
โครงรางการวิจัย
ชื่อเร่ือง เจตคติและความสนใจของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ผูวิจัย นางจันทรจิรา    เมธาจิโนทัย
ความเปนมาและความสําคัญ

การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรในปจจุบันมิไดมุงเฉพาะเนื้อหาความรูที่ไดจากการ
คนควาและเรียบเรียงไวอยางมีระเบียบ  แตหมายรวมถึง  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
ดวยการสอนวิทยาศาสตรที่ถูกตอง  ควรใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรคนควาหาความรู
ดวยตนเอง   เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนวิทยาศาสตร ดังที่  คลอฟเฟอร ( Klopfer  in  Bloom  1971 :
566 – 580 )   ไดกําหนดพฤติกรรมของนักเรียน  ซ่ึงเปนวัตถุประสงค  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรไว
5  ประการ  ดังนี้

1. มีความรูความเขาใจ
2. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
3. มีการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช
4. มีเจตคติและความสนใจ
5. มีทักษะในการปฏิบัติ
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีความคิดเห็นวาในการที่จะจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตาม

เปาหมาย ทั้ง  5  ประการ นั้น  การปรับเจตคติและความสนใจควรเปนจุดเริ่มตน     ทั้งนี้  เพื่อเปนการหา
คําตอบและวิธีการที่จะทําใหเปาหมายขออ่ืน ๆ สําเร็จตามมา จึงเปนเหตุผลที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวานักเรียนในระดับชวงชั้นที่  2   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีพื้นฐานของเจตคติและความสนใจตอ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด  ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนา  ปรับปรุงรูปแบบและจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาเจตคติและความสนใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรใหมากขึ้น  อันจะสงผลใหมีการพัฒนาผูเรียนในดานอื่น ๆ เพื่อใหพฤติกรรมของผูเรียนเปน
ไปตามเปาหมายการเรียนวิทยาศาสตร  ดังที่  คลอฟเฟอร ( Klopfer  in  Bloom  1971 : 566 – 580 )   ได
กําหนดไว และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อหาขอมูลพื้นฐานของเจตคติและความสนใจของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2
ที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนา  ปรับปรุงรูปแบบและจัดการเรียนการสอนที่เหมาะ
สม

3. เพื่อปรับระดับเจตคติและความสนใจของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ที่มีตอการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรใหมากขึ้น



สมมติฐานการวิจัย
การพัฒนา  ปรับปรุงรูปแบบและจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนในวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น
ประโยชนของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนา  ปรับปรุงรูปแบบและจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรได
เหมาะสมกับผูเรียน

2. เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติและความสนใจตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้น
3. เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4   จํานวน  50  คน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6   จํานวน  50  คน

วิธีการทําวิจัย
ใชแบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรม



ประกาศคุณูปการ
การวิจัยเร่ือง “ เจตคติและความสนใจของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ที่มีตอการเรียนวิชาวิทยา

ศาสตร ” สําเร็จไดดวยดีเพราะความรวมมือจากนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ที่แสดงความคิดเห็นและรวม
ตอบแบบสอบถาม  ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัย  ซ่ึงสงผลใหผูวิจัยไดเขาใจถึงพฤติ
กรรมและความตองการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น  เปนแนวทางที่จะจัดวิธีการเรียนการสอนไดตรงกับความ
ตองการของผูเรียน

ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียน  ภราดาพิสูตร  วาปโส  ,   คุณครูมาริสา  สิงหพันธหัว
หนาฝายวิชาการ    ,  มาสเตอรสมชาย   ธนสายสัมพันธ   หัวหนางานวัดผลและประเมินผล   ที่เปดโอกาส
และใหการสนับสนุนการทํางาน   การทําวิจัย  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น

ครูจันทรจิรา เมธาจิโนทัย
ผูทําการวิจัย

           กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ปการศึกษา  2549



ชื่องานวิจัย เจตคติและความสนใจของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ที่มีตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร

ชื่อผูวิจัย ครูจันทรจิรา เมธาจิโนทัย
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ครูชลธิชา บุญเลี้ยง

บทคัดยอ
การวิจัยนี้  จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาพื้นฐานของเจตคติและความสนใจทางการเรียนของผูเรียนระดับ

ชวงชั้นที่  2  ที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร    โดยผูวิจัยไดใหนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2  รวมแสดง
ความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามเบื้องตนถึงความสนใจที่มีตอวิชาวิทยาศาสตร และประเมินผลการจัด
รูปแบบการเรียนการสอนแบบตาง ๆ   ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะกับพฤติกรรมและวัยของผูเรียน  เนื่องจากผูเรียน
ระดับชวงชั้นที่  2  นี้มีส่ิงเราภายนอกมากมาย  การจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนตอการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร  จึงจําเปนจะตองจัดรูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย  อีกทั้งธรรมชาติของผู
เรียนซ่ึงเปนนักเรียนชายลวน  สมาธิและความตั้งใจมีนอย  การสอนโดยเนนเนื้อหา  ทฤษฎี ไมเปนไปตาม
ความตองการของผูเรียน เพราะผูเรียนจะเกิดความเบื่อหนาย   ใหความสนใจกับเนื้อหาในชวงเวลาสั้น ๆ
ผูสอนจึงควรจัดวิธีการเรียนการสอนที่ไมซํ้ารูปแบบเดิม ๆ เพื่อเปนการกระตุนและเราความสนใจของผู
เรียน   ประโยชนที่จะไดจากการวิจัยในครั้งนี้  ไดทั้งตัวผูเรียน และผูสอน  เพราะผูเรียนจะเกิดความสนใจ
ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้นซึ่งจะเปนผลดีตอตัวผูเรียนเองในอนาคต  สวนประโยชนที่ผูสอนจะ
ไดรับก็คือ  วิธีการการเรียนการสอนที่เหมาะตอพฤติกรรมและวัยของผูเรียนและเพื่อเปนการพัฒนาใน
ดานอื่น ๆ ตอไป



ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ผูวิจัยทําแบบสอบถามเจตคติและความสนใจเบื้องตนของผูเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ที่มี

ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
2. รวบรวมขอมูลที่ได
3. จัดแผนการสอนโดยใชวิธีการสอนกระบวนการกลุม
4. ผูเรียนทําการประเมินการเรียนการสอนกระบวนการกลุม
5. ฝายวิชาการนิเทศการเรียนการสอนกระบวนการกลุม
6. จัดแผนการสอนโดยใชวิธีการสอนกระบวนการการทดลอง
7. ผูเรียนทําการประเมินการเรียนการสอนกระบวนการการทดลอง
8. ครูระดับชวงชั้นที่   2   นิเทศการเรียนการสอนกระบวนการการทดลอง
9. จัดแผนการสอนโดยใชวิธีการสอนการใชส่ือ CAI
10. ผูเรียนทําการประเมินการเรียนการสอนการใชส่ือ CAI
11. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   นิเทศการเรียนการสอนการใชส่ือ CAI
12. จัดแผนการสอนโดยใชวิธีการสอนการมีสวนรวม
13. ผูเรียนทําการประเมินการเรียนการสอนการมีสวนรวม
14. ฝายวิชาการ   นิเทศการเรียนการสอนการมีสวนรวม
15. จัดแผนการสอนโดยใชส่ืออุปกรณ  Quiz  Cycle
16. ผูเรียนทําการประเมินการเรียนการสอนโดยใชส่ืออุปกรณ  Quiz  Cycle
17. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   นิเทศการเรียนการสอนโดยใชส่ืออุปกรณ  Quiz  Cycle
18. รวบรวมขอมูลทั้งหมดและสรุปงานวิจัย



สรุปแบบสอบถามเจตคติและความสนใจเบื้องตน
ของผูเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

1. ความหมายของคําวา   “วิทยาศาสตร”    ในความคิดเห็นของนักเรียน
ในความคิดเห็นของนักเรียน  คําวา “วิทยาศาสตร”  คือ

• การหาเหตุผลในเรื่องที่สงสัยโดยวิธีการปฏิบัติหรือการทดลอง
• การคนควาหาความรูและทดลองใชในชีวิตประจําวัน
• การสังเกตสิ่งตาง ๆ แลวนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม

2. นักเรียนชอบเรียน  “วิทยาศาสตร”  ในหัวขอตอไปนี้  ตามลําดับ
ลําดับท่ี   1 พลังงาน
ลําดับท่ี   2 ดาราศาสตรและอวกาศ
ลําดับท่ี   3 แรงและการเคลื่อนที่
ลําดับท่ี   4 ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ลําดับท่ี   5 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลําดับท่ี   6 สารและสมบัติของสาร
ลําดับท่ี   7 การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

3.   นักเรียนคิดวาการเรียน”วิชาวิทยาศาสตร”  มีประโยชน  ดังนี้
• ไดรูเหตุผลของสิ่งตาง ๆ ไมงมงายในบางเรื่อง
• นําไปใชในชีวิตประจําวันได
• ทราบสาเหตุของปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน
• ทําใหเปนคนชางคิดชางสงสัย  ชางสังเกต

4. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเรียน”วิชาวิทยาศาสตร”  ไปใชในชีวิตประจําวันได
ดังนี้

• การปองกันอันตรายจากไฟฟา
• การตอวงจรไฟฟาอยางงาย
• การใชความรูในการเลือกซื้อส่ิงที่มีประโยชนหรือโทษ
• เรียนรูส่ิงใกลตัว  เชน  การเจริญเติบโตของมนุษย
• นํามาปรับใชในการทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
• การคิดคนประดิษฐส่ิงตาง ๆ



5. นักเรียนตองการใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน “วิชาวิทยาศาสตร” ในรูปแบบ  ดังนี้
• มีการทดลองมาก ๆ และหลากหลาย

6. นักเรียนคาดหวังอยางไรถึงสิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการเรียน  “วิชาวิทยาศาสตร”
• อยากเปนนักวิทยาศาสตร หรือนักดาราศาสตร
• ไดนําความรูไปใชในอนาคต
• ไดนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1 รอยละ

1.   นักเรียนมีความรอบรูหรือใหความสนใจ  ติดตามขาวสาร /
      ขอมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตรจากสื่อตาง ๆ  เชน  หนังสือ
     วารสาร  โทรทัศน    Internet  ฯลฯ

160 120 40 80.00

2.   นักเรียนใหความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ การคนควา
      เรื่องราวใหม ๆ 160 90 60 77.50

3.   นักเรียนสนใจศึกษาเรื่องราวประวัติความเปนมาของ
      นักวิทยาศาสตรท่ีมีผลงานเดน ๆ 160 90 60 77.50

4.   นักเรียนชอบอานหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 200 120 20 85.00
5.   นักเรียนชอบดูการตูนหรือสารคดีท่ีใหความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 320 60 95.00
6.   เมื่อมีโอกาสนักเรียนชอบที่จะทดลองประดิษฐหรือสรางสรรค
      สิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 120 180 77.50

7.   เมื่อพบหรือตองเผชิญกับปญหาบางอยางนักเรียนใชเหตุและผล
      ในการแกปญหา 120 120 60 75.00

8.   เมื่อพบหรือไดยินคําบอกเลาเกี่ยวกับเรื่องราวเรนลับนักเรียนเชื่อ
      ในสิ่งท่ียินเสมอ 40 180 40 10 67.50

9.   เมื่อพบบางสิ่งบางอยางที่ทําใหนักเรียนเกิดความสงสัยหรือเกิด
      ปญหา  นักเรียนพยายามที่จะหาคําตอบของปญหานั้นดวยวิธีการ
      ตาง ๆ

120 180 20 80.00

10.  เมื่อตองพบหรือเผชิญกับปญหา  นักเรียนไมทอแทและพยายาม
       อดทนที่จะผานปญหานั้นไปใหได 200 90 40 82.50

ผลการประเมินรอยละ    79.75



สรุปสาระหลักจากแบบสอบถาม

จากขอมูลที่รวบรวมและสรุปจากแบบสอบถามเจตคติและความสนใจเบื้องตนของผูเรียนระดับ
ชวงชั้นที่  2  ที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร    พบวา   ผูเรียนสวนใหญเขาใจธรรมชาติของวิชาวิทยา
ศาสตร  ใหความสนใจในการติดตามขอมูล / ขาวสารทางวิทยาศาสตร  ชอบอานหนังสือ ดูการตูนหรือ
สารคดีที่มีเนื้อหาสาระที่ใหความรูทางดานวิทยาศาสตร  สามารถที่จะใชเหตุและผลในการแกไขปญหา
ตาง ๆ  มีความตองการที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันและ
อนาคตภายหนา  โดยตองการใหครูผูสอนสอดแทรกความรูรอบตัวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร   ตองการที่จะ
ทดลองและปฏิบัติดวยตนเอง  บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนาน  ไมเครียด  ไมอยากเรียนจาก
หนังสือเพียงอยางเดียว  และจากขอมูล  พบวา  ผูเรียนสวนใหญสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงาน  โดย
เฉพาะเรื่องของวงจรไฟฟา  และดาราศาสตร  ผูวิจัยจึงวางแผนปรับรูปแบบการเรียนการสอน  โดยเนน
กระบวนการกลุมกระบวนการการทดลอง   กระบวนการการมีสวนรวม   การใชส่ือ  CAI  ( ดาราศาสตร :
ระบบสุริยะ ) และการใชส่ืออุปกรณไฟฟา  Quiz  Cycle  มาใชในการเรียนการสอน เพื่อกระตุนใหผูเรียน
มีความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น



แบบประเมินการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม
วิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา  2549

คําชี้แจง    ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ดวยความเปนจริง  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

โปรดทําเครื่องหมาย    /    ในชองระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
เกณฑการใหคะแนน 4    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยมากที่สุด

3    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยบาง
2    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยเล็กนอย
1    :    ไมเห็นดวย

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1
1.  การเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุมทําใหนักเรียนเขาใจ
     เนื้อหาของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบบรรยาย
2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนแบบ
      กระบวนการกลุม
3.   นักเรียนคิดวาการเตรียมอุปกรณมาสรางชิ้นงานจากการเรียน
       การสอนแบบกระบวนการกลุมไมใชการสรางภาระงานที่เพิ่มขึ้น
4.   นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจผลงานที่ไดจากความรวมมือของสมาชิก
      ภายในกลุม
5.   นักเรียนรูสึกพอใจและมีการเตรียมความพรอมสําหรับการ
      นําเสนอผลงาน
6.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
     กระบวนการกลุมในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
ขอเสนอแนะ  /  ปญหาที่พบ
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

        ********ขอบคุณที่รวมประเมินนะคะ************



แบบประเมินการเรียนการสอนแบบกระบวนการการทดลอง
วิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา  2549

คําชี้แจง    ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ดวยความเปนจริง  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

โปรดทําเครื่องหมาย    /    ในชองระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
เกณฑการใหคะแนน 4    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยมากที่สุด

3    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยบาง
2    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยเล็กนอย
1    :    ไมเห็นดวย

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1
1.  การเรียนการสอนแบบกระบวนการการทดลองทําใหนักเรียน
     เขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบ
     บรรยาย
2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนแบบ
      กระบวนการการทดลอง
3.   นักเรียนคิดวาการเตรียมอุปกรณมาทดลองไมใชการสรางภาระ
      งานที่เพิ่มขึ้น
4.   นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจผลการทดลองที่ไดจากความรวมมือของ
      สมาชิกภายในกลุม
5.   นักเรียนรูสึกพอใจและชอบที่จะบันทึกผลการทดลอง
6.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
     กระบวนการการทดลองในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
ขอเสนอแนะ  /  ปญหาที่พบ
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

        ********ขอบคุณที่รวมประเมินนะคะ************



แบบประเมินการเรียนการสอนการใชสื่อ  CAI
วิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา  2549

คําชี้แจง    ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ดวยความเปนจริง  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

โปรดทําเครื่องหมาย    /    ในชองระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
เกณฑการใหคะแนน 4    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยมากที่สุด

3    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยบาง
2    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยเล็กนอย
1    :    ไมเห็นดวย

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1
1.  การเรียนการสอนแบบการใชส่ือ  CAI    ทําใหนักเรียน
     เขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบ
     บรรยาย
2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนแบบ
      การใชส่ือ  CAI
3.   นักเรียนคิดวาการบันทึกผลการศึกษาจากการใชส่ือ  CAI    ไมใช
      การสรางภาระงานที่เพิ่มขึ้น
4.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
     การใชส่ือ  CAI    ในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
5.  เมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อ  CAI  นักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษา
     และคนควาเพิ่มเติมมากขึ้นจากแหลงการเรียนรู  เชน  INTERNET
ขอเสนอแนะ  /  ปญหาที่พบ
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

        ********ขอบคุณที่รวมประเมินนะคะ************



แบบประเมินการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวม
วิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา  2549

คําชี้แจง    ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ดวยความเปนจริง  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

โปรดทําเครื่องหมาย    /    ในชองระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
เกณฑการใหคะแนน 4    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยมากที่สุด

3    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยบาง
2    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยเล็กนอย
1    :    ไมเห็นดวย

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1
1.  การเรียนการสอนแบบการมีสวนรวมทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
     ของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือสาธิต
2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนแบบ
      การมีสวนรวม
3.   นักเรียนคิดวาการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวมเปนการ
      กระตุนใหอยากปฏิบัติดวยตนเอง
4.   นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจผลงานจากการปฏิบัติดวยตนเอง
5.   เมื่อนักเรียนศึกษาแบบการมีสวนรวมแลว  นักเรียนเกิดความ
      สนใจที่อยากจะประดิษฐหรือประยุกตใหเกิดชิ้นงานจากความรู
      พื้นฐานที่ไดรับ
6.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
     การมีสวนรวมในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
ขอเสนอแนะ  /  ปญหาที่พบ
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

        ********ขอบคุณที่รวมประเมินนะคะ************



แบบประเมินการเรียนการสอนโดยใชสื่ออุปกรณ  Quiz  Cycle
วิชาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา  2549

คําชี้แจง    ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามนี้ดวยความเปนจริง  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

โปรดทําเครื่องหมาย    /    ในชองระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
เกณฑการใหคะแนน 4    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยมากที่สุด

3    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยบาง
2    :    มีความคิดเห็นสอดคลองหรือเห็นดวยเล็กนอย
1    :    ไมเห็นดวย

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1
1.  การเรียนการสอนโดยใชส่ืออุปกรณ  Quiz Cycle  ทําใหนักเรียน
     เขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบ
      บรรยาย
2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนโดยใชส่ือ
      อุปกรณ  Quiz Cycle
3.   นักเรียนคิดวาการเรียนการสอนโดยใชส่ืออุปกรณ  Quiz Cycle
      กระตุนใหเกิดความอยากเรียนรูมากขึ้น
4.   นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจกับการตอบคําถาม โดยใชส่ืออุปกรณ
      Quiz Cycle
5.   เมื่อนักเรียนศึกษาโดยใชส่ืออุปกรณ  Quiz Cycle  แลว  นักเรียนมี
      ความสนใจที่จะศึกษาและคนควาเพิ่มเติมมากขึ้นจากแหลงการ
      เรียนรูอ่ืน ๆ
6.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือ
     อุปกรณ  Quiz Cycle  ในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
ขอเสนอแนะ  /  ปญหาที่พบ
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

********ขอบคุณที่รวมประเมินนะคะ************



สรุปแบบประเมินการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม
วิชาวิทยาศาสตร   ปการศึกษา  2549

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ปรับปรุง  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ               0- 50
พอใช  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ     51 – 60
ดี  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ             61 – 75
ดีมาก  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ                    76 - 100

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1 รอยละ

1.  การเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุมทําใหนักเรียนเขาใจ
     เนื้อหาของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบบรรยาย 200 150 87.50

2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนแบบ
      กระบวนการกลุม 120 180 20 80.00

3.   นักเรียนคิดวาการเตรียมอุปกรณมาสรางชิ้นงานจากการเรียน
       การสอนแบบกระบวนการกลุมไมใชการสรางภาระงานที่
       เพิ่มข้ึน

200 120 20 85.00

4.   นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจผลงานที่ไดจากความรวมมือของสมาชิก
      ภายในกลุม 240 120 90.00

5.   นักเรียนรูสึกพอใจและมีการเตรียมความพรอมสําหรับการ
      นําเสนอผลงาน 160 120 40 80.00

6.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
     กระบวนการกลุมในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ 160 150 20 82.50

ผลการประเมินรอยละ 84.17
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม       อยูในระดับ ดีมาก

    จากการประเมินโดยใชแบบประเมินการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุมพบวา
รอยละ 84.17   ของผูเรียนระดับชวงชั้นที่  2  มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม
ปญหาที่พบ  คือ  เร่ืองของความสามัคคีภายในกลุม



สรุปแบบประเมินการเรียนการสอนแบบกระบวนการการทดลอง
วิชาวิทยาศาสตร   ปการศึกษา  2549

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ปรับปรุง  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ               0- 50
พอใช  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ     51 – 60
ดี  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ             61 – 75
ดีมาก  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ                    76 - 100

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1 รอยละ

1.  การเรียนการสอนแบบกระบวนการการทดลองทําใหนักเรียน
     เขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบ
     บรรยาย

160 180 85.00

2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนแบบ
      กระบวนการการทดลอง 240 120 90.00

3.   นักเรียนคิดวาการเตรียมอุปกรณมาทดลองไมใชการสรางภาระ
      งานที่เพิ่มข้ึน 120 120 60 75.00

4.   นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจผลการทดลองที่ไดจากความรวมมือของ
      สมาชิกภายในกลุม 240 90 20 87.50

5.   นักเรียนรูสึกพอใจและชอบที่จะบันทึกผลการทดลอง 160 150 20 82.50
6.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
     กระบวนการการทดลองในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ 240 60 40 85.00

ผลการประเมินรอยละ 84.17
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการการทดลอง       อยูในระดับ ดีมาก

จากการประเมินโดยใชแบบประเมินการเรียนการสอนแบบกระบวนการการทดลองพบวา
รอยละ   84.17  ของผูเรียนระดับชวงชั้นที่  2  มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบกระบวนการการ
ทดลอง

ปญหาที่พบ  คือ  ขาดความมีระเบียบในการปฏิบัติการทดลอง



สรุปแบบประเมินการเรียนการสอนการใชสื่อ  CAI
วิชาวิทยาศาสตร   ปการศึกษา  2549

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ปรับปรุง  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ               0- 50
พอใช  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ     51 – 60
ดี  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ             61 – 75
ดีมาก  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ                    76 - 100

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1 รอยละ

1.  การเรียนการสอนแบบการใชสื่อ  CAI    ทําใหนักเรียน
     เขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบ
     บรรยาย

280 90 92.50

2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนแบบ
      การใชสื่อ  CAI 400 100.00

3.   นักเรียนคิดวาการบันทึกผลการศึกษาจากการใชสื่อ  CAI
      ไมใชการสรางภาระงานที่เพิ่มข้ึน 280 90 92.50

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
     การใชสื่อ  CAI    ในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ 240 120 90.00

5.  เมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อ  CAI  นักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษา
     และคนควาเพิ่มเติมมากขึ้นจากแหลงการเรียนรู  เชน
     INTERNET

280 90 100.00

ผลการประเมินรอยละ 94.68
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบการใชสื่อ  CAI    อยูในระดับ ดีมาก

จากการประเมินโดยใชแบบประเมินการเรียนการสอนแบบการใชสื่อ  CAI    พบวา
รอยละ   94.68   ของผูเรียนระดับชวงชั้นที่  2  มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบการใชสื่อ  CAI
ขอเสนอแนะ    

• ตองการใหมีการใชสื่อ  CAI    ในทุกเนื้อหา



สรุปแบบประเมินการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวม
วิชาวิทยาศาสตร   ปการศึกษา  2549

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ปรับปรุง  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ               0- 50
พอใช  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ     51 – 60
ดี  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ             61 – 75
ดีมาก  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ                    76 - 100

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1 รอยละ

1.  การเรียนการสอนแบบการมีสวนรวมทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
     ของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือ
      สาธิต

240 90 20 87.50

2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนแบบ
      การมีสวนรวม 240 120 90.00

3.   นักเรียนคิดวาการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวมเปนการ
      กระตุนใหอยากปฏิบัติดวยตนเอง 240 120 90.00

4.   นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจผลงานจากการปฏิบัติดวยตนเอง 200 150 87.50
5.   เมื่อนักเรียนศึกษาแบบการมีสวนรวมแลว  นักเรียนเกิดความ
      สนใจที่อยากจะประดิษฐหรือประยุกตใหเกิดช้ินงานจากความรู
      พื้นฐานที่ไดรับ

320 30 20 92.50

6.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
     การมีสวนรวมในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ 80 210 20 77.50

ผลการประเมินรอยละ 87.50
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวม อยูในระดับ ดีมาก

จากการประเมินโดยใชแบบประเมินการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวมพบวา
รอยละ  87.50  ของผูเรียนระดับชวงชั้นที่  2  มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวม
ปญหาที่พบ  คือ  นักเรียนไดปฏิบัติไมทั่วถึง



สรุปแบบประเมินการเรียนการสอนโดยใชสื่ออุปกรณ  Quiz  Cycle
วิชาวิทยาศาสตร   ปการศึกษา  2549

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ปรับปรุง  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ               0- 50
พอใช  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ     51 – 60
ดี  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ             61 – 75
ดีมาก  หมายถึง  มีคาเฉลี่ยรอยละ                    76 - 100

ระดับคะแนนรายการประเมิน 4 3 2 1 รอยละ

1.  การเรียนการสอนโดยใชสื่ออุปกรณ  Quiz Cycle  ทําใหนักเรียน
     เขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดมากกวาการเรียนการสอนแบบ
      บรรยาย

240 120 90.00

2.   นักเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานกับการเรียนการสอนโดยใชสื่อ
      อุปกรณ  Quiz Cycle 100 100.00

3.   นักเรียนคิดวาการเรียนการสอนโดยใชสื่ออุปกรณ  Quiz Cycle
      กระตุนใหเกิดความอยากเรียนรูมากขึ้น 280 90 92.50

4.   นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจกับการตอบคําถาม โดยใชสื่ออุปกรณ
      Quiz Cycle 360 30 97.50

5.   เมื่อนักเรียนศึกษาโดยใชสื่ออุปกรณ  Quiz Cycle  แลว  นักเรียนมี
      ความสนใจที่จะศึกษาและคนควาเพิ่มเติมมากขึ้นจากแหลงการ
      เรียนรูอื่น ๆ

240 120 90.00

6.  นักเรียนมีความพึงพอใจหากมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ
     อุปกรณ  Quiz Cycle  ในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ 360 30 97.50

ผลการประเมินรอยละ 94.58
สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่ออุปกรณ  Quiz Cycle อยูในระดับ ดีมาก

จากการประเมินโดยใชแบบประเมินการเรียนการสอนโดยใชสื่ออุปกรณ  Quiz Cycle  พบวา
รอยละ    94.58   ของผูเรียนระดับชวงชั้นที่  2  มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชสื่ออุปกรณ
Quiz Cycle
ขอเสนอแนะ

ตองการใหใชส่ืออุปกรณ  Quiz Cycle  ในทุกเนื้อหา



สรุปผลงานวิจัย
เจตคติและความสนใจของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2

ที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
จากการออกแบบสอบถามเจตคติและความสนใจเบื้องตนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  2  ที่มีตอ

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร  พบวา   ผูเรียนสวนใหญเขาใจธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร  ใหความสนใจ
ในการติดตามขอมูล / ขาวสารทางวิทยาศาสตร  ชอบอานหนังสือ ดูการตูนหรือสารคดีที่มีเนื้อหาสาระที่
ใหความรูทางดานวิทยาศาสตร  สามารถที่จะใชเหตุและผลในการแกไขปญหาตาง ๆ  มีความตองการที่จะ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันและอนาคตภายหนา   โดยตองการ
ใหครูผูสอนสอดแทรกความรูรอบตัวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร   ตองการที่จะทดลองและปฏิบัติดวยตนเอง
บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนาน  ไมเครียด  ไมอยากเรียนหรืออานจากหนังสือเพียงอยางเดียว
เมื่อผูสอนไดทําการวิจัยโดยการวางแผนการสอนที่ใชกระบวนการตาง ๆ  โดยเนนที่กระบวนการกลุม
กระบวนการการทดลอง   กระบวนการการมีสวนรวม   การใชส่ือ  CAI  ( ดาราศาสตร : ระบบสุริยะ )
และการใชส่ืออุปกรณไฟฟา  Quiz  Cycle  มาใชในการเรียนการสอน  พบวา  ผูเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น  มีความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกวาการเรียนการสอนแบบอธิบายหรือ
บรรยายเพียงอยางเดียว  มีความภาคภูมิใจในการสรางชิ้นงาน  และมีการเตรียมความพรอมที่จะนําเสนอ
ผลงาน   โดยสรุปความสนใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอน  ไดดังนี้

ลําดับที่  1   การสอนแบบการใชส่ือ  CAI   เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนใหความ
สนใจมากที่สุด

ลําดับที่  2 การใชส่ืออุปกรณไฟฟา  Quiz  Cycle
ลําดับที่  3 กระบวนการการมีสวนรวม
ลําดับที่  4 - 5 กระบวนการกลุม    และ  กระบวนการการทดลอง



ตารางสรุปขอดี – ขอควรปรับปรุงของการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ
รูปแบบการเรียนการสอน ขอดี ขอควรปรับปรุง

1.  กระบวนการกลุม -   นักเรียนรูจักแสวงหา และมีการ
    คนควาหาขอมูล / ความรูเพิ่มเติม
    จากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ เพิ่ม
    มากขึ้น
-   ฝกใหนักเรียนสามารถแสดง
     ความคิดเห็นและนําเสนอผลงาน
     ดวยความภาคภูมิใจ

-    ความสามัคคีและการทํางาน
      รวมกันเปนทีมยังตองฝกและ
      ปรับปรุง
-    นักเรียนบางคนยังขาดความ
      รับผิดชอบในการจัดเตรียมหรือ
      จัดหาสิ่งที่ไดรับมอบหมาย
      ภายในกลุมทําใหเกิดขอผิดพลาด
     ในการทาํงานของกลุม

2.   กระบวนการการทดลอง -   นักเรียนไดลงมือปฏิบัติเปนการ
    สรางองคความรูดวยตนเอง
-   ไดฝกทักษะกระบวนการทาง
     วิทยาศาสตร

-    นักเรียนยังขาดระเบียบในการ
      ปฏิบัติภายในหองทดลอง  ตองมี
      การฝกฝนและอบรมเพิ่มมากขึ้น
-     นักเรียนยังขาดทักษะในการ
       บันทึกผลการทดลอง

3.  การใชส่ือ  CAI -   นักเรียนมีความกระตือรือรนที่
     จะเรียนรู  ใหความสนใจใน
     บทเรียนเพิ่มมากขึ้น
-    นักเรียนไดเห็นภาพจําลองของ
      เนื้อหามากขึ้น

-    การจัดเตรียม / การใชสถานที่
     สําหรับการใชส่ือ  CAI  มีขอจํากัด
     ไมสามารถใชในหองเรียนได

4.   กระบวนการการมีสวนรวม -   นักเรียนไดปฏิบัติ / ประยุกตใช
     ดวยตนเองและไดฝกเปนราย
     บุคคล
-   นักเรียนมีความกระตือรือรนที่
     จะฝกปฏิบัติ

-   ใชเวลาในการใหนักเรียนฝกปฏิบัติ
     คอนขางมาก
-   นักเรียนบางคนไมกลาแสดงออก
     หรือเขามามีสวนรวม

5.   การใชส่ืออุปกรณ  Quiz  Cycle -   นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
    ใครรู  ทาทายกับคําถามใน
    บทเรียน
-   เปนการฝกใหนักเรียนเขาใจ
    หัวใจของนักกีฬา  กติกาการ
    แขงขัน

-   ใชเวลาในการเรียนการสอน
     คอนขางมาก
-   นักเรียนยังขาดความเปนระเบียบ
    มุงแตการเอาชนะ




