
 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์
ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญ 
ในการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็น 
ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 33)  
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นภูมิคุ้มกัน 
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ การน าไปใช้ของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันไป กลุ่มบุคลากร ผู้สอน 
และสถาบันการศึกษา จะน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการ 
จดัการศึกษา ทั้งการขยายฐานการศึกษาเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการส่งเสริม
การเรียนการสอน (แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2553, หน้า 35) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเน้นที่ส าคัญคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี  
มีปัญญา มคีวามสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านยิมที่พึงประสงค์ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หน้า 5) 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



2 

และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3-6) 
และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษา 
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน 
มีความส าคัญที่สุด โดยเป้าหมายในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นอกจากเน้นให้นักเรยีน 
ได้ความรู้ที่เป็นเนื้อหาแล้ว ยังต้องท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา 
โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, หน้า 3) ฉะนั้นครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากการเป็นผู้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ช่วยเหลือ ชี้แนะและส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน
ในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง
และในมาตรา 24 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดเนื้อหา สาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ เผชิญสถานการณ์จริง 
การประยุกต์ความรู้เพ่ือปกป้องและแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน มีการอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้โดยผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้น การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
ทุกขั้นตอน มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการเรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคลอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากล
และท้องถิ่น โดยผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะน า ช่วยเหลือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้การศึกษาวิทยาศาสตร์บรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552, หน้า 29) กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ทีผู่้เรียนควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนา ซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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ได้ดี ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
เลือกน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ 50 ซึ่งคะแนนส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางและต่ า ปีการศึกษา 2560 ผลคะแนน 
O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 29.37  
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.21 และ 
ของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีผลการทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.58 
(โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ, 2560, หน้า 9) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพึงพอใจ ซ่ึงวิชาฟิสิกส์เป็น
มาตรฐานและตัวชี้วัดหนึ่งที่น าไปใช้ในการทดสอบ ผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาฟิสิกส์สูงขึ้นย่อมส่งผลให้คะแนน O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นด้วย 
 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร 
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักการจัดให้ผู้เรียน 
ได้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด (อรพินท์ ชื่นชอบ, 2549, หน้า 2) 
ดังที่ ณัชชากญัญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2555, หน้า 15) กล่าวว่า “การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เน้นการแก้ปัญหา โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียน 
เกิดความคิดและคิดหาค าตอบ ตลอดจนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน” 
ผู้เรียนได้ค้นหาความรู้โดยการสอบถามและส ารวจตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ท าให้ได้
ประสบการณ์ตรง ส่งผลให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น (ปิยะฉัตร์ ชัยมาลา, 2550, 
หน้า 23) นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งให้นักเรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการต่อเนื่อง 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  
ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ และขั้นที่ 5 
ประเมิน (เพ็ญสุดา แขง็กลาง, 2551, หน้า 24) 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์นอกจากต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นแล้ว ยังต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด เพ่ือให้ได้แนวทาง 
ในการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนของโพลยามีจุดประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เนื่องจากในการแก้โจทย์ปัญหาของ
นักเรียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ครูจึงเป็นผู้ช่วยชี้แนะให้นักเรียนค้นพบแนวทาง 
ในการแก้ปัญหา และการตั้งค าถามครูต้องเลือกค าถามที่แตกต่างระหว่างโจทย์ปัญหาที่ใช้ค้นหา
หรอืให้พิสูจน์ การถามและชี้แนะนักเรียนครูมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ ประการแรก คือ
ช่วยเหลือนักเรียนให้แก้ปัญหาได้ และประการที่สอง คือ ต้องการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการแกป้ัญหาได้ด้วยตนเองในอนาคต เมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองแล้ว นักเรียนจะมีแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยซึมซับค าถาม
และการชี้แนะที่เป็นระบบขั้นตอนเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ (Polya, 1973, p. 3 
อ้างถึงใน จิตรา แก้วชัย, 2553, หน้า 43-46) ซึ่งรูปแบบการสอนของโพลยา ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ ขัน้ที ่1 ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผนแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่ 3 ปฏิบัติ
ตามแผน และขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ (Polya, 1975, pp. 7-9) จึงเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัย
สนใจน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ พบว่า  
มีงานวิจัยของเพ็ญสุดา แข็งกลาง (2551); ศิริลักษณ์ นาไชย (2553) และส าคัญ บุญเกิด (2557) 
ได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและ
จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา พบว่า มีงานวิจัยของ อรพินท์ ชื่นชอบ (2549) 
และอาซิ ดราแม (2557) ได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ค ำถำมของกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยก าหนดค าถามของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 หรือไม่ อย่างไร 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ
รูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน หรือไม่ อย่างไร 
  3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน หรือไม่ 
อย่างไร 
  4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ
รูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับใดและหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
หรือไม่ อย่างไร 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบ 
การสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน 
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักร  
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  
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  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  4. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน 
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

สมมติฐำนของกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ
รูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน 
  3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน  
  4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบ 
การสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน  

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยก าหนดความส าคัญของการวิจัย ดังนี้ 
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  1. ไดก้ิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบ 
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ทีม่ีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ ต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
ทีเ่กี่ยวข้องของนักเรียนได้ 
  2. เป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ในเนื้อหาเรื่องอ่ืน 
หรือระดับชั้นอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 3 ห้องเรียน ซึ่งทุกห้องเรียนจัดนักเรียนคละความสามารถเหมือน ๆ กัน จ านวนทั้งหมด 
105 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
  2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้
ในรายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 
หัวข้อย่อย ดังนี้ 
   2.1 ระยะทางและการกระจัด 
   2.2 อัตราเร็ว 
   2.3 ความเร็ว 
   2.4 การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
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   2.5 ความเร่ง 
   2.6 การตกแบบเสรี 
   2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว เวลากับระยะทางส าหรับการ
เคลื่อนทีใ่นแนวตรง 
   2.8 สมการส าหรับค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 
ด้วยความเร่งคงตัว 
  3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบ 
การสอนของโพลยา 
   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
    3.2.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
    3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
    3.2.3 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
    3.2.4 จิตวิทยาศาสตร์ 
  4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง  
(ไม่นับทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน) 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัยก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
  1. รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ฝึกคิดปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
ในการจัดหาสื่ออุปกรณ์และแนะน าในการเรียนรู้ ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ขั้น ได้แก่   
   ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ  (engagement) หมายถึง การน าเข้าสู่บทเรียน  
โดยครูน าสื่อการสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้มาให้นักเรียนดู แล้วครูคอยตั้งค าถามกระตุ้น
ให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน อาจมีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เคยเรียนผ่านมาแล้วเพ่ือหา
ข้อสรุปน าเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนขั้นต่อไป 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

รูปแบบวฏัจักร 
การสืบเสาะหาความรู้ 

(5Es) 

รูปแบบการสอนของ
โพลยา 

การสอนโดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู ้(5Es) ร่วมกบัรูปแบบการสอน 
ของโพลยา มีขั้นตอนในการจัดกจิกรรม
ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ (engagement) 
   ขั้นที ่2 ส ารวจและค้นหา (exploration)  
   ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป 
(explanation)  
      3.1 เข้าใจปัญหา   
      3.2 วางแผน           
      3.3 ด าเนินงานตามแผน           
      3.4 ตรวจสอบผลงาน 
   ขั้นที ่4 ขยายความรู้ (elaboration)  
   ขั้นที ่5 ประเมิน (evaluation) 

1. ประสิทธิภาพของกจิกรรมการเรียนรู ้
    วิชาฟิสิกส์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4  
    โดยใชรู้ปแบบวฏัจักรการสืบเสาะหา 
    ความรู้ (5Es) รว่มกับรูปแบบ 
    การสอนของโพลยา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
3. ความสามารถในการแกโ้จทยป์ัญหา 
    วิชาฟิสิกส ์
4. จิตวิทยาศาสตร์ 
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   ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา (exploration) หมายถึง การเข้าใจในประเด็น 
หรือค าถามท่ีจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรม 
การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
อย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
   ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) หมายถึง การตรวจสอบข้อมูล 
ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถ 
สร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
   ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration) หมายถึง การน าความรู้ที่สร้างข้ึนไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 
   ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation) หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด 
  2. รูปแบบการสอนของโพลยา หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ที่น ามาเชื่อมโยงในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ มีอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
   ขั้นที่ 1 เข้าใจปัญหา (Understanding the problem) หมายถึง นักเรียน
อ่านโจทย์ปัญหาแล้วบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบคืออะไร 
   ขั้นที่ 2 วางแผน (Devising a plan) หมายถึง นักเรียนบอกสูตรหรือสมการ 
การค านวณที่จะได้มาซึ่งค าตอบ มีการวางแผน ท าตามขั้นตอน ท าอะไรก่อน-หลัง และเปลี่ยน
จากประโยคภาษามาเป็นประโยคสัญลักษณ์ 
   ขั้นที่ 3 ด าเนินงานตามแผน (Carrying out the plan) หมายถึง นักเรียน
ค านวณหาค าตอบ พร้อมทั้งแสดงวิธีท า 
   ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลงาน (Looking back) หมายถึง นักเรียนระบุค าตอบ 
และตรวจสอบค าตอบ 
  3. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดขึ้น
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา  
ซึ่งม ี5 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้ 
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   ขัน้ที่ 1 สร้างความสนใจ (engagement) หมายถึง การน าเข้าสู่บทเรียน  
โดยครูน าสื่อการสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้มาให้นักเรียนดู แล้วครูคอยตั้งค าถามกระตุ้น
ให้นักเรียนได้อภิปรายร่วมกัน อาจมีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เคยเรียนผ่านมาแล้วเพ่ือหา
ข้อสรุปน าเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนขั้นต่อไป 
   ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา (exploration) หมายถึง การเข้าใจในประเด็น 
หรือค าถามท่ีจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรม 
การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่าง 
เพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
   ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) หมายถึง การตรวจสอบข้อมูล 
ข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้าง
ความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
    3.1 เข้าใจปัญหา (Understanding the problem) หมายถึง นักเรียน
อ่านโจทย์ปัญหาแล้วบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์
ต้องการทราบคืออะไร 
    3.2 วางแผน (Devising a plan) หมายถึง นักเรียนบอกสูตรหรือสมการ   
การค านวณที่จะได้มาซึ่งค าตอบ มีการวางแผน ท าตามขั้นตอน ท าอะไรก่อน-หลัง และเปลี่ยน
จากประโยคภาษามาเป็นประโยคสัญลักษณ์          
    3.3 ด าเนินงานตามแผน (Carrying out the plan) หมายถึง นักเรียน
ค านวณหาค าตอบ พร้อมทั้งแสดงวิธีท า          
    3.4 ตรวจสอบผลงาน (Looking back) หมายถึง นักเรียนระบุค าตอบและ
ตรวจสอบค าตอบ 
   ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration) หมายถึง การน าความรู้ที่สร้างข้ึนไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 
   ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation) หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด 
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  4. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพหรือคุณค่าของกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ช่วยพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์คุณภาพที่ตั้งไว้ที่ 75/75 (E1/E2) 
   75 ตัวแรก (E1) คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ซึ่งได้จากการท าใบกิจกรรม  
ใบงานและแบบฝึกหัดประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 8 แผน รวมคะแนนเต็ม 163 คะแนน  
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป 
   75 ตัวหลัง (E2) คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์หลังเรียน แบบทดสอบเป็น
แบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 
ขึ้นไป 
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ตามเนื้อหาและผลการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  6. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียน 
ที่แสดงถึงการค้นหาค าตอบตามเนื้อหาและผลการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กลวิธีในการแก้โจทย์ปัญหาลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ 
ที่ถูกต้อง แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 4 เกณฑ์ ได้แก่ 
   6.1 ท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา หมายถึง ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าโจทย์
ปัญหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร บอกสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และบอกสิ่งที่โจทย์ถาม 
   6.2 วางแผนแก้โจทย์ปัญหา หมายถึง ผู้เรียนสามารถบอกสูตรหรือสมการ 
การค านวณที่จะได้มาซึ่งค าตอบ มีการวางแผน ท าตามขั้นตอน ท าอะไรก่อน-หลัง และเปลี่ยน
จากประโยคภาษามาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้  
   6.3 ปฏิบัติตามแผน หมายถึง ผู้เรียนสามารถค านวณหาค าตอบพร้อมทั้ง
แสดงวิธีท าได้ 
   6.4 ตรวจสอบผลงาน หมายถึง ผู้เรียนสามารถระบุค าตอบว่าสมเหตุสมผล
หรือไม่ และตรวจสอบค าตอบถูกต้องหรือไม่ 
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  7. จติวิทยาศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่เกิดข้ึน 
จากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คุณลักษณะต่าง ๆ  
ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความสนใจใฝ่รู้ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความมุ่งม่ันอดทนและเพียรพยายาม 
4) ความมีเหตุผล 5) ความมีระเบียบและรอบคอบ 6) ความซื่อสัตย์ 7) ความประหยัด และ     
8) ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  
ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามรูปแบบของ Likert แบ่งเป็น 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร




