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บทที่  1 

บทน ำ 
 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ท่ีส่งผลกระทบ
อย่าง รุนแรงต่อเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมของประเทศ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีส่วน ช่วยให้ครูผู้สอนแผละผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ท่ีส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อ ระบบการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ จึงได้ท าการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาสาขาช่าง เช่ือมโลหะในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนธนาคารออมสิน โดยการพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบวิจัยเป็นฐาน (RBL : Research-Based Learning) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของ ครูผู้สอน และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็น
ในศรรตวรรษท่ี 21 โดยการประยุกต์ใช้ กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ วิชากระบวนการเช่ือม ใน
โรงเรียนธนาคารออมสิน 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการเช่ือม โรงเรียนธนาคารออมสิน ด้วย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

1.2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 6.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศรรตวรรษท่ี 21  

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการเช่ือม นักเรียนระดับช้ันมัธยมช้ันปีท่ี 4 
โรงเรียนธนาคารออมสิน ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์            
การประเมินผล 
 1.3.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน ท่ีได้รับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
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1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
1.4.1 ขอบเขตของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1) ประชำกร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน ท่ี

ลงทะเบียนเรียน วิชากระบวนการเช่ือม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 24 คน 
1.4.2 ขอบเขตของตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการเช่ือม โรงเรียนธนาคาร

ออมสิน 
  

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน หมายถึง การจัดการเรียน         
การสอนรายวิชา กระบวนการเช่ือม โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ช้ินงาน (Constructionism) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ ขั้นการสร้าง
ความสนใจ ขั้นออกแบบการเรียนรู้ ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ ขั้นการสรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน ขั้น
การน าเสนอผลงาน ขั้นการต่อยอดองค์ความรู้ และขั้นการวิเคราะห์และประเมินผล โดยท่ีการศึกษา
ในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะท่ีหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเฉพาะ
หน่วย 18 ช่ัวโมง 
 1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ความรู้ของนักเรียนวิชากระบวนการเช่ือม วัด
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์ได้เป็นค่าเฉล่ียคะแนนจาก การสอบหลังเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้รายวิชากระบวนการเช่ือม 

 
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ไ ด้แนวทางในการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
กระบวนการเช่ือม 
 1.6.2 เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสาขาช่างเช่ือมโลหะในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียน ธนาคารออมสิน 6.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 6.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศรรตวรรษท่ี 21 
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บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสาขาช่างเช่ือมโลหะในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนธนาคารออมสิน” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากหนังสือและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งน าเสนอเป็นแนวทาง ดังนี้ 
 
2.1 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 
 2.1.1 ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใชวิ้จัยเป็นฐำน 

นักวิชาการและนักวิจัยท้ังในและต่างประเทศเห็นพ้องต้องกันว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้
วิจัยเป็นฐาน หมายถึง แนวคิดท่ีรวมการวิจัยและการสอนเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐานท่ีดีนั้น ต้องมาจากหลักสูตรท่ีก าหนดให้มีการท าวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือในการวิจัยและมีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ผลงานวิจัยประกอบเนื้อหาท่ีศึกษาให้แก่ผู้เรียน (Green. 2010: online) 

ทิศนา แขมมณี. (2552: 144-145) ให้ความหมายว่า เป็นสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้ท่ี
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ โดยอาจใช้ 
การประมวลผลงานวิจัย (Research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัยมาเป็น
เนื้อหาสาระในการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้ผู้เรียนลงมือท าวิจัย
โดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 146) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นค าตอบและตัดสินใจในการเรียนรู้ของ
ตนเองและเป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่
หรือค้นหาค าตอบท่ีเช่ือถือได้ โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัย
ในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556: 11) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็นฐาน หมายถึง เป็นการกระท าของผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลงานวิจัยประกอบ
เนื้อหาท่ีศึกษาให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ ผลงานวิจัยของผู้สอน หรือผลงานวิจัยของผู้อื่นในวิชาท่ีศึ กษา 
ตลอดจนการจัดกระบวน การเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการวิจัย ท้ังนี้พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐานวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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1) การใช้ผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยน างานวิจัยของตนเอง หรือผู้อื่นในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีผู้เรียนก าลังท าการ
เรียนรู้มาเล่าให้ผู้เรียนฟัง หรือให้ผู้เรียนไปศึกษางานวิจัยของผู้สอนหรือผู้อื่นในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีผู้เรียนก าลังท าการเรียนรู้ 

2) การใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยท่ีเริ่มจาก การระบุปัญหา การคาดคะเนค าตอบหรือการต้ังสมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและน าเสนอ ผลการศึกษาตามล าดับ เพื่อท า
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุก
ขั้นตอน หรือใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
และข้อจ ากัดท่ีมี 

2.1.2 แนวทำงกำรสอนแบบวิจัยเป็นฐำน 
การสอนแบบวิจัยเป็นฐานมีแนวทาง 4 แนวทาง ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระวิชา วัตถุประสงค์ สถานการณ์ และศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
แนวที่ 1 ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ในการสอน ผู้สอนเป็นคนอ่านงานวิจัย และน าผลการวิจัย

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น น าเนื้อหาท่ีเป็นผลการวิจัยมาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือมาเล่าให้ผู้เรียนฟังเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม 

แนวที่ 2 ผู้เรียนศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเรียนรู้ ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การเป็นผู้บริโภคงานวิจัย ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้สอนท่ีต้องเลือก
งานวิจัยท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของผู้เรียน หรือผู้สอนอาจต้องท าหน้าท่ีในการสรุปย่องานวิจัย
ให้มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

แนวท่ี 3 ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน คือ 
ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
สาระท่ีต้องการ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอนหรือใช้บางขั้นตอนตามความ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดท่ีมี 

แนวท่ี 4 ผู้เรียนท าวิจัยในเรื่องท่ีเรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือท าวิจัยด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยให้
ผู้เรียนด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่างๆ อย่างมีคุณภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 
  
 2.1.3 บทบำทครูในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกระบวนกำรวิจัย 

ทิศนา แขมมณี (2547 : 56) กล่าวถึงกระบวนการวิจัยว่ามีด้วยกัน 6 ข้ัน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา 
ขัน้ท่ี 2 การต้ังสมมติฐาน 
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ขั้นที่ 3 พิสูจน์ทดสอบสมมติฐาน 
ขั้นที่ 4 รวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
และขั้นที่ 6 สรุปผล ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นกระบวนการวิจัยหรือใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยท่ัว ๆ ไป ครูมักจัดให้
ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยท้ัง 6 ขั้น แต่จุดอ่อนท่ีพบก็คือ ครูมักไม่สอนหรือฝึกทักษะ
กระบวนการท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการให้แก่ผู้เรียน 

ตัวอย่างเช่น ครูมักมอบหมายให้ผู้เรียนไปสืบค้นข้อมูลความรู้ หรือไปเก็บข้อมูล หรือสรุป
ข้อมูล โดยไม่ได้สอนหรือฝึกทักษะหรือส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการท าส่ิงนั้น จึงได้กล่าวได้ว่าเป็นการส่ังมากกว่า
การสอน การส่ังเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้กระบวนการเหล่านั้น ซึ่งผู้เรียนจะท าได้
มากน้อยหรือดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กันศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูไม่ได้สอนเพราะการสอน
หมายถึง การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนขึ้นจากระดับท่ีเป็นอยู่ ดังนั้นหากครูจะสอน
กระบวนการวิจัย ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว ครูจ าเป็นต้อง
ช่วยเสริมทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นทักษะท่ี
เรียกว่า ทักษะกระบวนการ ซึ่งอาจเป็นทักษะกระบวนการทางสติปัญญา เช่น ทักษะกระบวนการคิด 
หรือทักษะกระบวนการทางสังคม เช่น ทักษะการปฏิสัมพันธ์ ทักษะการท างานร่วมกัน นอกจากนี้ยัง
กล่าวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 

 
2.1.4 ข้อดีของ Research –based Learning 

1) ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ โดยรู้จักการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการ

แก้ปัญหา การเสาะแสวงหา การให้เหตุผล และการวิ เคราะห์และประเมิน ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) ให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้โดยอิสระ เนื่องจากการสอนโดยใช้ Research –
based Learning จะให้เวลากับการเรียนในช้ันเรียนน้อยกว่าการให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4) เป็นเทคนิคท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน เมื่อน า Research 
–based Learning มาใช้ ผู้สอนต้องเน้นความส าคัญในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน มากกว่าการสอน 

5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต 
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6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออก เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธี 
Research –based Learning ผู้เรียนจะต้องพึ่งพาตนเองสูงและต้องน าผลงานท่ีได้มาเสนอและ
แลกเปล่ียนกับผู้อื่น 

7) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เนื่องจากต้องมีการพบปะ
ปรึกษาหารือท้ังในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 

 
2.1.5 ข้อจ ำกัดของ Research –based Learning (RBL) 

1) แหล่งเรียนรู้ส าหรับเรื่องท่ีต้องการให้ศึกษาในบางรายวิชา อาจมีไม่เพียงพอหรือมี
แต่ไม่เหมาะสม 

2) ผู้สอนบางคนให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานความรู้ มุ่งรวบรวมและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ให้สมบูรณ์ จึงอาจมองข้างหลักการท่ีส าคัญของ Research –based Learning คือ ให้ผู้เรียนมี
อิสระในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3) หากผู้เรียนขาดทักษะการรู้สารสนเทศ การเรียนรู้โดยใช้ Research –based 
Learning จะไม่เกิดผล ดังนั้นสถาบันจึงควรจัดให้ให้มีการสอนหรืออบรมเพื่อสร้างทักษะการรู้
สารสนเทศให้กับผู้เรียนทุกคน โดยควรถือเป็นความรู้พื้นฐานท่ีผู้เรียนทุกคนต้องมีและสามารถท าได้ 

4) ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้แหล่งเรียนรู้ในเรื่องท่ีจะสอนเป็นอย่างดี และต้องใช้เวลาใน
การเตรียมการและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ท้ังหลายเพื่อสามารถช้ีแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ 

5) วิทยาลัยต้องมีความพร้อมในเรื่องแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ และบุคลากร ท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้มีความ
เป็นไปได้ และประสบผลส าเร็จ 
 
 
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 2.2.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากการท่ีนักเรียน
ได้รับความรู้ความเข้าใจจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 
 ทิศนา  แขมมณี (2544) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเข้าถึงความรู้         
การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีมีการก าหนดคะแนนท่ีได้ จากงานท่ี
ครูมอบหมายให้ หรือท้ังสองอย่าง 
 ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ี 
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แสดงออกถึงความหมายในการกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ จากท่ีไม่เคยกระท าหรือกระท าได้น้อยก่อนท่ีจะ
มีการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีมีการวัดได้ 
 สิทธิ์  สายหล้า (2543) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะ
พยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิดจากการท างานท่ีประสานกันและต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ท้ัง
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสติปัญญาและองค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกมาในรูปของ
คะแนนสามารถสังเกตและวัดได้ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป 
 จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้
ความสามารถ และทักษะของผู้เรียน ท่ีเกิดจากการได้รับการเรียนรู้ การฝึกฝน แสดงออกมาในรูปแบบ
ของคะแนน โดยใช้เครื่องมือในการวัดผลด้วยการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 
2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ของ
บุคคลว่ามีการเรียนรู้ได้เท่าไร มีความสามารถมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 
 เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2539)  กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการวัดความรู้ ความสามารถ 
จากการเรียนรู้ในอดีตหรือในสภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล 
 ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2538) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวัดเนื้อหาวิชาท่ีเรียนผ่านมาแล้วว่านักเรียนมีความรู้ ความสามารถเพียงใด 
 วิรัช วรรณรัตน์ (2541) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ความสามารถของผู้สอบจากการเรียนรู้ โดยต้องการทราบว่าผู้สอบมี
ความรู้อะไรบ้าง มากย้อยเพียงใด เมื่อผ่านการเรียนไปแล้ว 
 จากความหมายข้างต้น ท่ีได้กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท าง 
การเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ความสามารถ ของผู้เรียนจากการเรียนการสอนในท่ีนี้
ผู้วิจัย ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ในด้าน ความจ า 
ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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 2.2.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 ทิวัตถ์ มณีโชติ (2549) ได้กล่าวถึง ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  1) แบบทดสอบปรนัย (objective tests) แบบทดสอบปรนัย (objective tests) 
แบ่งได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ 
 1.1 แบบถูก-ผิด (true-false items) เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผู้ตอบตัดสินใจ
เลือกว่าแต่ละข้อนั้น ถูกหรือผิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อค าถามเด่ียว และข้อค าถามชุดจากสาระท่ี
ก าหนด 
 1.2 แบบจับคู่ (matching items) แบบทดสอบประเภทนี้  เป็นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ข้อความ คือ ข้อความท่ีเป็นค าถาม (premises หรือ descriptions) กับ
ข้อความท่ีเป็นค าตอบ 
 1.3 แบบเติมค า (completion items) เป็นข้อสอบท่ีต้องการให้ผู้สอบเติมค า
หรือข้อความส้ัน ๆ ในส่วนท่ีเว้นว่างไว้ ให้เป็นประโยคท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
 1.4 แบบเลือกตอบ (multiple choice test) เป็นแบบทดสอบท่ีนิยมใช้กัน
มากส าหรับแบบทดสอบแบบปรนัย เพราะสามารถวัดได้ทุกระดับพฤติกรรมของการวัดศักยภาพทาง
สมอง ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นข้อสอบท่ีนิยมใช้มากในปัจจุบันทั่วโลก 
  2) แบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นจึงเหมาะส าหรับวัด
ความรู้ขั้นสูงกว่าความจ าและความเข้าใจ ข้อสอบอัตนัยแบ่งได้ 2ลักษณะ คือ 

2.1 แบบจ ากัดค าตอบ คือให้นักเรียนตอบตามประเด็นท่ีระบุไว้ 
 2.2 แบบไม่จ ากัดค าตอบ คือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  

 
 2.2.4 กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 นักการศึกษาได้ให้หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 
 ภพ เลาหไพบูลย์ (2537) ได้กล่าวถึงหลักในการวางแผนสร้างแบบทดสอบดังนี้  
  1) ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้แบบทดสอบให้ชัดเจน 
  2) ข้อสอบในแต่ละข้อในแบบทดสอบจะต้องเป็นตัวแทนของส่ิงท่ีได้สอนไปแล้วตาม
หลักสูตร 
  3) จ านวนข้อสอบจะต้องเป็นสัดส่วนกับความส าคัญมากน้อยในส่ิงท่ีผู้สอนได้เน้นใน
การสอน 
  4) การจัดท าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบทดสอบ 
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 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549) ได้กล่าวถึงกรรมวิธีในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ัวไปของการสอนให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยระบุเป็นข้อๆและให้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านั้น สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ท้ังหมดท่ีจะท าการทดสอบด้วย 
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดโครงเรื่องของเนื้อหาสาระท่ีจะท าการทดสอบให้ครบถ้วน 
  ขั้นตอนท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะหรือผังของแบบทดสอบ เพื่อแสดงน้ าหนักของ
เนื้อหาวิชาแต่ละส่วน และพฤติกรรมต่างๆท่ีต้องการทดสอบให้เด่นชัด ส้ัน กะทัดรัด และมีความ
ชัดเจน 
  ขั้นตอนท่ี 4 สร้างข้อกระทงท้ังหมดท่ีต้องการทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
น้ าหนักท่ีระบุไว้ในตารางเฉพาะ 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2555) ได้กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้
ว่ามีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างแบบทดสอบควร
เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรและการสร้างตารางวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระและ
พฤติกรรมท่ีต้องการวัด 
  2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ีผู้สอนมุ่งหวังท่ี
จะให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน และการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  3) ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบ
ท่ีจะใช้วัดว่าเป็นแบบใด โดยต้องเลือดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ 
  4) เขียนข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ใน
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5) ตรวจทานข้อสอบ เพื่อให้ข้อสอบท่ีเขียนไว้แล้วมีความถูกต้องตามหลักวิชา มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทาน
ข้อสอบอีกครั้งก่อนท่ีจะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 
  6) จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบ
ท้ังหมด จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลอง โดยมีค าช้ีแจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ
(direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 
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  7) ทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเป็นวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มท่ีต้องการสอบจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มี
คุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการทดลอง
สอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อปรับปรุง
ข้อสอบและน าไปใช้ในครั้งต่อๆไป 
  8) จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใด
ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดท้ิงหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้น แล้ว
จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับจริงท่ีน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 ตามท่ีนักการศึกษากล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีด้วยกัน 8 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์หลักสูตร 2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 3) ก าหนดชนิดของ
ข้อสอบ 4) เขียนข้อสอบ 5) ตรวจทานข้อสอบ 6) จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง  7) ทดสอบและ
วิเคราะห์ข้อสอบ และ8) ท าแบบทดสอบฉบับจริง 
 ในท่ีนี้ ผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบแบบเลือกตอบ น ามาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างข้อสอบตามข้ันตอนข้างต้นดังท่ีกล่าวมา 
 
 2.2.5 กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2555) กล่าวว่า เครื่องมือวัดผลท่ีดีจะต้องเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพจึงจะ
ช่วยให้การวัดผลมีความถูกต้องเช่ือถือได้และผลการประเมินท่ีได้ย่อมเช่ือถือได้ด้วย ดังนั้นเครื่องมือท่ี
ถูกสร้างขึ้นเองก่อนน าไปใช้จริงจึงควรตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกครั้ง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือในเรื่อง ความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่น ความยาก 
อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนัย รายละเอียดของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลมีดังนี้ 

 1) ความเท่ียงตรง เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือท่ีสามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการวัด ความตรงของแบบทดสอบนั้นมีส่ิงท่ีต้องพิจารณาดังนี้ 

  1.1 ความตรงเป็นเรื่องท่ีอ้างอิงถึงการตีความหมายของผลท่ีได้จาก
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบหรือการประเมินผล มิใช่เป็นความตรงของเครื่องมือ แต่เป็นความตรงของ         
การตีความหมายท่ีได้จากผลของการสอบ 

  1.2 ความตรงเป็นเรื่องของระดับ มิใช่เป็นเรื่องมีหรือไม่มี การบอก          
ความตรงของแบบทดสอบควรเสนอในระดับท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น มีความตรงสูง ปานกลาง หรือต่ า 

  1.3 ความตรงจะเป็นความตรงเฉพาะเรื่อง ท่ีต้องการวัดเสมอ ไม่มี
แบบทดสอบใดท่ีมีความตรงทุกวัตถุประสงค์ 
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  1.4 ความตรงเป็นมโนทัศน์เด่ียว หมายความว่า ความตรงเป็นค่าตัวเลข
เดียวท่ีได้มาจากหลักฐานหลายแหล่ง หลักพื้นฐานท่ีใช้ยึดในการตีความหมายของความตรง ก็คือ
เนื้อหา เกณฑ์ท่ีก าหนด และโครงการ 

 
 2) ความเช่ือมั่น เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดท่ีแสดงให้ทราบว่า เครื่องมือนั้นๆ

ให้ผลการวัดท่ีคงท่ีไม่ว่าจะใช้วัดกี่ครั้งก็ตามกับกลุ่มเดิม 
 3) ความยาก เป็นคุณสมบัติของข้อสอบท่ีบอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อนั้นมีคนตอบถูก

มากหรือน้อย ถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อนั้นก็ง่าย และถ้ามีคนตอบถูกน้อยข้อสอบข้อนั้นยาก ถ้ามี
คนตอบถูกบ้างตอบผิดบ้างหรือมีคนตอบถูกปานกลางข้อสอบข้อนั้นมีความยากปานกลาง ข้อสอบท่ีดี
ควรมีความยากพอเหมาะควรมีคนตอบถูกไม่ต่ ากว่า 20 คน และไม่สูงเกิน 80 คน จากผู้สอบ 100 คน 
ค่าความยากหาได้โดยการน าจ านวนคนท่ีตอบถูกหารด้วยจ านวนคนท่ีตอบท้ังหมด 

 4) อ านาจจ าแนก เป็นคุณสมบัติของข้อสอบท่ีสามารถจ าแนกนักเรียนได้ตามความ
แตกต่างของบุคคลว่าใครเก่ง ปานกลาง อ่อน ใครรอบรู้ -ไม่รอบรู้ โดยยึดหลักการว่า คนเก่งจะต้อง
ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก คนไม่เก่งจะต้องตอบผิด ข้อสอบท่ีดีจะต้องแยกคนเก่งกับคนไม่เก่งออกจากกัน
ได้ อ านาจจ าแนกมีความสัมพันธ์กับความเท่ียงตรงเชิงสภาพในทางบวก กล่าวคือ ถ้าเครื่องมือใดมี
อ านาจในทางจ าแนกสูง เครื่องมือนั้นก็มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพสูงด้วย 

 5) ความเป็นปรนัย หมายถึง ความชัดเจน ความถูกต้องตามหลักวิชา และความ
เข้าใจตรงกัน ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับความเป็นอัตนัย ซึ่งหมายถึงความยึดถือในความคิดเห็น
ความรู้สึก เหตุผลของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ 
 สรุปได้ว่า เครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพท่ีจะช่วยให้การวัดผลมีความถูกต้องเช่ือถือได้ ต้องมีการ
ค านึงถึง ความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่น ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป อ านาจจ าแนก ความเป็นปรนัย 
และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 
 2.2.6 กำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
 ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542) ได้จ าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านสติปัญญาหรือความรู้ความคิด
ตามแนวของลีโอโพลด์ อี คลอฟเฟอร์ (Leoplod E Kiopfer) แห่งมหาวิทยาลัยพิตส์เบอร์ก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1) ด้านความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ศัพท์นิยาม มโนทัศน์ ข้อตกลง การจัดประเภท เทคนิควิธีการ หลักการ กฎทฤษฎี 
และแนวคิดท่ีส าคัญๆทางด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านนี้ จะแสดงออกโดยสามารถ
ให้ค าจ ากัดความหรือนิยามเล่าเหตุการณ์ จดบันทึก เรียกช่ือ อ่านสัญลักษณ์ และระลึกถึงข้อสรุปได้  
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  2) ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปลความ ตีความ สร้าง
ข้อสรุป ขยายความ นักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านนี้ จะแสดงออกโดยสามารถเปรียบเทียบแสดง
ความสัมพันธ์ อธิบาย ช้ีแจง จ าแนกเข้าหมวดหมู่  ยกตัวอย่าง ให้เหตุผล จับใจความ เขียน
ภาพประกอบ ตัดสินเลือก แสดงความคิดเห็น จัดเรียงล าดับ อ่านกราฟ แผนภูมิและแผนภาพได้ 
พฤติกรรมความเข้าใจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ  
  2.1) ความสามารถอธิบายความเข้าใจต่างๆได้ด้วยตนเอง 
  2.2) ความสามารถจ าแนกหรือระบุความรู้ไ ด้ เมื่อปรากฏอยู่ในรูปหรือ
สถานการณ์ใหม่   
  2.3) ความสามารถแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งไปสู่อีกสัญลักษณ์หนึ่งการวัด
พฤติกรรมความเข้าใจลักษณะของข้อสอบจะถามให้นักเรียนอธิบายหรือบรรยายความรู้ต่างๆด้วย 
ค าพูดของตัวเอง หรือให้ระบุข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ หรือให้แปลความหมายสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปข้อความ
สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือแผนภาพ เป็นต้น 
  3) ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ส าหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 
  3.1) การสังเกตและการวัด ประกอบด้วย การสังเกตส่ิงของและปรากฏการณ์
ต่างๆ การบรรยายส่ิงของท่ีสังเกตได้โดยการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม การวัดส่ิงของและการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ การเลือกเครื่องมือวัดท่ีเหมาะสม 
  3.2) การมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ประกอบด้วย การมองเห็นปัญหา 
การต้ังสมมติฐาน การเลือกวิธีทดสอบสมมติฐานท่ีเหมาะสม การออกแบบทดลองท่ีเหมาะสมส าหรับ
การทดสอบสมมติฐาน 
  3.3) การตีความหมายข้อสรุปและการสรุป ประกอบด้วย การจัดกระท ากับ
ข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง การน าเสนอข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูล และการสังเกตต่างๆท่ี
สามารถตีความและการขยายความจากข้อมูล การประเมินสมมติฐาน การสร้างข้อสรุปอย่างมีเหตุมี
ผล 
  3.4) การสร้าง การทดสอบ และปรับปรุงแบบจ าลอง ประกอบด้วยการตระหนัก
ถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของแบบจ าลอง การสร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อสรุปกับปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
  4) ด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ หมายถึง ความสามารถ
ในการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ข้อสอบวัดพฤติกรรม 
โดยจะมีลักษณะแบบยกตัวอย่างสถานการณ์ใหม่ๆหรือปัญหาใหม่ๆมาให้นักเรียนแก้ปัญหา ซึ่ง
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นักเรียนต้องมีความเข้าใจแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ การประเมินผลการน าความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบไม่สามารถวัดความสามารถท่ี
แท้จริงของนักเรียนได้ โดยท่ัวไปครูควรประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแก้ปัญหา  
 Bloom (1976) กล่าวถึง ล าดับข้ันของความรู้ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้าน
ความรู้ความคิดไว้ 6 ขั้น ดังนี้ คือ 
     1. ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกหรือท่องจ าความรู้ต่าง ๆ ท่ีเรียนมาแล้ว
โดยตรงในขั้นนี้รวมถึงการระลึกถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากตารางดังนั้น 
ขั้นความรู้ความจ า จึงจัดได้ว่าเป็นขั้นต่ าสุด 
     2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะจับใจความส าคัญของเนื้อหาท่ีได้เรียน
หรืออาจแปลความหมายจากตัวเลข การสรุป การย่อความต่าง ๆ การเรียนรู้ขั้นนี้ ถือว่าเป็นขั้นสูงกว่า
การท่องจ าตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 
     3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถ ท่ีจะน าความรู้ท่ีนักเรียนได้เรียนมาแล้วไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ดังนั้น ในขั้นนี้จึงรวมถึง ความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน์หลักส าคัญวิธีการ
น าไปใช้ การเรียนรู้ขั้นนี้ถือว่า นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะน าความรู้
ไปใช้ได้ ดังนั้น จึงจัดอันดับให้สูงกว่าความเข้าใจ 
     4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเป็น
องค์ประกอบย่อย ๆ เหล่านั้น เพื่อท่ีจะมองเห็นหรือเข้าใจความเกี่ยวโยงต่าง ๆ ในขั้นนี้จึงรวมถึงการ
แยกแยะหาส่วนประกอบย่อย ๆ หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นตลอดจนหลักส าคัญ
ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ในขั้นนี้ ถือว่าสูงกว่าการน าเอาไปใช้และต้องเข้าใจเนื้อหาและ
โครงสร้างของบทเรียน 
     5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าเอาส่วนย่อย ๆ มาประกอบกัน
เป็นส่ิงใหม่ การสังเคราะห์จึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การต้ังสมมติฐานการ
แก้ปัญหาท่ียาก ๆ การเรียนรู้ในระดับนี้ เป็นการเน้นพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ ในอันท่ีจะสร้างแนวคิด
หรือแบบแผนใหม่ ๆ ข้ึนมา ดังนั้น การสังเคราะห์เป็นส่ิงท่ีสูงกว่าการวิเคราะห์อีกข้ันหนึ่ง 
     6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถท่ีจะตัดสินใจ เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นค าพูด นวนิยาย บทกวี หรือการรายงานวิจัย การตัดสินใจดังกล่าว จะต้องวางแผนอยู่บน
เกณฑ์ท่ีแน่นอน เกณฑ์ดังกล่าวอาจจะเป็นส่ิงท่ีนักเรียนคิดขึ้นเอง หรือน ามาจากส่ิงอื่นก็ได้ การเรียนรู้
ขั้นนี้ถือว่า เป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุดของความรู้ความจ า 
 ซึ่งแนวคิดของบลูมได้มีการปรับปรุงใหม่ ในปี 1990 โดยแอนเดอร์สัน และแครทโวห์ท 
(Anderson and Krathwohl, 2001) ดังนี้  
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     1. ความจ า (remembering) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการจ า
เรื่องราวต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว ซึ่งเป็นความรู้จากการจ าในความจ าระยะยาว  
     2. ความเข้าใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนใน การ
เข้าใจความหมายของเรื่องราวต่างๆ โดยการตีความ และแปลความจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว  
     3. การประยุกต์ (applying) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้ท่ี
ได้เรียนรู้ไปแล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างจากสถานการณ์เดิม  
     4. การวิเคราะห์ (analyzing) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการแยกแยะ
เรื่องราว เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ  
     5. การประเมิน (evaluation) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการตัดสิน
เรื่องราวต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนด 
     6. การสร้างสรรค์ (creating) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการสร้าง
แนวคิดและสารสนเทศใหม่จากการใช้ความรู้ท่ีได้เรียนรู้มาก่อน  
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
ท้ังหมด 6 ด้าน คือ ด้านความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านการประยุกต์ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการ
ประเมิน และการสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดความรู้
ความสามารถด้านตรรกะ ความมีเหตุผลและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

2.3 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 สราวุธ  เย็นเอง (2553) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา การผลิตอาหารสัตว์น้ า โดยให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานโครงงานด้วยตนเองตามแนว Constructionism เพื่อน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมาพัฒนาผู้เรียน และเพื่อประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาผู้เรียนโดยศึกษาจากกลุ่ม
ประชากรนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขางานการประมงท่ีเรียนวิชาการผลิต
อาหารสัตว์น้ าในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสตูล จ านวน 8 
คน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  
 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมี 6 ขั้นตอน 1) เตรียมการ เพื่อวินิจฉัยผู้เรียน 
วางแผนการเรียนร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน 2) สร้างความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น
เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสภาพจริง และกระตุ้นให้เกิดจินตนาการผลงานท่ีตนสนใจ 4) การแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อสะท้อนความคิดของผู้เรียน 5) ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานโครงงานด้วยตนเอง และ  6) การ
ประเมินผล นอกจากนั้นยังพบอีกว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ถึงร้อยละ 79.26 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผู้เรียนมีทักษะด้านการ
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สร้างสรรค์ผลงานโครงงานในระดับมาก และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 
 สุพินญา ค าขจร (2557) ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานส าหรับพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์
ปัญญาของผู้เรียน การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
ส าหรับใช้พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และ 2) พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ส าหรับพัฒนา
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร การด าเนินการขั้นท่ี 1 ศึกษา
สภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) 
สถานศึกษาเกษตร 12 แห่ง ส าหรับเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอน 120 คน นักศึกษา 
120 คน และ2) สถานศึกษาเกษตร 4 แห่ง เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็น
นักศึกษา 40 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักศึกษา 
มีค่า IOC 0.60 - 1.00 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9413 และ0.9690 และแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง มีค่า IOC 0.80 - 1.00 ขั้นท่ี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เช่ียวชาญ 16 คน ส าหรับตรวจความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานท่ีพัฒนาขึ้น เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
คือแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ท่ีพัฒนาขึ้น มีค่า IOC 0.60 - 1.00 และมีความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.9514 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลปรากฏว่า 
  สภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร                    
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบัติค่อนข้างน้อย ในกระบวนการเรียนรู้ขั้นเตรียมการ ได้แก่                 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับกระบวนการวิจัย 2) การจัดสถานการณ์จ าลองให้นักศึกษาคิด
แก้ปัญหาหรือหาค าตอบ และ3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ในขั้นเรียนรู้ 
ได้แก่ 1) การช้ีแจงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้นักศึกษารับทราบ 2) การสนับสนุนให้นักศึกษา
ปฏิบัติการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ 3) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาหลังจากประเมินการเรียนรู้
และในขั้นสรุป ได้แก่ 1) การให้นักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2) การให้นักศึกษาสรุปการ
เรียนรู้และสะท้อนความรู้และ3) การส่งเสริมให้นักศึกษาคิดต่อยอดในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ความรู้ด้านการวิจัยและกระบวนการวิจัย การคิดวิเคราะห์
การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการประเมินตามสภาพจริง และมี
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กระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมด้านการวิจัย 2) สร้างสถานการณ์ กระตุ้น
การเรียนรู้ด้วยการวิจัย 3) วางแผนจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 4) เรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย 5) สรุปความรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้ 6) น าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้
และ7) ประเมินผลการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน โดยผู้เช่ียวชาญพบว่า รูปแบบฯ ท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก ดังนั้นท้ังผู้เรียน
และผู้สอนในยุคปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อบูรณาการกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนอันเป็นแนวทางสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา 
 ไชยเดช แก้วสง่า (2559) ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามแนวคิด CONSTRUCTIONISM ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา ของนักศึกษาช้ันปี
ท่ี 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิด Constructionism เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา เรื่องการขึ้นรูปแบบหล่อ
ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีจ านวน
ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมด รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย
เชิงทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research Design) เป็นการทดลองเพียงกลุ่มทดลองเดียว ท า
การวัดตัวแปรตาม (Depen- dent Variable) หรือเรียกว่า Single-shot After-only Experiment
เป็นการศึกษาท่ีไม่มีการควบคุมตัวแปรภายนอก (Extraneous Variables) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการ
วิจัย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา 
อยู่ ช้ันปี ท่ี  2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 29 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดConstructionism ในรายวิชา 235 575 เครื่องปั้นดินเผา 
จ านวน  9 แผนการ จัดการ เรี ยนรู้  2) แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ และแบบทดสอบย่อย                          
หลังแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจ านวน 40 ข้อ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง0.67 - 1.00 มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบทดสอบย่อยจ านวน 9 ชุดๆ ละ 10 ข้อ 3) แบบประเมินผลงาน เป็นการ
ประเมินผลงานตามสภาพความเป็นจริงจากช้ินงานของการหล่อภาชนะ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 
(Rubric Score) และ 4) ส่ือมัลติมีเดีย ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ 80.66 / 81 และค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.69 เป็นส่ือมัลติมีเดียท่ีสร้างขึ้นจากงานวิจัยท่ีผู้วิจัยในครั้งนี้ได้สร้างขึ้นเอง 
 สรุปการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructionism ใน
ประเทศไทยนั้นแสดงให้เห็นว่า ช่ือแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึมในการเขียนภาษาไทยมีช่ือเรียกท่ี
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แตกต่างกัน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา , หรือการ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน 
 ซึ่งจากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องยังพบอีกว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานได้มีการทดลองใช้กับสถานศึกษาต้ังแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งในระดับอาชีวศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้จาก
การปฏิบัติงานและการสร้างผลงานมีการใช้ท่ียังไม่แพร่หลาย แต่เนื่องจากบริบทของการจัดการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างผลงาน
โดยปกติอยู่แล้ว ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานจึง
เหมาะสมในการน ามาจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยท่ีผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้อง
ทราบและปรับบทบาทของตนเอง ตลอดจนผู้เรียนต้องทราบบทบาทในการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานจะท าให้การเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จเพิ่มมากขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสาขาช่างเช่ือมโลหะใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนธนาคารออมสิน  โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
 ประชาชนท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีก าลังเรียนวิชา
กระบวนการเช่ือม จ านวน 18 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีก าลังเรียนวิชากระบวนการเช่ือม จ านวน 
18 คน 
 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ  

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการเช่ือม โรงเรียนธนาคารออมสิน 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อศึกษา ดังนี้ 

1. ส่ือใบเนื้อหา 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชากระบวนการเช่ือม 

นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4  
 

3.4 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าเครื่องมือในการวิจัยไปท าการสอนกับ

นักเรียนกลุ่มทดลองท้ังสองกลุ่ม และกลุ่มควบคุม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผู้วิจัยเป็น
ครูผู้สอนในรายวิชาโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 3.3.1 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม เพื่อช้ีแจงจุดประสงค์และ
วิธีการเรียน และท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
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 3.3.2 ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง ใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานตามจุดเน้นท่ีสร้างขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมนั้นใช้การจัด          
การเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบปกติ  

 3.3.3 เมื่อ ส้ินสุดการสอนตามก าหนดของการทดลองแล้ว ท าการทดสอบ           
หลังเรียน (Posttest) และด าเนินการวัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนด้วย               
แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน        

การสร้างผลงาน คือ คะแนนก่อนเรียน, คะแนนหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง 
ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน จากการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม ท่ีใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบ  ซึ่งใช้สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

3.5.1 กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดย

ใช้ผู้เช่ียวชาญ การหาดัชนีความสอดคล้องใช้สูตร (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. 2538: 249)   
 

      
 
 เมื่อ  IOC     แทน   ดัชนีความสอดคล้อง 

     แทน   ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
   N        แทน   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
เกณฑ์ค่า IOC ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงน าไปใช้ได้ 
 
3.5.2 กำรหำค่ำควำมยำกง่ำย (Difficulty) 
 การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบประจ าหน่วย โดยวิเคราะห์

แบบทดสอบรายข้อใช้สูตร (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. 2538: 249) 
 

N
R

    IOC 
=

R
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   P = 
LH NN

LH

+

+  

 
 เมื่อ  P     แทน   ค่าระดับความยากง่ายของแบบทดสอบ 
   H     แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูงท่ีเลือกตัวเลือกนั้น 
   L     แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มต่ าท่ีเลือกตัวเลือกนั้น 
   N H   แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูง 
   N L   แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มต่ า 
 โดยขอบเขตของค่าความยากง่ายนั้นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00–1.00 ถ้าแบบทดสอบ              

ข้อใดมีผู้ตอบถูกมากแสดงว่าแบบทดสอบนั้นง่าย แต่ถ้าแบบทดสอบข้อใดมีผู้ตอบถูกน้อยแสดงว่า
แบบทดสอบนั้นยาก การแปลความหมายแบ่งเป็นช่วง ดังนี้ 

   0.81–1.00   เป็นแบบทดสอบท่ีง่ายมาก 
   0.61–0.80   เป็นแบบทดสอบท่ีค่อนข้างง่าย 
   0.41–0.60   เป็นแบบทดสอบท่ียากง่ายปานกลาง 
   0.21–0.40   เป็นแบบทดสอบท่ีค่อนข้างยาก 
   0.00–0.20   เป็นแบบทดสอบท่ียากมาก 
 แบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.20–0.80 ถือว่าเป็นแบบทดสอบท่ีอยู่ใน

เกณฑ์ด ี
3.5.3 กำรหำค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) 
 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบประจ าหน่วย โดยวิเคราะห์

แบบทดสอบรายข้อใช้สูตร  
 

   R = 
HN

LH −  

 
 เมื่อ  P     แทน   ค่าระดับความยากง่ายของแบบทดสอบ 
   H     แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูงท่ีเลือกตัวเลือกนั้น 
   L     แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มต่ าท่ีเลือกตัวเลือกนั้น 
   N H   แทน   จ านวนผู้ตอบในกลุ่มสูง 
 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิค 25% โดยขอบเขตของค่า

อ านาจจ าแนก มีความหมายดังนี้ 
   0.4 ขึ้นไป    อ านาจจ าแนกสูง คุณภาพแบบทดสอบดีมาก 
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   0.30–0.39   อ านาจจ าแนกปานกลาง คุณภาพแบบทดสอบดี 
   0.20–0.29   อ านาจจ าแนกค่อนข้างต่ า คุณภาพแบบทดสอบพอใช้ 
   0.00–0.19   อ านาจจ าแนกต่ า คุณภาพแบบทดสอบใช้ไม่ได้ 
 อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ถือว่าเป็นแบบทดสอบท่ีสามารถจ าแนกคนเก่งและ          

คนอ่อนได้ 
3.5.4 กำรหำค่ำควำมเชื่อม่ัน (Reliability) 
การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               

เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันจากการทดลองใช้ (Try Out) โดยใช้สูตร  KR-20   
จำกสูตร KR – 20   

   rtt  =   

 
 เมื่อ  rtt    แทน    ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
   k     แทน    จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   s2     แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบับ 
   p     แทน    สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 
   q     แทน    สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละข้อ (q = 1 - p) 
 
3.5.5 กำรทดสอบสมมุติฐำน 
 1) การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่างคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนกับคะแนน

ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ t-test สูตรดังนี้ 
 

   t  = ( )
1

2

-Ν

Σ-ΝΣ

Σ

DD

D   โดยมี  df = N -1 

 
 เมื่อ  t แทน ค่าท่ีจะใช้พิจารณา  t – distribution 
  DΣ  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบ 
     ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 
  N  แทน จ านวนนักเรียน 
  2DΣ  แทน ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่าง 
     ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 










−1k

k
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  df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ  (degree of freedom) 
 

 2) การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยใช้ t-test One-
sample test for the mean มสูีตรดังนี้ 

 

  t   =  
x̅-μ0

S

√N

   โดยมี  df = N -1  

 

 เมื่อ  x ̅    แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
   μ0 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร หรือ เกณฑ์ท่ีต้ังขึ้น 
   S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ  (degree of freedom) 
 
 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจาก          

ผลการสร้างผลงาน ระหว่างกลุ่มทดลองท้ัง 2 กลุ่ม โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบข้อมูล 2 ชุด มี
ความสัมพันธ์กันใช้สถิติ t–test แบบ Independent sample test (ล้วน  สายยศ และอังคณา สาย
ยศ. 2538) ซึ่งมีสูตรดังนี้  

 

  t  = 
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  df =  1n  + 2n - 2 
 
 เมื่อ  t     แทน    ค่าทีแบบ Independent Sample t-test 
     S 2

1    แทน   ความแปรปรวนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ  
    S 2

2    แทน   ความแปรปรวนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 
   1X     แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 
   2X    แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 
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   1n      แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 
   

2n      แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามล าดับ 
 
 4) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน อย่างละแบบข้อมูล 3 ชุด โดยใช้สถิติทดสอบบาร์ตเลต (Bartlett test: B) (Snedecor และ 
Cochran, 1983) ส าหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม ซึ่งมี
สูตรดังนี้  

สถิติทดสอบบาร์ตเลต (B) ค านวณจาก 
 

( ) ( ) ( ) ( )
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   (1) 
  โดยท่ี 2

iS  คือ ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างท่ี i  
 

  หาได้ดังนี้  
( )

1

1

2

2

−

−

=


=

i

n

j

iij

i
n

XX

S

i

 ;  ki ,...,2,1=  

   ijX  คือ  ข้อมูลล าดับท่ี j  ในกลุ่มตัวอย่างท่ี i         

 iX    คือ  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ี i                  
 k    คือ  จ านวนประชากร 

 in  คือ จ านวนตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างท่ี i  

 N  คือ จ านวนตัวอย่างท้ังหมด ; 
=

=
k

i

inN
1

 

และ 2

pS  หาได้ดังนี้  
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  เกณฑ์การตัดสินใจ จะปฏิเสธ 0H  เมื่อ 2

1,1 −− kB   โดยท่ี 2

1,1 −− k  เป็นค่าวิกฤต
ของการแจกแจงไคก าลังสอง องศาอิสระ ( )1−k  ท่ีระดับนัยส าคัญ ( )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าผลการทดลองก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชากระบวนการเช่ือม ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 24 คน มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า 
 

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากการวิเคราะห์แล้วน าข้อมูลมาท าการ
เปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนสูงกว่า 

 
ตำรำงที่ 4.1 ผลคะแนนสอบของนักศึกษำ 

ล ำดับ
ท่ี 

คะแนนสอบ คะแนนกำร
เปลี่ยนแปลง 

กำรเปลี่ยนแปลง
ของคะแนน ก่อนจัดกำรเรียนรู้ หลังจัดกำรเรียนรู้ 

1 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
2 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
3 8 8 0 เท่าเดิม 
4 7 9 1 เพิ่มขึ้น 
5 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
6 8 9 1 เพิ่มขึ้น 
7 6 9 3 เพิ่มขึ้น 
8 7 7 0 เท่าเดิม 
9 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
10 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
11 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
12 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
13 7 7 0 เท่าเดิม 
14 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
15 7 10 3 เพิ่มขึ้น 

คะแนนสอบ 
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ล ำดับ
ท่ี ก่อนจัดกำรเรียนรู้ หลังจัดกำรเรียนรู้ 

คะแนนกำร
เปลี่ยนแปลง 

กำรเปลี่ยนแปลง
ของคะแนน 

16 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
17 6 10 4 เพิ่มขึ้น 
18 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
19 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
20 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
21 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
22 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
23 7 9 2 เพิ่มขึ้น 
24 9 9 0 เท่าเดิม 

 
ตำรำงที 4.2 ผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 ก่อนจัดกำรเรียนรู้ หลังจัดกำรเรียนรู้ 
คะแนนเต็ม 10 10 
คะแนนเฉล่ีย 7.08 8.87 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเรื่องเรื่อง การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสาขาช่างเช่ือมโลหะในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนธนาคารออมสินซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
กระบวนการเช่ือม โรงเรียนธนาคารออมสิน ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
และเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID 19) 6.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศรรตวรรษท่ี 21 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับช้ันมัธยม
ช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชากระบวนการเช่ือม ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 24 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน รายวิชาฝึกกระบวนการเช่ือมหลังการจัดการเรียน มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากการวิจัยพบว่านักศึกษามีผล
คะแนนสอบหลังจากจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามการคาดหวัง
ของผู้วิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
เพิ่มขึ้นได้  เนื่องจากการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นมานั้นเป็นการเรียนรู้ท่ียึด
ผู้เรียนเป็นหลัก จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนระหว่าง
การเรียนการปฏิบัติ โดยมุ่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนทุกคนเป็นผู้
ท่ีมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน การน าวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาช่วยแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน จะต้องสร้างแรงจูงใจแก่เพื่อนนักเรียนท่ีช่วยสอน ให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองความรู้เกิดจากประสบการณ์ ช่วยให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  
 
 
 
 
 


