทน 
                      1.8  แบบทดสอบ คือเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความสามารถของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ย             
ชุดกิจกรรม แต่ละชุด 
                2.  คู่มือประกอบการใชชุ้ดกิจกรรม  คือ  เอกสารส าหรับใหค้รูใชป้ระกอบชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ย  บทน า  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม  ค าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรมการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้  บทบาทของครู  บทบาทของนกัเรียน  ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียมล่วงหนา้  การจดัชั้น
เรียน  แผนการจดัการเรียนรู้  เฉลยแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
                สรุปไดว้า่  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ประกอบดว้ยคู่มือส าหรับครู     
แบบฝึกปฏิบติัหรือคู่มือนกัเรียน  เน้ือหาสาระ และการประเมินผล  
                2.4  แนวคิดและทฤษฎกีารเรียนรู้สู่การผลติชุดกจิกรรม 
                นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่การผลิตชุดกิจกรรม 
ดงัน้ี 
                ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และวาสนา  ทวกีุลทรัพย ์(2551, หนา้ 7-9)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดท่ีจะ
น าไปสู่การผลิตชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน  มี  5  ประการ  ดงัน้ี 
                แนวคิดท่ี  1  ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การเรียนการสอนควรค านึงถึงความ
ตอ้งการ  ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั  การจดัการศึกษาตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
มีอิสระในการเรียนตามระดบัสติปัญญา  ความสามารถและความสนใจ  โดยมีครูคอยแนะน า
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
                แนวคิดท่ี  2  ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวการเรียนการสอนไปจากเดิมท่ีครูเป็น
ศูนยก์ลางมาเป็นนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
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                แนวคิดท่ี  3  การใชส่ื้อการสอนไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไป  การผลิตส่ือการสอน
แบบประสมใหเ้ป็นชุดกิจกรรม  เพื่อช่วยผูเ้รียน  คือ  นกัเรียนหยบิและใชส่ื้อการสอนต่าง ๆ  ดว้ย
ตนเองโดยอยูใ่นรูปชุดกิจกรรม 
                แนวคิดท่ี  4  การสร้างปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ
ผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม  โดยการน าส่ือการสอนและทฤษฎีกระบวนการกลุ่มเขา้มาใชใ้นการ
ประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
                แนวคิดท่ี  5  การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  โดยยดึหลกัจิตวทิยาการเรียนมาใชจ้ดั
สภาพการณ์เป็นการสอนแบบโปรแกรม  ซ่ึงหมายถึง  ระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมดงัน้ี 
                      5.1  ไดมี้โอกาสไดร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
                      5.2  ไดท้ราบวา่การตดัสินใจหรือการท างานของตนถูก หรือผดิไดท้นัที 
                      5.3  มีการเสริมแรงบวกท่ีท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจท่ีท าไดถู้กหรือผดิ 
                      5.4  เป็นการเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและตามความสนใจของผูเ้รียน
เองโดยไม่มีการบงัคบั 
                สุนนัท ์ สังขอ่์อง (2526, หนา้ 134  อา้งถึงใน  อมัพร  ภู่ระหงษ,์ 2549, หนา้ 38)                
ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการผลิตชุดกิจกรรม หรือชุดการสอน  ดงัน้ี 
                1.  นกัเรียนมีความแตกต่างกนัทุก ๆ ดา้น  การท่ีจะสอนนกัเรียนดว้ยวธีิการแบบเดิมจึงไม่
สามารถสนองความตอ้งการของผูเ้รียนได ้
                2.  การจดัการศึกษาเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางไม่ใช่เนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง 
                3.  การใชโ้สตทศันูปกรณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นรูปของส่ือการสอน 
                4.  ปฏิกิริยาสัมพนัธ์  (Interaction)  ของครูและของนกัเรียนต่างไปจากเดิม  ครูท าหนา้ท่ี
คอยอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนตอ้งการ 
                5.  กระบวนการเรียนการสอนยดึหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มาสนบัสนุน  เช่น  การใหแ้รง
เสริมตามล าดบัขั้น การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
                สรุปไดว้า่  การสร้างชุดกิจกรรมตอ้งค านึงถึงหลกัจิตวทิยาดา้นความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  ความตอ้งการ  ความถนดั  ความสนใจ  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี โสตทศันูปกรณ์ และปริมาณผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอนตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ตอ้งผลิตส่ือ  อุปกรณ์  วธีิสอนแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะส่ือประสมต่าง ๆ  ท่ีไดร้วบรวมไวใ้นรูปชุด
กิจกรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายทางการเรียนท่ีตั้งไว ้
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                ทฤษฎีทางสติปัญญาของเพียเจต ์ (Piajet)  มีสาระส าคญั  ดงัน้ี  (Lall and lall.1983:45-54,
อา้งถึงใน  ทิศนา แขมมณี, 2544, หนา้ 64-65) 
                1.  พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวยัต่าง ๆ เป็นล าดบัดงัน้ี    
                      1.1  ขั้นรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั  (Sensor motor  Period)  เป็นขั้นพฒันาการในช่วง
อาย ุ 0 -2  ปี  ความคิดของเด็กวยัน้ีข้ึนกบัการรับรู้และการกระท า ยดึตวัเด็กเองเป็นศูนยก์ลางและยงั
ไม่สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้
                      1.2  ขั้นก่อนปฏิบติัการคิด  (Preoperational  Period)  เป็นขั้นพฒันาการในช่วงอาย ุ       
2-7  ปี  ความคิดของเด็กวยัน้ี  ยงัข้ึนอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่  ยงัไม่สามารถใชเ้หตุผลไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึงแต่สามารถเรียนรู้และใชส้ัญลกัษณ์ได ้ การใชภ้าษาแบ่งเป็นขั้นยอ่ย ๆ  2  ขั้น 
                            1.2.1  ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด  (Pre-Conceptual  Intellectual  Period)            
เป็นขั้นพฒันาการในช่วงอายุ  2-4  ปี 
                            1.2.2  ขั้นการคิดดว้ยความเขา้ใจของตนเอง  (Intuitive  Thingking  Period)       
เป็นพฒันาการในช่วงอาย ุ 4-7  ปี 
                            1.2.3  ขั้นการคิดแบบรูปธรรม  (Concrete  Operational  Period)  เป็นขั้น
พฒันาการในช่วงอาย ุ 7-11 ปี  เป็นขั้นท่ีความคิดของเด็กไม่ข้ึนกบัการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้นเด็ก
สามารถสร้างภาพในใจและสามารถคิดยอ้นกลบัไดแ้ละมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์         
ของตวัเลขและส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน 
                            1.2.4  ขั้นการคิดแบบนามธรรม  (Formal  Operational  Period)  เป็นขั้นพฒันาการ
ในช่วงอาย ุ 11-15 ปี  เด็กสามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไดแ้ละสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้
                2.  ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้หญ่ 
                3.  กระบวนการทางสติปัญญามีลกัษณะดงัน้ี 
                      3.1  การซึมซบัและการดูดซึม  (Assimilation)  เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์  เร่ืองราวและขอ้มูลต่าง ๆ เขา้มาสะสมเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
                      3.2  การปรับและจดัระบบ  (Accommodation)  เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากขั้นของ
การปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ใหเ้ขา้กนัเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาท่ีตน
สามารถเขา้ใจได ้เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ข้ึน 
                      3.3  การเกิดความสมดุล  (Equilibration)  เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากขั้นการปรับ 
หากการปรับเป็นไปอยา่งผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อใหเ้กิดสภาพท่ีมีความสมดุลข้ึน หากบุคคลไม่
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สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เขา้กนัได ้ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลข้ึน 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาข้ึนในตวับุคคล  
                ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค ์ (Thorndike’ Classical Connectionism)  กฎการเรียนรู้
ของธอร์นไดค ์ สรุปไดด้งัน้ี  (Hergenhahn and Olson. 1993:56-57  อา้งอิงในทิศนา  แขมมณี, 2544, 
หนา้ 51) 
                1.  กฎแห่งความพร้อม  (Law  of  Readiness)  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้  ถา้ผูเ้รียนมีความ
พร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
                2.  กฎของการฝึกหดั  (Law  of  Exercise)  การฝึกหดัหรือการกระท าบ่อย ๆ ดว้ยความ
เขา้ใจจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร  ถา้ไม่ไดก้ระท าซ ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร
และในท่ีสุดอาจจะลืมได ้
                3.  กฎแห่งการใช ้ (Law  of  Use and  Disuse)  การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิง
เร้ากบัการตอบสนอง  ความมัน่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน หากไดมี้การน าไปใชบ้่อย ๆ หากไม่มี
การน าไปใชอ้าจมีการลืมเกิดข้ึนได ้
                4.  กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ  (Law  of  Effect)  เม่ือบุคคลไดรั้บผลแห่งความพึงพอใจอยากจะ
เรียนรู้ต่อไป  แต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้  ดงันั้น  การไดรั้บผลท่ีพึงพอใจจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ 
                ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนต์  (Operant  Conditionind)  ของสกินเนอร์
(Skinner)  ซ่ึงสามารถสรุปเป็นการเรียนรู้ไดด้งัน้ี  (Hergenhahn and Olson. 1993:80-119,              
อา้งในทิศนา  แขมมณี, 2544, หนา้ 57) 
                1.  การกระท าใด ๆ ถา้ไดรั้บการเสริมแรงจะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนอีก  ส่วนการกระท าท่ี
ไม่มีการเสริมแรงแนวโนม้ท่ีความถ่ีของการกระท านั้นจะลดลงและหายไปในท่ีสุด 
                2.  การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนท าให้ตอบสนองคงทนกวา่การเสริมแรงท่ีตายตวั 
                3.  การลงโทษท าใหเ้รียนรู้ไดเ้ร็ว และลืมไดเ้ร็ว 
                4.  การใหเ้สริมแรง หรือใหร้างวลัเม่ืออินทรียก์ระท าพฤติกรรมท่ีตอ้งการ  สามารถช่วย
ปรับหรือปลูกฝังนิสัยท่ีตอ้งการได ้
                จากทฤษฎีท่ีกล่าวมา  สรุปไดว้า่  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชุดกิจกรรม 
ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา 
ตลอดจนจิตวทิยาในการสอน  เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมท่ีผลิตข้ึนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน 
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                2.5  หลกัการและข้ันตอนในการสร้างชุดกจิกรรม      
                ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2523, หนา้ 122-123  อา้งถึงใน  ทิศนา  แขมมณี, 2544, หนา้ 65-68)  
ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการผลิตชุดกิจกรรมไว ้ 10  ขั้น  ดงัน้ี 
                1.  ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์  อาจก าหนดเป็นหมวดวชิาหรือบูรณาการ   
เป็นแบบสหวทิยาการตามท่ีเหมาะสม 
                2.  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  แบ่งเน้ือหาวชิาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้  เพื่อใหค้รูสามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนไดใ้นหน่ึงสัปดาห์ หรือหน่ึงคร้ัง 
                3.  ก าหนดหวัเร่ือง  ผูส้อนตอ้งถามตวัเองวา่ ในการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ควรให้
ประสบการณ์แก่ผูเ้รียนอยา่งไรบา้ง  แลว้ก าหนดออกมาเป็น  4 - 6  หวัเร่ือง 
                4.  ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ  มโนทศัน์และหลกัการท่ีก าหนดข้ึนจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัหน่วยและหวัเร่ือง  โดยสรุปรวมแนวคิด  สาระ และหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัไวเ้พื่อเป็นแนวทางการ
จดัเน้ือหามาสอนใหส้อดคลอ้งกนั 
                5.  ก าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเร่ือง  เป็นจุดประสงคท์ัว่ไปก่อนแลว้
เปล่ียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งมีเง่ือนไขและเกณฑก์ารเปล่ียนพฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 
                6.  ก าหนดกิจกรรมการเรียน  ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมซ่ึงจะเป็นแนว
ทางการเลือกและผลิตส่ือการสอน  “กิจกรรมการสอน”  หมายถึง  กิจกรรมทุกอยา่งท่ีผูเ้รียนปฏิบติั   
เช่น  การอ่านบตัรค าสั่ง  ตอบค าถาม  เขียนภาพ  ท าการทดลองทางวทิยาศาสตร์  เล่นเกม ฯลฯ 
                7.  ก าหนดแบบประเมินผล  ตอ้งประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  โดยใช้
แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ์ เพื่อใหผู้ส้อนทราบวา่หลงัจากผา่นกิจกรรมมาเรียบร้อยแลว้  นกัเรียนได้
เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 
                8.  เลือกและผลิตส่ือการสอน  วสัดุ  อุปกรณ์ และวธีิการท่ีครูใชถื้อเป็นส่ือการเรียนการ
สอนทั้งส้ิน  เม่ือผลิตส่ือการสอนแต่ละหวัเร่ืองแลว้  ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่      
ในกล่องท่ีเตรียมไวก่้อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
                9.  การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกนัวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอนผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑข้ึ์นล่วงหนา้  โดยค านึงถึงหลกัการท่ีวา่การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล 
                10.  การใชชุ้ดกิจกรรม  ชุดกิจกรรมท่ีไดป้รับปรุง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว้
แลว้สามารถน าไปสอนผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดกิจกรรมและตามระดบัการศึกษา  โดยก าหนด
ขั้นตอนในการใช ้ ดงัน้ี 
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                      10.1  ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อพิจารณาพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียน 
                      10.2  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
                      10.3  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน  (ขั้นสอน) 
                      10.4  ขั้นสรุปผลการสอน  เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป 
                จากขอ้ความท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่  การสร้างชุดกิจกรรมตอ้งมีการวางแผน  ก าหนด
เน้ือหา  จุดมุ่งหมาย  ส่ือการเรียนการสอน  เวลาท่ีใช ้ พร้อมทั้งมีการวดัผลประเมินผลแลว้ท าการ
ทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้น าชุดกิจกรรมไปใชส้อนจริง 
                2.6  ประโยชน์ของชุดกจิกรรม 
                ปาริชาติ  โชคพิพฒัน์  (2540, หนา้ 14)  ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรม  ดงัน้ี 
                1.  ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถตามความตอ้งการของตนช่วยใหทุ้กคน
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ตามอตัราการเรียนรู้ของผูน้ั้น 
                2.  ฝึกการตดัสินใจแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
                3.  ช่วยใหผู้เ้รียนถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ท่ีซบัซอ้น และมีลกัษณะเป็นนามธรรม
สูง  ซ่ึงไม่สามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยาย 
                4.  ท าใหก้ารเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกภาพของผูเ้รียน 
                5.  ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ผูเ้รียน 
                6.  เร้าความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียนไม่ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน 
                7.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้กิดพฒันาการทุกๆดา้น  
                จากคุณค่าของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมเป็นส่ือกลางท่ีถ่ายทอดสาระ
วชิาท่ีสลบัซบัซอ้นไดดี้อยา่งมีคุณภาพ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งตวัครูและ
นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
                2.7  การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 
                      2.7.1.  ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
                      ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2539, หนา้ 494)  ไดอ้ธิบายไวว้า่  การทดสอบประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมตรงกบัภาษาองักฤษวา่  “Developmental Testing”  (การตรวจสอบพฒันาการเพื่อใหง้าน
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ)  หมายถึง  การน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช ้ (Try  Out)  เพื่อปรับปรุง
แลว้ก็จะน าไปทดลองสอนจริง  (Trial  Run)  น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข  เสร็จแลว้จึงผลิตออกมา
เป็นจ านวนมาก 
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                      การทดลองใช ้ หมายถึง  การน าชุดกิจกรรมท่ีผลิตข้ึนเป็นตน้แบบ  (Prototype)         
ไปทดลองใชต้ามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ระบบ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม          
ใหเ้ท่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
                      การสอนจริง  หมายถึง  การน าชุดกิจกรรมท่ีไดท้ดลองใชแ้ละปรับปรุงแลว้ทุกหน่วย
ในแต่ละวชิาไปสอนจริงในชั้นเรียนหรือในสถานการณ์การเรียนท่ีแทจ้ริง  เป็นเวลา 1  ภาค
การศึกษาเป็นอยา่งนอ้ย 
                      2.7.2  ความจ าเป็นจะตอ้งมีการทดสอบประสิทธิภาพ 
                      ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2539, หนา้ 494)  ไดก้ล่าวไวว้า่ในการผลิตระบบการด าเนินงาน
ทุกประเภทจ าตอ้งมีการตรวจสอบระบบนั้น  เพื่อเป็นการประกนัวา่มีประสิทธิภาพจริงตามท่ีมุ่งหวงั 
การทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีความจ าเป็นดว้ยเหตุผลหลายประการ คือ  
                      1.  ส าหรับหน่วยงานผลิตชุดกิจกรรม  เป็นการประกนัคุณภาพของชุดกิจกรรมวา่อยู่
ในขั้นสูงเหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก  หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพ
เสียก่อนแลว้  หากผลิตออกมาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่ดีก็จะตอ้งท าใหม่เป็นการส้ินเปลืองเวลา  แรงงาน
และเงินทอง 
                      2.  ส าหรับผูใ้ชชุ้ดกิจกรรม ชุดกิจกรรมจะท าหนา้ท่ีสอนจะช่วยสร้างสภาพการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนเปล่ียนการพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวงั  บางคร้ังตอ้งช่วยครูสอน  บางคร้ังตอ้งสอนแทนครู
(อาทิในโรงเรียนครูคนเดียว)  ดงันั้น  ก่อนน าชุดกิจกรรมไปใช ้ ครูจึงควรมัน่ใจวา่ชุดกิจกรรมนั้นมี
ประสิทธิภาพในการช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จริง  การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดบัขั้นจะ
ช่วยใหเ้ราไดชุ้ดกิจกรรมท่ีมีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
                      3.  ส าหรับผูผ้ลิตชุดกิจกรรม  การทดสอบประสิทธิภาพจะท าใหผู้ผ้ลิตมัน่ใจไดว้า่
เน้ือหาสาระท่ีบรรจุลงในชุดกิจกรรมเหมาะสม  ง่ายต่อการเขา้ใจอนัจะช่วยใหผู้ผ้ลิตมีความช านาญ
สูงข้ึน  เป็นการประหยดัแรงสมอง  แรงงาน  เวลาและเงินทองในการเตรียมตน้แบบ 
                      ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2539, หนา้ 494-495)  ไดก้ล่าวไวว้า่  เกณฑป์ระสิทธิภาพ  
หมายถึง  ระดบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  เป็นระดบัท่ีผูผ้ลิต    
ชุดกิจกรรมจะพึงพอใจวา่  หากชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพถึงขนาดนั้นแลว้ ชุดกิจกรรมนั้นก็มีคุณค่า
ท่ีจะน าไปสอนนกัเรียนและคุม้ค่าแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 
                      การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพกระท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน      
2  ประเภท  คือพฤติกรรมต่อเน่ือง  (กระบวนการ)  และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย  (ผลลพัธ์)   
โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น  E1  (ประสิทธิภาพกระบวนการ)  E2  (ประสิทธิภาพของผลลพัธ์) 
                      1.  ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง  (Transitional  Behavior)  คือ  ประเมินผลต่อเน่ือง 
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ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ยหลาย ๆ  พฤติกรรม  เรียกวา่  “กระบวนการ”  (Process)  ของผูเ้รียน
ท่ีสังเกตจากประกอบกิจกรรมกลุ่ม  (รายงานของกลุ่ม และรายงานของบุคคล)  ไดแ้ก่ท่ีมอบหมาย 
และกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูส้อนก าหนดไว ้
                      2.  ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย  (Products  Behavior)  คือ  ประเมินผลลพัธ์
(Products)  ของผูเ้รียน  โดยพิจารณาจากการสอบหลงัเรียนและการสอบไล่ 
                      ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจะก าหนดเป็นเกณฑท่ี์ผูส้อนคาดหมายวา่ผูเ้รียนจะ
เปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ  โดยก าหนดให้เป็นเปอร์เซ็นตข์องผลเฉล่ียของคะแนนการท างาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นตข์องผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียน
ทั้งหมด  นัน่คือ E1/E2  คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
                      ตวัอยา่ง  80/80  หมายความวา่  เม่ือเรียนจากชุดกิจกรรมแลว้  ผูเ้รียนสามารถท า
แบบฝึกหดัหรืองานไดผ้ลเฉล่ีย  80  เปอร์เซ็นต ์และท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดผ้ลเฉล่ีย  80  
เปอร์เซ็นต ์
                      การท่ีจะก าหนดเกณฑ์  E1/E2 ใหมี้ค่าเท่าใดนั้นใหผู้ส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ      
โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ความจ า  มกัจะตั้งไว ้80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะ
อาจตั้งไวต้  ่ากวา่น้ี  เช่น 75/75  เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามไม่ควรตั้งเกณฑไ์วต้  ่าเพราะตั้งเกณฑไ์วเ้ท่าใด      
ก็มกัจะไดผ้ลเท่านั้น  เช่น  ในระบบการสอนของไทยในปัจจุบนั  ไดก้  าหนดเกณฑท่ี์ไม่ไดต้ั้งใจไว ้
0/50  นัน่คือ  กระบวนการมีค่า  0  เพราะครูมกัไม่มีเกณฑ์ใหง้านหรือแบบฝึกหดัแก่นกัเรียน       
ส่วนคะแนนผา่นถึง  50  เปอร์เซ็นต ์ ผลจึงปรากฏวา่  คะแนนภาษาไทยนกัเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปีท่ี 4  โดยเฉล่ียแต่ละปีเพียง  51 เปอร์เซ็นต ์เท่านั้น 
                      2.7.2  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
                      ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2539, หนา้ 496)  ไดก้ล่าวไวว้า่  เม่ือผลิตชุดกิจกรรมข้ึนเป็น
ตน้ฉบบัแลว้  ตอ้งน าชุดกิจกรรมไปทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
                      แบบเด่ียว  (1:1)  เป็นการทดลองกบัผูเ้รียน  1  คน  โดยใชเ้ด็กอ่อน  ปานกลาง  
และเด็กเก่ง  ค  านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงให้ดีข้ึน  โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทดลองแบบเด่ียวน้ีจะไดค้ะแนนท่ีต ่ากวา่เกณฑม์าก แต่ไม่ตอ้งวิตกเม่ือปรับปรุงแลว้จะสูงข้ึนมาก
ก่อนน าไปทดลองแบบกลุ่ม  ในขั้นน้ี  E1/E2  ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ  60/60  
                      แบบกลุ่ม  (1:10)  เป็นการทดลองกบัผูเ้รียน  6-10  คน  (คละผูเ้รียนท่ีเก่งกบัอ่อน
ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุง  ในคราวน้ีคะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มข้ึนอีกเกือบเท่าเกณฑ ์
โดยเฉล่ียจะห่างจากเกณฑป์ระมาณ  10  เปอร์เซ็นต)์  นัน่คือ E1/E2 ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ 70/70 
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                      ภาคสนาม  (30-100)  เป็นการทดลองกบัผูเ้รียนทั้งชั้น  ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ท า
การปรับปรุงผลลพัธ์ท่ีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ตั้งไวห้ากต ่าจากเกณฑ ์ 2.5  เปอร์เซ็นต ์ ก็ให้
ยอมรับ  หากแตกต่างกนัมากผูส้อนตอ้งก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของเกณฑข์องชุดกิจกรรมใหม่
โดยยดึสภาพความจริงเป็นเกณฑ ์ สมมติวา่เม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพแลว้ได ้83.5/85.4 ก็แสดงวา่
ชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเ้คียงกบัเกณฑ ์85/85 ท่ีตั้งไว ้แต่ถา้เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้75/75 
เม่ือผลทดลองเป็น83.5/85.4 ก็อาจเล่ือนเกณฑข้ึ์นมาเป็น 85/85 ได ้
 
3.  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                3.1  ความหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                มีผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี 
                พวงรัตน์  ทวรัีตน์  (2540, หนา้ 19)  ไดก้ล่าวถึง  การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่เป็น   
การตรวจสอบความรู้  ทกัษะและสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ  ส าหรับนกัเรียนวา่หลงัจากการเรียนรู้
เร่ืองนั้นแลว้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในวชิาท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใดมีพฤติกรรมเปล่ียนไปจาก
เดิมตามความมุ่งหมายของหลกัสูตรในวชิานั้นเพียงใด                     
                สาคร  ธรรมศกัด์ิ  (2541, หนา้ 135)  กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง 
คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรมหรือจากการสอบ  การวดัผลสัมฤทธ์ิ
จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผลของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร  ซ่ึงสามารถ
วดัได ้ 2  แบบตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะวชิาท่ีสอน  คือ 
                1.  การวดัดา้นปฏิบติั  เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือทกัษะของ 
ผูเ้รียน  โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าวในรูปของการกระท าจริงใหอ้อกเป็น
ผลงาน  เช่น  วชิาศิลปศึกษา  พลศึกษา  การช่าง  เป็นตน้  การวดัแบบน้ีจึงตอ้งใชข้อ้สอบภาคปฏิบติั 
                2.  การวดัดา้นเน้ือหา  เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาอนัเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน  รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ  สามารถวดัได้
โดยใชข้อ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
                กู๊ด  (Good. 1973, หนา้ 103  อา้งอิงใน  อารินธร  ตลบัทอง, 2553, หนา้ 35)  ไดใ้ห้
ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่  ความรู้ท่ีไดรั้บหรือทกัษะท่ีพฒันามาจากการเรียน         
ในสถานศึกษา  โดยปกติวดัจากคะแนนท่ีครูเป็นผูใ้หห้รือจากการทดสอบหรืออาจรวมถึงคะแนนท่ี
ครูเป็นผูใ้หแ้ละคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ 
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                สรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เป็นคุณลกัษณะความสามารถของบุคคลอนัเกิดจาก
การเรียนการสอน  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
ฝึกอบรมหรือจากการสอน  การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิ
ผลของบุคคล  ซ่ึงแสดงออกในลกัษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ  ท่ีสามารถวดัได ้ 2  แบบตาม
จุดมุ่งหมายและลกัษณะวชิาสอน  คือ  การวดัดา้นปฏิบติัและการวดัดา้นเน้ือหา 
                3.2  จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                พวงรัตน์  ทวรัีตน์  (2540, หนา้ 29-32)  กล่าววา่  จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิ      
เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของสมรรถภาพสมองของบุคคลวา่  เรียนแลว้รู้อะไรบา้งและ
มีความสามารถดา้นใด  มากนอ้ยเท่าไร  เช่น  มีพฤติกรรมดา้นความจ า  ความเขา้ใจ  การน าไปใช ้
การวเิคราะห์  การสังเคราะห์และการประเมินค่า  มากนอ้ยอยูใ่นระดบัใด  นัน่คือ  การวดัผลสัมฤทธ์ิ
เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นพุทธิพิสัยนัน่เอง  โดยแบ่งการวดัออกเป็น                   
2  องคป์ระกอบ  ตามจุดหมายและลกัษณะของวชิาท่ีเรียน  คือ 
                1.  การวดัดา้นปฏิบติั  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถทางการปฏิบติัโดยใหผู้เ้รียน 
ไดล้งมือปฏิบติัจริงใหเ้ห็นเป็นผลงานปรากฏออกมา  ใหท้ าการสังเกตและวดัได ้การวดัแบบน้ีตอ้ง
วดัโดยใชข้อ้สอบภาคปฏิบติั  ซ่ึงการประเมินผลจะพิจารณาท่ีวธีิปฏิบติัและผลงานท่ีปฏิบติั 
                2.  การวดัดา้นเน้ือหา  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวชิารวมถึง 
พฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ  อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน  มีวธีิการวดัได ้2 ลกัษณะ  
คือ 
                      2.1  การสอบแบบปากเปล่า  การสอบแบบน้ีมกักระท าเป็นรายบุคคล  ซ่ึงเป็นการสอบ
ท่ีตอ้งการดูผลเฉพาะอยา่ง 
                      2.2  การสอบแบบใหเ้ขียนตอบ  เป็นการสอบวดัท่ีใหผู้ส้อบเขียนเป็นตวัหนงัสือตอบ 
ซ่ึงมีรูปแบบการตอบอยู ่ 2  แบบคือ 
                             2.2.1  แบบไม่จ  ากดัค าตอบ  ซ่ึงไดแ้ก่การสอบวดัท่ีใชข้อ้สอบแบบอตันยัหรือ
ความเรียง 
                             2.2.2  แบบจ ากดัค าตอบ  ซ่ึงเป็นการสอบท่ีก าหนดขอบเขตของค าถามท่ีจะให้
ค  าตอบหรือก าหนดค าตอบมากใหเ้ลือกซ่ึงมี  4  รูปแบบ  คือ 
                                       1)  แบบเลือกทางใดทางหน่ึง 
                                       2)  แบบจบัคู่ 
                                       3)  แบบเติมค า 
                                       4)  แบบเลือกตอบ 
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                การวดัผลสัมฤทธ์ิอ่านเน้ือหาโดยการเขียนตอบนั้น  เป็นท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายใน
โรงเรียน  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสอบวดัเขียนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิหรือแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
                เชิดศกัด์ิ  โฆวาสินธ์  (2525, หนา้ 78  อา้งอิงใน  อารินธร  ตลบัทอง, 2553, หนา้ 36) 
จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถหรือสัมฤทธ์ิ
ผลของนกัเรียนวา่ไดเ้กิดการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิามากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงการวดัผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนน้ีสามารถวดัได ้ 2  แนวทาง  ตามจุดมุ่งหมายและธรรมชาติหรือลกัษณะวชิาท่ีจดัใหก้บั
นกัเรียน  การวดัทั้ง  2  แนวทางน้ี  ไดแ้ก่ 
                1.  การวดัดา้นปฏิบติั เป็นการตรวจสอบความสามารถในการลงมือกระท าหรือทกัษะ   
ของนกัเรียนซ่ึงเป็นความส าคญัของกลไกทางร่างกายและทางสมองวา่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพเพียงใด  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งวดัในรายวชิาทกัษะ  เช่น  ศิลปะ  พลศึกษา          
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นตน้  การวดัดา้นการปฏิบติัน้ีจะวดัโดยใชข้อ้สอบภาคปฏิบติั 
                2.  การวดัดา้นเน้ือหา  เป็นการตรวจสอบความสามารถทางสติปัญญาหรือสมองของ 
นกัเรียนในการท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิาหรือภาคทฤษฎีไดม้ากนอ้ยเพียงใด  เน้ือหาใน          
การทดสอบแบบน้ีเรียกวา่  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                สรุปไดว้า่  จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ของ           
แต่ละบุคคลวา่  หลงัจากไดเ้รียนรู้แลว้มีความสามารถดา้นใดบา้งและความสามารถดงักล่าวมีมาก
นอ้ยเพียงใด  ซ่ึงเป็นการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความเช่ือถือได้ 
                3.3  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ  (2524, หนา้ 9)  ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่  เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้  ซ่ึงเป็น  
ขอ้ค าถามใหน้กัเรียนตอบลงในกระดาษและใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
แบ่งเป็น  2  แบบ  ดงัต่อไปน้ี 
                1.  แบบทดสอบของครู  หมายถึง  ชุดของขอ้ค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน  ซ่ึงจะเป็นขอ้
ค าถามท่ีถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในหอ้งเรียนวา่นกัเรียนมีความรู้มากเพียงใดบกพร่อง
ตรงไหนจะไดส้อนซ่อมเสริมหรือวดัดูความพร้อมก่อนท่ีจะสอนเร่ืองใหม่  แบบทดสอบท่ีครูสร้าง
ข้ึนน้ี  มุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน  เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใชก้นั
โดยทัว่ไปในสถานศึกษามีลกัษณะเป็นแบบทดสอบขอ้เขียน  ซ่ึงแบ่งออกไดอี้ก  2  ชนิด  คือ 
                      1.1  แบบทดสอบอตันยั  เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามหรือปัญหาใหแ้ลว้ใหผู้ต้อบ
เขียน  โดยแสดงความรู้  ความคิด  เจตคติไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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                      1.2  แบบทดสอบปรนยัหรือแบบใหต้อบสั้น ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดใหผู้ส้อบ
เขียนตอบสั้น ๆ  หรือมีค าตอบใหเ้ลือกแบบจ ากดัค าตอบ  ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้  ความคิด
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั  แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น  3  แบบ  คือ 
แบบทดสอบถูกผดิ  แบบทดสอบจบัคู่และแบบทดสอบเลือกตอบ 
                2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  สร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาวชิาหรือจากครูท่ีสอน 
วชิานั้นแต่ผา่นการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง  จนกระทัง่มีคุณภาพดีพอจึงสร้างเกณฑ์ปกติของ 
แบบทดสอบนั้นสามารถใชเ้ป็นหลกัและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรียนการสอนใน
เร่ืองใด ๆ ก็ได ้ จะใชว้ดัอตัราการพฒันาของเด็กแต่ละวยัในแต่ละกลุ่มแต่ละภาคก็ได ้ จะใชส้ าหรับ
ใหค้รูวนิิจฉยัผลสัมฤทธ์ิระหวา่งวชิาต่าง ๆ  ในเด็กแต่ละคนก็ได ้ ขอ้สอบมาตรฐานนอกจากจะมี
คุณภาพของแบบทดสอบสูงแลว้ยงัมีมาตรฐานในดา้นวธีิด าเนินการสอบ  คือไม่วา่โรงเรียนใดหรือ
ส่วนราชการใดจะน าไปใชต้อ้งด าเนินการสอบเป็นแบบเดียวกนั  แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือ
ด าเนินการสอบบอกถึงวธีิการสอบวา่ท าอยา่งไรและยงัมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนอีกดว้ย 
ทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน  มีวธีิการสร้างขอ้ค าถามเหมือนกนั         
คือจะเป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีไดส้อนนกัเรียนไปแลว้  ส าหรับพฤติกรรมท่ีสามารถ
ตั้งค  าถามวดัได ้นิยมใชต้ามหลกัท่ีไดจ้ากการประชุมของนกัวดัผล 
                เยาวดี  วบิูลย ์ (2540, หนา้ 16)  กล่าววา่  แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วดัผลของการเรียนหรือการสอน 
                พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2545, หนา้ 95)  ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  คือ 
แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้  ทกัษะและความสามารถทางวชิาการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่
บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้พียงใด 
                จากขอ้ความขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชว้ดัผลการเรียนรู้ดา้นเน้ือหาวชิาและทกัษะต่าง ๆ ของแต่ละสาขา
โดยเฉพาะอยา่งยิง่  สาขาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน  ซ่ึงมีแบบทดสอบท่ีเป็น
ขอ้เขียนและท่ีเป็นภาคปฏิบติัจริง 
                3.4  ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                พวงรัตน์  ทวรัีตน์  (2540, หนา้ 31-32)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คือ 
                1.  การทดสอบแบบอิงกลุ่มหรือการวดัผลแบบอิงกลุ่ม  เป็นการทดสอบหรือการสอบวดั 
ท่ีเกิดจากแนวความเช่ือในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีวา่ความสามารถของบุคคลใด ๆ               
ในเร่ืองใดนั้นมีไม่เท่ากนั  บางคนมีความสามารถเด่น  บางคนมีความสามารถดอ้ยและส่วนใหญ่จะมี
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ความสามารถปานกลาง  การกระจายความสามารถของบุคคล  ถา้น ามาเขียนกราฟจะมีลกัษณะ  
คลา้ย ๆ โคง้รูประฆงัหรือท่ีเรียกวา่โคง้ปกติ  ดงันั้นการทดสอบแบบน้ีจึงยึดคนส่วนใหญ่เป็นหลกั
ในการเปรียบเทียบ  โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกบัคนอ่ืน ๆ  ในกลุ่ม  คะแนน
จะมีความหมายก็ต่อเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัคะแนนของบุคคลอ่ืนท่ีสอบดว้ยขอ้สอบฉบบัเดียวกนั 
จุดมุ่งหมายของการทดสอบแบบน้ี  ก็เพื่อจะกระจายบุคคลทั้งกลุ่มไปตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล  นัน่ก็คือ  คนท่ีมีความสามารถสูงจะไดค้ะแนนสูง  คนท่ีมีความสามารถดอ้ยกวา่ก็จะได้
คะแนนลดหลัน่ลงมาจนถึงคะแนนต ่าสุด 
                2.  การทดสอบแบบอิงเกณฑห์รือการวดัผลแบบอิงเกณฑ์  ยดึความเช่ือในเร่ืองการเรียน 
เพื่อรอบรู้  กล่าวคือ  ยดึหลกัการวา่ในการเรียนการสอบนั้นจะตอ้งมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดประสบความส าเร็จในการเรียน  แมว้า่ผูเ้รียนจะมีลกัษณะแตกต่างกนัก็ตาม  แต่ทุกคน
ควรไดรั้บการส่งเสริมใหพ้ฒันาไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตน  โดยอาจใชเ้วลาแตกต่างกนัใน
แต่ละบุคคล  ดงันั้นการทดสอบแบบอิงเกณฑจึ์งมีการก าหนดเกณฑข้ึ์นแลว้น าผลการสอบวดัของ 
แต่ละบุคคลเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ไม่ไดมี้การน าผลไปเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนๆ ในกลุ่ม 
ความส าคญัของการทดสอบแบบน้ีจึงอยูท่ี่ท  าการก าหนดเกณฑเ์ป็นส าคญั 
                ภทัรา  นิคมานนท ์ (2540, หนา้ 61-68)  กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบดา้นพุทธิพิสัย
วา่โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  แบบทดสอบอตันยั  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีถามให้
ตอบยาว ๆ แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ประเภทท่ีสอง  คือ  แบบทดสอบปรนยั  หมายถึง 
แบบทดสอบประเภทถูก-ผดิ  เติมค า  จบัคู่และเลือกตอบ  โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกประเภทของ
แบบทดสอบไดแ้ก่ 
                1.  จ าแนกตามกระบวนการในการสร้าง  จ าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 
                      1.1  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง  เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเฉพาะคราวเพื่อใช้
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางวชิาการของเด็ก 
                      1.2  แบบทดสอบมาตรฐาน  เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนดว้ยกระบวนการหรือวธีิการ
ท่ีซบัซอ้นมากกวา่แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน  เม่ือสร้างข้ึนแลว้มีการน าไปทดลองสอบ และน าผลมา
วเิคราะห์วธีิการทางสถิติ  เพื่อปรับปรุงใหมี้คุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐาน 
                2.  จ าแนกตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์  จ าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 
                      2.1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีใชว้ดัปริมาณความรู้ 
ความสามารถ  ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวชิาการท่ีไดเ้รียนรู้วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
                      2.2  แบบทดสอบความถนดั  เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถท่ีเกิดจาก          
การสะสมประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มาในอดีต 
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                3.  จ  าแนกตามรูปแบบค าถามและวธีิการตอบ  จ  าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 
                      3.1  แบบทดสอบอตันยั  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหผู้ส้อบไดต้อบยาว ๆ  แสดงความคิดเห็น 
อยา่งเตม็ท่ี 
                      3.2  แบบทดสอบปรนยั  เป็นแบบสอบถามท่ีถามใหผู้ส้อบตอบสั้น ๆ ในขอบเขต
จ ากดั  ค  าถามแต่ละขอ้วดัความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว  ผูส้อบไม่มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั 
                4.  จ  าแนกตามลกัษณะการตอบ  จ าแนกได ้ 3  ประเภท  คือ 
                      4.1  แบบทดสอบภาคปฏิบติั  เช่น  การสอบวชิาพลศึกษาใหแ้สดงท่าทางประกอบ
เพลง  วชิาประดิษฐใ์หป้ระดิษฐด์ว้ยของใชด้ว้ยเศษวสัดุ  การใหค้ะแนนจากการทดสอบประเภทน้ี   
ครูตอ้งพิจารณาทั้งดา้นคุณภาพของผลงาน  ความถูกตอ้งของวธีิปฏิบติัรวมทั้งความคล่องแคล่วและ
ปริมาณของผลงานดว้ย 
                      4.2  แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใชก้ารเขียนตอบทุกชนิด 
                      4.3  แบบทดสอบดว้ยวาจา  เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบใชก้ารโตต้อบดว้ยวาจา 
                5.  จ  าแนกตามเวลาท่ีก าหนดใหต้อบ  จ  าแนกได ้ 2  ประเภท 
                      5.1  แบบทดสอบวดัความเร็ว  เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัทกัษะความคล่องแคล่ว        
ในการคิดความแม่นย  าในความรู้เป็นส าคญั  มกัมีลกัษณะค่อนขา้งง่าย  แต่ใหเ้วลาในการท าขอ้สอบ
นอ้ย  ผูส้อบตอ้งแข่งขนักนัตอบ  ใครท่ีท าเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากท่ีสุดถือวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่ 
                      5.2  แบบทดสอบวดัประสิทธิภาพสูงสุด  แบบทดสอบลกัษณะน้ีมีลกัษณะค่อนขา้ง
ยากและใหเ้วลาท ามาก 
                6.  จ  าแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช ้ จ  าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 
                      6.1  แบบทดสอบยอ่ย เป็นแบบทดสอบท่ีมีจ านวนขอ้ค าถามไม่มากนกั  มกัใชส้ าหรับ
ประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยยอ่ย  โดยมีจุดประสงคห์ลกั  คือ   
เพื่อปรับปรุงการเรียนเป็นส าคญั 
                      6.2  แบบทดสอบรวม  เป็นแบบทดสอบท่ีถามความรู้ความเขา้ใจรวมหลาย ๆ เร่ือง    
หลาย ๆ เน้ือหา หลาย ๆ จุดประสงค ์ มีจ  านวนมากขอ้  มกัใชต้อนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายปี
การศึกษาจุดมุ่งหมายส าคญั  คือ  ใชเ้ปรียบเทียบแข่งขนัระหวา่งผูส้อบดว้ยกนั 
                7.  จ าแนกตามเกณฑก์ารน าผลจากการสอบวดัไปประเมิน  จ าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 
                      7.1  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัระดบัความรู้พื้นฐานและความรู้ท่ี
จ  าเป็นในการบ่งบอกถึงความรอบรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค ์
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                      7.2  แบบทดสอบอิงกลุ่ม  เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งน าผลการสอบไปเปรียบเทียบกบั
บุคคลอ่ืนในกลุ่มท่ีใชข้อ้สอบเดียวกนั  ถา้ใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใด  เหมาะส าหรับใช้
เพื่อการสอบท่ีมีการแข่งขนักนัมากกวา่เพื่อการเรียนการสอน 
                8.  จ าแนกตามส่ิงเร้า  จ าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 
                      8.1  แบบทดสอบทางภาษา  ไดแ้ก่  การใชค้  าพดูหรือตวัหนงัสือไปเร้าผูส้อบตอบ    
โดยการพดูหรือเขียนออกมา   
                      8.2  แบบทดสอบท่ีไม่ใชภ้าษา  ไดแ้ก่  การใชรู้ปภาพ  กิริยา ท่าทางหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ไปเร้าใหผู้ส้อบตอบสนอง 
                พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2545, หนา้ 96)  ไดก้ล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
โดยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
                1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน
เฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน  เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใชก้นัทัว่ไปในสถานศึกษามีลกัษณะเป็น
แบบทดสอบขอ้เขียน  ซ่ึงแบ่งออกไดอี้ก  2  ชนิด  คือ 
                      1.1  แบบทดสอบอตันยั  เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามหรือปัญหาให ้ แลว้ให้
ผูต้อบเขียนโดยแสดงความรู้  ความคิด  เจตคติ  ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
                      1.2  แบบทดสอบปรนยัหรือแบบใหต้อบสั้น ๆ  เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดใหผู้ส้อบ
เขียนตอบสั้น ๆ  หรือมีค าตอบใหเ้ลือกแบบจ ากดัค าตอบ  ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้  ความคิด
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั  แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น  4  ชนิด  คือ 
แบบทดสอบถูก-ผดิ  แบบทดสอบเติมค า  แบบทดสอบจบัคู่และแบบทดสอบเลือกตอบ 
                2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ ๆ ไป 
ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ  มีการวเิคราะห์และปรับปรุงอยา่งดีจนมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  กล่าวคือ       
มีมาตรฐานในการด าเนินการสอน  วธีิการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
                สรุปไดว้า่  แบบทดสอบท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีมากมายหลายชนิด  แต่ละชนิดก็มีจุดมุ่งหมาย 
และขีดความสามารถในการทดสอบแตกต่างกนั  ดงันั้นในการน าแบบทดสอบไปใชต้อ้งระมดัระวงั
วา่เลือกใชแ้บบทดสอบไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการหรือไม่  การจ าแนกประเภทของ 
แบบทดสอบจึงช่วยใหส้ามารถเขา้ใจและเลือกใชแ้บบทดสอบไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน  การจ าแนก
แบบทดสอบสามารถท าไดห้ลายแบบข้ึนอยูก่บัผูจ้  าแนกวา่จะยดึถืออะไรเป็นเกณฑใ์นการจ าแนก 
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                3.5  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
                พิตร  ทองชั้น  (2524, หนา้ 60-61  อา้งอิงใน  อารินธร  ตลบัทอง, 2553, หนา้ 42)           
ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการสร้างแบบทดสอบวา่การสร้างแบบทดสอบจะตอ้งมีการวางแผนใน
การสร้างแบบมีขั้นตอน  เพื่อช่วยใหก้ารสร้างแบบทดสอบมีประสิทธิภาพ  โดยมีล าดบัขั้นตอนใน
การวางแผน  ดงัน้ี 
                1.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย  โดยตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนและแน่นอนในเร่ืองใด  อยา่งไร  เช่น 
สร้างแบบทดสอบในเร่ืองใดและมีการก าหนดน ้าหนกัคะแนนและควรทราบกลุ่มนกัเรียนท่ีจะ
ทดสอบวา่เก่ง-อ่อนเพียงใด  เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการสร้างขอ้สอบให้เหมาะกบัความสามารถ
ของนกัเรียนและควรมีการก าหนดวนั  เวลา  ในการสอบใหพ้อเหมาะกบักลุ่มสอบ 
                2.  ขั้นเตรียม  เช่น  เตรียมหลกัสูตร  เน้ือหาวชิา  ตลอดจนต าราหนงัสือแบบเรียนรวมถึง
ตอ้งมีการวเิคราะห์หลกัสูตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใชก้ารท าแบบทดสอบ  เช่น  กระดาษค าตอบและ
ครูผูส้อนตอ้งเลือกแบบและชนิดของขอ้ทดสอบ  เช่น  การใชแ้บบเลือกตอบ  แบบเรียงความหรือ
แบบผสม 
                3.  ขั้นลงมือปฏิบติั  ไดแ้ก่  ขั้นลงมือปฏิบติัการเขียนขอ้สอบตามท่ีก าหนดไว ้ ส่ิงท่ีควร
ยดึถือคือหลกัและวธีิการสร้างแบบทดสอบท่ีดี  ถา้เกิดขอ้สอบขอ้ใดเกิดปัญหา  ควรมีการพดูคุยกบั
เพื่อนครูหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผล  ทางดา้นเน้ือหาวชิานั้น ๆ 
                4.  ขั้นตรวจสอบ  ควรมีการตรวจตราขอ้สอบวา่มีขอ้บกพร่อง ดี-ไม่ดีอยา่งไร  โดยน ามา 
เปรียบเทียบกบัผลการวิเคราะห์ขอ้สอบหลงัจากท่ีไดท้ดสอบกบันกัเรียนแลว้ 
                5.  ขั้นจดัพิมพ ์ ส่ิงท่ีควรค านึง  ไดแ้ก่  รูปเล่มตอ้งจดัให้เรียบร้อย  พิมพใ์หส้ะอาด 
ตวัอกัษรไม่ผิดพลาด  ค าช้ีแจงในขอ้สอบตอ้งชดัเจนและตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนขอ้สอบ 
เวลา  คะแนนเตม็ 
                บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ ์ (2525, หนา้ 22-29  อา้งอิงใน  อารินธร  ตลบัทอง, 2553,  
หนา้ 42-45)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ  วา่มีขั้นตอนท่ีส าคญั  4  ขั้น  คือ 
                1.  ขั้นวางแผนการสร้างแบบทดสอบ  การวางแผนสร้างแบบทดสอบตอ้งพิจารณาถึงส่ิง 
ส าคญั  2  ประการ  คือ 
                      1.1  จุดประสงคข์องการน าแบบทดสอบไปใช ้ หลกัการส าคญั  คือ  การน า
แบบทดสอบไปใชจ้ะตอ้งสัมพนัธ์อยูก่บัการสอน  เช่น  สอบเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม  สอบก่อนท า
การสอน  การสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและวินิจฉยัขอ้บกพร่องของขอ้สอบในระหวา่ง
การด าเนินการสอน และการสอบเพื่อสรุปผลการเรียน  ดงันั้น  จุดประสงคข์องการน าแบบทดสอบ
ไปใชจึ้งแบ่งไดเ้ป็น  4  จุดประสงค ์ คือ 
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                             1.1.1  ใชต้รวจสอบความรู้เดิม  ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การสอนเพื่อพิจารณาวา่ถา้
นกัเรียนยงัขาดความรู้พื้นฐานก็จ  าเป็นตอ้งท าการสอนเสริมเสียก่อน  แต่ถา้นกัเรียนมีความรู้พื้นฐาน
เพียงพอก็พิจารณาต่อไปวา่  นกัเรียนมีระดบัความสามารถสูงต ่าเพียงใด  เพื่อจดักลุ่มการเรียน           
การสอนและเลือกวธีิการสอนใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน 
                             1.1.2  ใชต้รวจสอบความกา้วหนา้และปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยจะท า     
การสอบในระหวา่งด าเนินการสอนเป็นระยะ ๆ 
                             1.1.3  ใชว้นิิจฉยัผูเ้รียนเพื่อหาสาเหตุขอ้บกพร่องของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล         
ใชส้รุปผลการเรียน  เพื่อตดัสินผลการเรียนวา่ผูเ้รียนควรไดเ้กรดอะไร  สอบผา่นหรือไม่ผา่นเกณฑท่ี์
ก าหนด 
                      1.2  เน้ือหาวชิาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดั  ซ่ึงไดม้าจากการวเิคราะห์หลกัสูตร      
ซ่ึงเป็นกระบวนการในการจ าแนกแยกแยะวา่วชิานั้น ๆ  มีหวัขอ้เน้ือหาสาระท่ีส าคญัอะไรบา้ง            
มีจุดประสงคท่ี์จะก่อให้เกิดพฤติกรรมอะไรบา้ง  ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์  2  อยา่ง  คือ 
                             1.2.1  วเิคราะห์เน้ือหาวชิา  ซ่ึงตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  คือ  ความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกนัของเน้ือหา  ความยากง่ายของเน้ือหา  ขนาดความยาวของเน้ือหา  เวลาท่ีใชส้อน 
                             1.2.2  การวเิคราะห์จุดประสงค ์ เป็นการจ าแนกและจดัหมวดหมู่พฤติกรรม         
ท่ีตอ้งการปลูกฝังหรือตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน  โดยใชเ้น้ือหาวชิาเป็นส่ือน า  การวิเคราะห์
จุดประสงคซ่ึ์งควรด าเนินการดงัน้ี  รวบรวมจุดประสงคข์องเน้ือหาวชิาทั้งหมด  จากหลกัสูตรและ
คู่มือครู  หลงัจากนั้นจึงเขียนพฤติกรรมท่ีส าคญัของแต่ละจุดประสงคท์ั้งหมดและนิยามความหมาย
ของพฤติกรรมดงักล่าว 
                การสร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร  หรือตารางลกัษณะเฉพาะ  เป็นตาราง 2 มิติ  มิติท่ีหน่ึง 
เป็นจุดประสงคก์ารสอน  ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ และมิติท่ีสอง  เป็นหวัขอ้เน้ือหาใน
แต่ละหวัขอ้เน้ือหาและพฤติกรรม  ก าหนดคะแนนน ้าหนกัความส าคญัไว ้ ซ่ึงคะแนนน ้าหนกั
ความส าคญัน้ีจะน ามาใชใ้นการเขียนขอ้สอบวา่ตอ้งเขียนขอ้สอบวดัพฤติกรรมในหวัขอ้เน้ือหาวชิา
ใดมากเพียงใด 
                วธีิก าหนดน ้าหนกัความส าคญัและจ านวนขอ้สอบ  ท าไดด้งัน้ี 
                1.  ก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละหวัขอ้เน้ือหา  โดยพิจารณาจากเวลาท่ีใชส้อนใน 
แต่ละหวัขอ้เน้ือหา 
                2.  ก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละพฤติกรรม  โดยพิจารณาจากความส าคญัของ 
จุดประสงคท่ี์ใชส้อน 
                3.  ก าหนดจ านวนขอ้ท่ีจะใชส้อบทั้งหมด  โดยพิจารณาจากจุดประสงคข์องการน า 
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แบบทดสอบไปใช ้
                4.  ค านวณจ านวนขอ้สอบในแต่ละหวัขอ้เน้ือหา  โดยคิดจากน ้าหนกัความส าคญั 
                5.  ค านวณจากขอ้สอบในแต่ละหวัขอ้เป็นรายพฤติกรรม  โดยคิดจากน ้าหนกัความส าคญั 
ของแต่ละพฤติกรรม 
                2.  ขั้นตอนเตรียมงานและเขียนขอ้สอบ  ควรค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ  ดงัน้ี 
                      2.1  เตรียมแบบทดสอบฉบบัยกร่าง  โดยเขียนจากตารางวิเคราะห์หลกัสูตร  แลว้น ามา 
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข  การเขียนขอ้สอบตอ้งเลือกชนิดขอ้สอบ และรูปแบบค าถามใหเ้หมาะสม
และควรเขียนขอ้สอบใหม้ากกวา่ขอ้สอบท่ีตอ้งการจริง  โดยเผือ่ไวป้ระมาณ  25-50 % 
                      2.2  ควรเขียนขอ้สอบใหย้ากพอเหมาะ  ขอ้สอบถูกผดิควรมีคนตอบถูก  75 %  
ขอ้สอบเลือกตอบ  5  ตวัเลือก  ควรมีคนตอบถูก  60 %  ขอ้สอบเติมค าควรมีคนตอบถูก  50 % 
                      2.3  เม่ือเขียนขอ้สอบเสร็จแลว้  ควรน ามาพิจารณาขอ้บกพร่องต่าง ๆ  เช่น  ค  าถาม 
ตอ้งไม่ก ากวม  ไม่คลุมเครือ  ไม่ผดิหลกัภาษาไม่ยากและซบัซอ้นเกินไป 
                      2.4 ควรเขียนขอ้สอบใหเ้น้ือหาบงัคบัค าตอบมากกวา่ใชฟ้อร์มขอ้ความบงัคบัค าตอบ 
เช่น  การใชค้  าวา่  อาจจะ  บางทีจะมีโอกาสตอบถูกมากกวา่ผดิ 
                      2.5  ควรจดัขอ้สอบใหเ้ป็นหมวดหมู่  ตามประเภทของขอ้สอบ 
                      2.6  ควรสร้างขอ้สอบแบบระดมพลงัมากกวา่เร่งรีบ 
                      2.7  อยา่จดัขอ้สอบใหมี้ขอ้ถูกเรียงกนัอยา่งเป็นระบบ 
                      2.8  ควรออกแบบขอ้สอบใหมี้วธีิตอบท่ีสะดวกและง่ายต่อการตรวจใหค้ะแนน 
                      2.9  ควรเขียนค าสั่งหรือค าช้ีแจงใหล้ะเอียดและชดัเจน 
                      2.10  ควรระลึกอยูเ่สมอวา่  พฤติกรรมทุกพฤติกรรมไม่สามารถวดัดว้ยขอ้สอบเพียง
ขอ้เดียวหรือฟอร์มเดียว 
                      2.11  หลีกเล่ียงขอ้สอบแบบถูกผดิ  เพราะมีโอกาสเดาตอบถูกไดง่้าย 
                3.  ขั้นทดลองสอบ  เม่ือเขียนขอ้สอบและจดัพิมพเ์รียบร้อยแลว้ก็น าไปทดลองสอบ       
เพื่อน าผลแกไ้ขปรับปรุงขอ้สอบซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
                      3.1  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนท่ีจะน าไปทดลองสอบใหน้กัเรียนทั้งคนเก่ง  กลาง
และอ่อนคละกนัไป 
                      3.2  ก าหนดเวลาท่ีใชส้อบใหเ้หมาะสมกบัจ านวนขอ้สอบ  ส าหรับแบบทดสอบ         
ท่ีสร้างข้ึนคร้ังแรกจะพิจารณาเวลาท่ีใหท้  าขอ้สอบ  จากเวลาท่ีนกัเรียน 90 % ท าแบบทดสอบเสร็จ
เป็นการหมดเวลา 
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                      3.3  การคุมสอบตอ้งพยายามจูงใจใหน้กัเรียนมีสมาธิ และพยายามท าแบบทดสอบ
อยา่งเตม็ความสามารถ  เพราะถา้นกัเรียนรู้วา่การทดลองสอบน้ีจะไม่มีผลต่อการสอบไดส้อบตก 
อาจท าใหน้กัเรียนตอบแบบทดสอบอยา่งขอไปที  ซ่ึงจะส่งผลต่อคะแนนท่ีจะน ามาประเมินผล
ขอ้สอบได ้
                      3.4  ครูตอ้งเตรียมตวัล่วงหนา้ในการคุมสอบ  อยา่ใหมี้ส่ิงผดิพลาดใด ๆ เกิดข้ึนและ
การคุมสอบครูควรวางท่าทางใหมี้ความเป็นกนัเองใหม้ากท่ีสุด 
                      3.5  สถานการณ์ทดสอบ  ตอ้งท าใหเ้หมาะสมท่ีสุด  หอ้งสอบตอ้งปราศจากเสียง
รบกวนใดทั้งส้ิน  ตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอ  อากาศถ่ายเทสะดวก  ท่ีนัง่สอบเหมาะสม 
                4.  ขั้นประเมินผลแบบทดสอบ  เป็นการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม่         
โดยพิจารณาตามคุณลกัษณะท่ีดีของแบบทดสอบ  10  ประการ  คือ 
                      4.1  ความแม่นตรง  หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวดัพฤติกรรมไดต้รงตามท่ีระบุไว้
ในจุดประสงคแ์ละตามท่ีท าการสอนจริง 
                      4.2  ความเช่ือมัน่  หมายถึง  แบบทดสอบให้ผลการสอบสอดคลอ้งตรงกนัทุกคร้ัง 
                      4.3  อ านาจจ าแนก  หมายถึง  ขอ้สอบท่ีแบ่งแยกคนเก่งอ่อนออกจากกนัไดก้ล่าวคือ 
คนเก่งจะตอบถูก  คนอ่อนจะตอบผดิ 
                      4.4  ความยากง่าย  หมายถึง  จ านวนเปอร์เซ็นตผ์ูต้อบถูกโดยทัว่ไปและความยากง่ายท่ี 
เหมาะจะมีคนคร่ึงหน่ึงตอบถูก 
                      4.5  ความเป็นปรนยั  หมายถึง  ขอ้สอบท่ีมีค าถามชดัเจนและการใหค้ะแนนชดัเจน 
                      4.6  ความเฉพาะเจาะจง  หมายถึง  คนท่ีมีความสามารถเฉพาะเร่ืองนั้นจะตอบขอ้สอบ
ขอ้นั้นถูก  แต่ถา้มีความสามารถทัว่ไปจะตอบขอ้สอบไม่ถูก 
                      4.7  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีใชน้ั้นประหยดัการสร้าง  การด าเนิน    
การสอบ  การตรวจใหค้ะแนน แต่ใหผ้ลการสอบถูกตอ้ง 
                      4.8  ความสมดุล  หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวดัไดค้รอบคลุมตามจุดประสงคแ์ละ
เน้ือหามีสัดส่วนจ านวนขอ้สอดคลอ้งตามตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
                      4.9  ความยติุธรรม  หมายถึง  แบบทดสอบมีความชดัเจนไม่คลุมเครือและเปิดโอกาส
ใหทุ้กคนมีโอกาสท่ีจะตอบถูกไดเ้ท่ากนั 
                      4.10  ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบก าหนดเวลาใหอ้ยา่งเพียงพอใน
การตอบขอ้สอบจนเสร็จ 
                พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2545, หนา้ 97-98)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ           
วดัผลสัมฤทธ์ิ  ดงัน้ี 
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                1.  วเิคราะห์หลกัสูตรและการสร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
                2.  ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                3.  ก าหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวธีิการสร้าง 
                4.  เขียนขอ้สอบ 
                5.  ตรวจทานขอ้สอบ 
                5.  จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 
                7.  ทดลองและวเิคราะห์ขอ้สอบ 
                8.  จดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง 
                สรุปไดว้า่  กระบวนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ  จะมีขั้นตอนส าคญั  คือขั้นวางแผน 
ขั้นเตรียม  ขั้นทดลองสอบ  และขั้นประเมินผลแบบทดสอบ  กระบวนการน้ีจะท าติดต่อซ ้ ากนัไป
เร่ือย ๆ  จนกวา่จะไดคุ้ณภาพแบบทดสอบตามท่ีตอ้งการ  การสร้างแผนสร้างแบบทดสอบนบัวา่เป็น
ขั้นส าคญัมาก  เพราะจะเป็นตวัก าหนดการเขียนขอ้สอบใหถู้กตอ้งตั้งแต่แรก  ดงันั้นตาราง 
วเิคราะห์หลกัสูตรจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะตอ้งสร้างข้ึนก่อนท่ีจะท าการสร้างแบบทดสอบทุกคร้ัง 
 
4.  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
                4.1  ความหมายของความพงึพอใจ                   
                ความพึงพอใจ  (Satisfaction)  เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็น    
รูปร่างได ้ การท่ีจะทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น  สามารถสังเกตไดจ้ากการแสดงออก  
ท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น  จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจไดโ้ดยตรง  แต่สามารถวดัไดโ้ดย
ทางออ้ม  โดยการวดัความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง  
จึงจะสามารถวดัได ้ มีผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลากหลายทศันะ  พอสรุปไดด้งัน้ี 
                ศลใจ  วบิูลกิจ (2534, หนา้ 42)  กล่าววา่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาพของอารมณ์
บุคคลท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงานและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีสามารถตอบสนอง               
ต่อความตอ้งการของบุคคลนั้น                       
                ชวลิต  เหล่ารุ่งกาญจน์  (2538 : 8)  กล่าววา่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกหรือ
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ  
ของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง  หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง  ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลง
หรือไม่เกิดข้ึนจากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง                      
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                สุรชยั  ชินโย  (2540, หนา้ 7)  กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่  เป็นสภาวะ  
ของอารมณ์ในทางบวก  หรือเป็นความพอใจอนัเป็นผลมาจากการประเมินประสบการณ์ในงาน   
ของคนหน่ึง ๆ และงานนั้นท าใหบุ้คคลไดรั้บความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ                      
                สมศกัด์ิ  คงเท่ียง  และอญัชลี  โพธ์ิทอง  (2542, หนา้ 278 – 279)  กล่าววา่  
                1.  ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัระดบัความชอบหรือ       
ไม่ชอบต่อสภาพต่างๆ   
                2.  ความพึงพอใจเป็นผลของทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ   
                3.  ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบติังานท่ีดี  และส าเร็จจนเกิดเป็น
ความภูมิใจ  และไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีหวงัไว ้    
                กาญจน์  เรืองมนตรี  (2543, หนา้ 1)  ใหค้วามหมายวา่  ความรู้สึก  เช่น  ความรู้สึกรัก  
ความรู้สึกชอบ  ภูมิใจ  สุขใจเตม็ท่ี  ยนิดี  ประทบัใจ  เห็นดว้ย  อนัจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจ       
ในการท างาน  มีการเสียสละ  อุทิศแรงกาย  แรงใจและสติปัญญาให้แก่งานอยา่งแทจ้ริง      
                ประกอบ  กุลบุตร  (2545, หนา้ 43)  กล่าววา่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  คุณภาพหรือระดบั
ความพึงพอใจ  ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจต่าง ๆ และทศันคติของบุคคลต่อกิจกรรม                      
                พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2546, หนา้ 557 - 558)  ไดใ้หค้วามหมายวา่  พอใจ  
หมายถึง  สมใจ  ชอบใจ  เหมาะใจ  พึงใจ                       
                สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกรัก  ชอบ  พอใจหรือเจตคติท่ีดีของบุคคล  
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัในทางท่ีดี
ทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ  เป็นความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บความส าเร็จตามความตอ้งการหรือ
แรงจูงใจ 
                4.2  องค์ประกอบทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจ                       
                องคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจนั้น  เรียกวา่  ส่ิงจูงใจ  ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ
หรือสภาวะใด ๆ  ท่ีจะช่วยโนม้นา้วจิตใจ  ท าใหผู้ป้ฏิบติังานในหน่วยงานนั้น ๆ ปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหง้านนั้นประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้                      
                ด าริ  มุศรีพนัธ์ุ  (2544, หนา้ 43)  แบ่งประเภทของส่ิงจูงใจออกเป็น  2  ประเภท  คือ                              
                1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงิน  ส่ิงจูงใจประเภทน้ีมีลกัษณะท่ีเห็นไดง่้าย  และมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงินยงัจ าแนกออกไดเ้ป็น  2  ชนิด  คือ   
                      1.1  ส่ิงจูงใจทางตรง  เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีผลโดยตรงต่อผลผลิตการปฏิบติังาน  เช่น       
การจ่ายค่าจา้งใหสู้งข้ึน  ในกรณีท่ีมีผลการปฏิบติังานไดสู้งกวา่ระดบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ อนัเป็น
วธีิการจูงใจตามแนวคิดท่ีวา่  Plus  any  for  Plus  Performance          
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                      1.2  ส่ิงจูงใจทางออ้ม  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีผลในทางสนบัสนุนหรือส่งเสริมใหพ้นกังาน  
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปฏิบติัไดดี้ข้ึน  เช่น  การจ่ายบ าเหน็จบ านาญและค่ารักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย  
ลกัษณะของการใชเ้งินเป็นส่ิงจูงใจทางออ้มส่วนมาก  ไดแ้ก่  ประโยชน์เก้ือกลูต่างๆ                               
                2.  ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใชเ้งิน  ส่ิงจูงใจประเภทน้ีส่วนใหญ่มกัเป็นเร่ืองท่ีสามารถสนองต่อ    
ความตอ้งการทางจิตใจ  เช่น  การยกยอ่งชมเชย  การยอมรับวา่บุคคลนั้นเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ  
โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังานท่ีเท่าเทียมกนัและความมัน่คงในงาน                       
                ทศันีย ์ แป้นสุข  (2547, หนา้ 62)  ไดก้ล่าวถึง  ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้เพื่อใหบุ้คคล
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ดงัน้ี                              
                1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ  ไดแ้ก่  เงินทอง  ส่ิงของ  หรือสภาวะทางกายท่ีมีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน  
และส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่วตัถุ  เช่น  อ านาจ  เกียรติภูมิ  การใหสิ้ทธิพิเศษมากกวา่คนอ่ืน                              
                2.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา  หมายถึง  การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีท าใหเ้กิดความสุขในการท างาน  เช่น  ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานความพร้อมของ
เคร่ืองมือ                              
                3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  หมายถึง  การสนองความตอ้งการในดา้นความภูมิใจท่ีได้
แสดงฝีมือ  การแสดงความจงรักภกัดีต่อองคก์รของตน                              
                4.  ความดึงดูดใจทางสังคม  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ของบุคคลในหน่วยงาน  การอยู่
ร่วมกนั  ความมัน่คงของสังคมจะเป็นหลกัประกนัในการท างาน                              
                5.  การปรับทรรศนะคติและสภาพของงานใหเ้หมาะสมกบับุคคล  คือ  การปรับปรุง
ต าแหน่งความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัระหวา่งงานกบัคน                              
                6.  โอกาสในการมีส่วนร่วมในการท างาน  คือ  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม            
ในการท างาน  จะท าใหเ้ขาเป็นผูมี้ความส าคญัในหน่วยงาน  จะท าใหทุ้กคนมีก าลงัใจมากข้ึน                      
                4.3  การวดัความพงึพอใจ                       
                ไดมี้นกัการศึกษาใหท้รรศนะเก่ียวกบัการวดัความพึงพอใจไวอ้ยา่งหลากหลาย  ดงัน้ี                       
                พรรณิภา  นอ้ยตา  (2543, หนา้ 24 – 25)  กล่าววา่  ความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการจะเกิดข้ึน
หรือไม่นั้น  จะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการใหบ้ริการขององคก์ร  ประกอบกบัระดบัความรู้สึก
ของผูม้ารับบริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล  ดงันั้น  ในการวดัความพึงพอใจต่อบริการอาจจะท า
ไดห้ลายวธีิ  ดงัน้ี                              
                1.  การใชแ้บบสอบถาม  ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึงโดยการขอร้อง
หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดัแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด
ค าตอบไวใ้ห้ตวัเลือกหรือเป็นค าตอบอิสระ  โดยค าถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดา้น
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ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานก าลงัใหบ้ริการอยู ่ เช่น  ลกัษณะของการใหบ้ริการสถานท่ี  ระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการ  พนกังานท่ีใหบ้ริการ  เป็นตน้                              
                2.  การสัมภาษณ์  เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ      
ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจผูใ้หส้ัมภาษณ์   
ตอบค าถามไดต้รงกบัขอ้เทจ็จริง  การวดัความพึงพอใจโดยวธีิการสัมภาษณ์นบัวา่เป็นวิธีการ          
ท่ีประหยดัและมีประสิทธิภาพมากอีกวธีิหน่ึง                              
                3.  การสังเกต  เป็นวธีิการท่ีจะท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ 
ไดโ้ดยการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ  ขณะรับบริการและหลงัจากไดรั้บบริการแลว้  
เช่น  การสังเกตกิริยาทา่ทาง  การพดู  สีหนา้  และความถ่ีของการมาขอรับบริการ  เป็นตน้  การวดั        
ความพงึพอใจโดยวธีิการน้ีผูว้ดัตอ้งกระท าอยา่งจริงจงั  และมีแบบแผนท่ีชดัเจนจึงสามารถประเมิน
ถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จะเห็นไดว้า่การวดัความพึงพอใจ           
ต่อการรับบริการนั้นสามารถท่ีจะท าการวดัไดห้ลายวธีิ  ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความสะดวก            
ความเหมาะสม  ตลอดจนความมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวดัดว้ย จึงจะส่งผลใหก้ารวดันั้นมี
ประสิทธิภาพน่าเช่ือถือได ้                      
                ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2544, หนา้ 14)  ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายของการวดั                 
ความพึงพอใจไว ้ ดงัน้ี                              
                1.  เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงปัจจยัต่าง ๆ  ทั้งดา้นส่วนบุคคล  ดา้นงาน  ดา้นการจดัการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ  และความไม่พึงพอใจในการท างาน                              
                2.  เพื่อจะไดเ้ขา้ถึงความสัมพนัธ์  ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานกบัการปฏิบติังาน
วา่อะไรเป็นสาเหตุใหค้นท างานไดดี้                              
                3.  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงหน่วยงานลกัษณะใดท่ีคนพึงพอใจและไม่พอใจ  รวมทั้งท่ีเก่ียวกบั   
การจดัและการบริการหน่วยงานนั้น                              
                4.  เพื่อใหเ้ขา้ถึงผลจากการไม่พึงพอใจงาน  เช่น  การขาดงาน  ลางานและการออก       
จากงาน  รวมทั้งไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษาต่อ  การจดัสวสัดิการ  บริการต่าง ๆ          
วา่จะสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัการท างานไดอ้ยา่งไร                      
                4.4  ลกัษณะการศึกษาความพงึพอใจ                
                การศึกษาความพึงพอใจแบ่งตามความหมายเป็น  2  ดา้น  คือ                             
                1.  ความพึงพอใจโดยทัว่ไป  เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกชอบพอของบุคคลท่ีมีต่อบทบาท
ของงาน  เป็นการวดัโดยส่วนรวมถึงระดบัท่ีบุคคลมีความพึงพอใจและมีความสุขกบังาน                              
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                2.  ความพึงพอใจในเฉพาะดา้น  เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกชอบพอและความพอใจ     
ของบุคคลท่ีมีต่องานเฉพาะดา้น  เช่น  รายได ้ ความมัน่คง  มิตรสัมพนัธ์  ผูบ้งัคบับญัชา  และ
ความกา้วหนา้  เป็นตน้                       
                4.5  แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ                       
                นกัการศึกษาในสาขาต่าง ๆ  ไดศึ้กษาคน้ควา้และตั้งทฤษฎีเก่ียวกบัการจูงใจในการท างาน  
ไวด้งัน้ี                      
                เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959, หนา้ 113 – 115 ; อา้งอิงในด าริ  มุศรีพนัธ์ุ, 2544, หนา้ 50)      
ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีท่ีเป็นมูลเหตุท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ  เรียกวา่  The  Motivation  
Hygiene  Theory  ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน  2  ปัจจยั  คือ                             
                1.  ปัจจยักระตุน้  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานซ่ึงมีผลก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน  
เช่น  ความส าเร็จของงาน  การไดรั้บการยอมรับนบัถือลกัษณะของงาน  ความรับผดิชอบ  
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน                              
                2.  ปัจจยัค ้าจุน  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างานและมีหนา้ท่ี  ใหบุ้คคล
เกิดความพึงพอใจในการท างาน  เช่น  เงินเดือน  โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต  สภาพการท างาน  
เป็นตน้                       
                มาสโลว ์ (Maslow, 1970, หนา้ 69 – 80 ; อา้งอิงในด าริ  มุศรีพนัธ์ุ, 2544, หนา้ 51)   
ไดเ้สนอแนวทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการ  ซ่ึงตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่  มนุษยเ์รามี             
ความตอ้งการอยูเ่สมอไม่มีท่ีส้ินสุด  เม่ือตอ้งการไดรั้บการตอบสนองหรือพึงพอใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง
แลว้ความตอ้งการส่ิงอ่ืน ๆ  ก็จะเกิดข้ึนมาอีก  ความตอ้งการของคนเราอาจจะซ ้ าซอ้นกนั           
ความตอ้งการอยา่งหน่ึงอาจยงัไม่หมดไป  ความตอ้งการอีกอยา่งหน่ึงอาจเกิดข้ึนได ้ ความตอ้งการ
ของมนุษยมี์ล าดบัขั้น  ดงัน้ี                              
                1.  ความตอ้งการทางร่างกาย  เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยเ์นน้ส่ิงจ าเป็น             
ในการด ารงชีวติ  ไดแ้ก่  อาหาร  อากาศ  ท่ีอยูอ่าศยั                              
                2.  ความตอ้งการความปลอดภยั  ความมัน่คงในชีวติทั้งท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัและอนาคต  
ความเจริญความกา้วหนา้  ความอุ่นใจ                              
                3.  ความตอ้งการทางสังคม  เป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อการเกิดพฤติกรรม  ตอ้งการใหส้ังคม
ยอมรับตนเองเขา้เป็นสมาชิก  ตอ้งการความเป็นมิตร  ความรักจากเพื่อนร่วมงาน                             
                4.  ความตอ้งการมีฐานะ  มีความอยากเด่นในสังคม  มีช่ือเสียงอยากใหบุ้คคลยกยอ่ง
สรรเสริญตวัเอง                              
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                5.  ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต  เป็นความตอ้งการในระดบัสูง  อยากให้
ตนเองประสบความส าเร็จทุกอยา่งในชีวติซ่ึงเป็นไปไดย้าก                       
                สก็อตต ์ (Scott, 1970, หนา้ 124 ; อา้งอิงในด าริ  มุศรีพนัธ์ุ, 2544, หนา้ 53)  ไดเ้สนอ
แนวคิดในเร่ืองการจูงใจใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการท างานท่ีใหเ้กิดผลเชิงปฏิบติั  มีลกัษณะดงัน้ี                              
                1.  งานควรมีความสมัพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั  งานนั้นจะมีความหมายส าหรับผูท้  า                              
                2.  งานนั้นตอ้งมีการวางแผนและวดัความส าเร็จได ้ โดยใชร้ะบบการท างานและ  
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ                              
                3.  เพื่อใหไ้ดผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงาน  จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
                      3.1  คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย   
                      3.2  ผูป้ฏิบติัไดรั้บผลส าเร็จในการท างานโดยตรง          
                      3.3  งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้                      
                เม่ือน าแนวคิดน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  นกัเรียนจะมีส่วน    
ในการเลือกเรียนตามความสนใจ  มีโอกาสตั้งจุดประสงคห์รือความมุ่งหมายในการท ากิจกรรม  ไดเ้ลือก
วธีิการแสวงหาความรู้ดว้ยวธีิท่ีตนเองถนดัและสามารถหาค าตอบได ้                      
                การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุน้ใหน้กัเรียน
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือตอ้งการปฏิบติัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ ครูในสภาพปัจจุบนั             
เป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกหรือใหค้  าปรึกษา  จึงตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้          
การท าใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการปฏิบติังาน  มีแนวคิดพื้นฐานท่ีต่างกนัใน   
2  ลกัษณะ  คือ         
                1.  ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังาน                              
                การตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานจนเกิดความพอใจ  จะท าใหเ้กิดแรงจูงใจใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานสูงกวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการตอบสนอง                             
                จากแนวคิดดงักล่าว  ครูท่ีตอ้งการใหกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญับรรลุ 
ผลส าเร็จ  จึงตอ้งค านึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งส่ือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน    
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจส าหรับนกัเรียนใหมี้แรงจูงใจในการท า
กิจกรรมจนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร                             
                2.  ผลการปฏิบติัน าไปสู่ความพึงพอใจ                              
                ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจและผลการปฏิบติังานจะถูกเช่ือมโยงดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ  
ผลการปฏิบติังานท่ีดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองในรูป
ของรางวลั  หรือผลตอบแทน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  ผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก     
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โดยผา่นการรับรู้เก่ียวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทน  ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีปริมาณของผลตอบแทน 
ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บ  นัน่คือ  ความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบติังานจะถูกก าหนดโดยความแตกต่าง
ระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง  และการรับรู้เร่ืองเก่ียวกบัความยติุธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรู้ 
และความพึงพอใจยอ่มเกิดข้ึน                                
                จากแนวคิดพื้นฐานดงักล่าว  เม่ือน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ผลตอบแทนภายในหรือรางวลัภายใน  เป็นผลดา้นความรู้สึกส าหรับนกัเรียนท่ีเกิดกบัตวันกัเรียนเอง  
เช่น  ความรู้สึกต่อความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือสามารถเอาชนะความยุง่ยากต่าง ๆ   และสามารถ
ด าเนินงานภายใตค้วามยุง่ยากทั้งหลายไดส้ าเร็จ  ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ  ความมัน่ใจ  ตลอดจน
ไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน  ส่วนผลการตอบแทนภายนอก  เป็นรางวลัท่ีผูอ่ื้นจดัหามาใหม้ากกวา่
ท่ีตนเองใหต้นเอง  เช่น  การไดรั้บค าชมจากพอ่แม่  ครูหรือแมแ้ต่การไดค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิ           
ทางการเรียนในระดบัท่ีน่าพอใจ                       
                สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจในการเรียนมีส่วนสัมพนัธ์กบัผลการเรียนทางบวก  ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบักิจกรรมท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติั  ท าใหน้กัเรียนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ของชีวติมากนอ้ยเพียงใด  นัน่คือส่ิงท่ีครู
จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
 
5.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
                สกาว  แสงอ่อน  (2546)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ือง  สับปะรดทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี  3  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้ดา้นความรู้
ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  และเจตคติของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์สูงกวา่
ระดบัดี 
                พลูทรัพย ์ โพธ์ิสุ  (2546)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ือง  พืชและสัตว ์ ในสาระ
ท่ี  1  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ  ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี  2  ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึน  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์
มีผลการเรียนรู้ดา้นความรู้อยูใ่นระดบัดีและมีผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
หลงัเรียนสุงกวา่ก่อนเรียน  และนกัเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
                สุดี  คงประพนัธ์  (2547)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาระท่ี  1  ส่ิงมีชีวติกบัการ
ด ารงชีวิต  ส าหรับนกัเรียนช่างชั้นท่ี  3  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึน   
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มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  และเม่ือน าชุดกิจกรรมไปทดลองสอน  พบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมวทิยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้ดา้นความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  โดยผลการเรียนรู้หลงั
เรียนไดค้ะแนนร้อยละ  66.20  ซ่ึงสูงกวา่ระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย = ร้อยละ  65)  เจตคติต่อชุด
กิจกรรมวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัจากเรียนดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัสูงกวา่
ระดบัดี  (ระดบัดีของมาตราส่วนประมาณค่าระหวา่ง  1-5  คือ  4) 
                อรอนงค ์ ฟ้าคะนอง  (2548)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี  3  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้ดา้นความรู้
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและมีผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 
                ทวรัีตน์  รัชตรุ่งโรจน์  (2549)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  วชิาวทิยาศาสตร์  
เร่ือง  สารและการเปล่ียนแปลง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ผลการวจิยัพบวา่  ชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง  สารและการเปล่ียนแปลง  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  2  มีความเหมาะสมในระดบัมาก  และมีประสิทธิภาพ 83.23/82.50 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนการสอนวชิา
วทิยาศาสตร์  เร่ือง  สารและการเปล่ียนแปลง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  สูงกวา่เกณฑ์
ร้อยละ  80  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  นกัเรียนมีความพึงพอใจหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  วชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง  สารและการเปล่ียนแปลง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
2  อยูใ่นระดบัมาก 
                กนกวลี  แสงวจิิตรประชา  (2550)  ไดท้  าการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  เร่ืองหน่วยของชีวติสัตวแ์ละชีวติพืช  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75/75  น าไปทดลองกบัผลการศึกษา  พบวา่  
ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั  76.67/77.92  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดย
ใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   
                ลาวรรณ  โฮมแพน  (2550)  ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมวทิยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการคิดวเิคราะห์  ผลการศึกษาพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  
ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดย  ใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการคิดวเิคราะห์        
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และความสามารถในการคิด
วเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
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                ส าเนียง  พุทธา  (2550)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองสารเคมีท่ีเป็นพิษในอาหาร  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการวจิบัพบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองสารเคมีท่ีเป็น
พิษในอาหาร  มีประสิทธิภาพคือ  80.71/80.11  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 80/80   
และนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั.05 
                สมจิตร  จอดนอก  (2552)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาระพลงังานหน่วยพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการขั้นผสมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ผลการวจิยัพบวา่  
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาระพลงังานหน่วยพลงังานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ  
83.80/79.07  เป็นไปตามเกณฑ ์ 80/80  และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นผสมของนกัเรียน
หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาระพลงังานหน่วยพลงังานไฟฟ้ามีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นผสมสูงข้ึนกวา่ก่อนใชอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                เกษร  เจริญตา  (2552)  การพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการศึกษาพบวา่  (1)  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  บรรยากาศ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.41/88.17   
(2)  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  มีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั  0.5793  แสดงวา่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึน  ร้อยละ  57.93  (3)  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์  เร่ืองบรรยากาศ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวม  หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  (4)  นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ือง  บรรยากาศ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โดยรวมและเป็นรายขอ้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.52  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยสรุป  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์  เร่ือง  บรรยากาศ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม 
นกัเรียนมีความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
สมควรน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียน 
                วนิดา  หลา้อ่อน  (2554)  ไดท้  าการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองบรรยากาศ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  
ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ืองบรรยากาศ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  76.65/75.46  ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ  75.75  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองบรรยากาศ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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                ปิยนุช  โอฬาร  (2555)  ไดท้  าการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามวฏัจกัร 
การสืบเสาะหาความรู้  แบบ  7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  
เร่ืองพลงังานความร้อน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้  ตามวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  เร่ืองพลงังานความร้อน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   
มีประสิทธิภาพเท่ากบั  78.06/78.86  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์ 75/75  ท่ีก าหนดไว ้ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  แบบ  7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  เร่ืองพลงังานความร้อน  อยูใ่นระดบัมาก 
                จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรม  สรุปไดว้า่ชุดกิจกรรม
สามารถน ามาใชใ้นการเรียนการสอนและแพร่หลายในวงการศึกษาไทยระดบัชั้นต่าง ๆ  ผลวจิยั
พบวา่  การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนใหสู้งกวา่ปีท่ีผา่น  และสามารถน ามาใชพ้ฒันาครูผูส้อน 
ใหมี้ทกัษะกระบวนการในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ียดึนกัเรียนเป็นส าคญัใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 


