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รายงานการวิจัย 

เรื-อง 

 
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั;นมัธยมศึกษาปีที- 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางชลธิชา เก็นซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที- 1   ปีการศึกษา 2563 
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บทคัดย่อ 

  

 การวจิยัครั* งนี* มีจุดประสงคศึ์กษาและเพื=อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาค

ภาษาองักฤษมีระดบัผลการเรียนต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที=ใชใ้นการวิจยัครั* งนี* เป็นนกัเรียนชั*น

มธัยมศึกษาปีที= 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษโดยทาํ

การเลือกแบบเจาะจง เครื=องมือที=ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*คือ แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ซึ=งแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นสื=อการสอน และ ดา้นการ

นาํความรูไ้ปใช ้สถิติที=ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉลี=ยและส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์สูง เป็น

อนัดบัแรก  นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน

ตํ=า มีเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รองลงมา  เท่ากบั 115.25 108.69 และ 105.81ตามลาํดบั 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 การวจิยัเรื=อง “ การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปี

ที= 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษที=มีระดบัผลการ

เรียนต่างกนั ”  สําเร็จไดด้ว้ยดีเพราะความร่วมมือจากนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1   ที=แสดงความ

คิดเห็นและร่วมตอบแบบสอบถาม ทาํให้ไดข้อ้มูลที=เป็นประโยชน์อย่างยิ=งต่อการวจิยั ซึ=งส่งผลให้

ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของนกัเรียนมากยิ=งขึ*น เป็นแนวทางที=จะจดัวิธีการ

เรียนการสอนไดต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

 ขอขอบพระคณุอาจารยส์กล วรเจริญศรี ที=ให้คาํแนะนาํในการทาํวจิยัครั* งนี* เพื=อเป็นการ
พฒันาความสามารถของตนเอง และเพื=อพฒันาการเรียนการสอนให้ดียิ=งขึ*น 
 

 

        
                   ผูว้ิจยั 
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คํานํา 

 

            งานวิจยัในชั*นเรียนเรื=องการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั*น

มธัยมศึกษาปีที= 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษที=มี

ระดบัผลการเรียนต่างกนั ไดจ้ดัทาํขึ*นเพื=อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียน ที=มีระดบัผลการเรียนต่างกนั เพื=อให้ไดข้อ้มูลที=เป็นประโยชน ์ ทาํให้ทราบถึง

พฤติกรรมและความตอ้งการของนกัเรียนมากยิ=งขึ*น และเป็นแนวทางที=จะจดัวิธีการเรียนการสอน

ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ทางผูว้จิยัไดต้ระหนกัเห็นถึงความสําคญัของการวิจยัในครั* งนี*  

ให้บรรลุผลสําเร็จไปไดด้ว้ยด ีหากมีขอ้เสนอแนะต่อการปรับปรุงเพื=อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผูอ่้าน และผูที้=สนใจ  ขอโปรดแจง้ให้ผูว้ิจยัทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ=ง 

 

 

       ผูว้ิจยั 
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สารบัญ 

 

เรื-อง  หน้า 

บทคดัย่อ  ก 

กิตตกิรรมประกาศ  ข 

คาํนาํ   ค                                      

สารบัญ   ง 
บทท่ี 1 บทนำ 

 ที=มาของปัญหา  1

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  2 

 ความสําคญัของการวิจยั       2            

 ขอบเขตของการวจิยั                   2 

 ตวัแปรที=ศึกษา       2 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ       3 

 สมมุติฐานของการวิจยั  3 

บทที= 2 เอกสารและงานวิจยัที=เกี=ยวขอ้ง 

  เอกสารที=เกี=ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน                4 

 งานวิจยัที=เกี=ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน                  7 

  เอกสารที=เกี=ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์                 8 

  เอกสารที=เกี=ยวขอ้งกบัเจตคติทางวิทยาศาสตร์               10 

  เอกสารที=เกี=ยวขอ้งกบัเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์              13 

 งานวิจยัที=เกี=ยวขอ้งกบัเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์              15 

บทที= 3 วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง                16 

 เครื=องมือที=ใชใ้นการวิจยั                                                                                               16               

 สถิติที=ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล                                                                                    17             

บทที= 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 สัญลกัษณ์ที=ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล                                                       18
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล                   18

         

 

สารบัญ ( ต่อ ) 

 

เรื-อง  หน้า 

บทที= 5 สรุปผล อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

 สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการวิจยั             23 

 สรุปผลการวิจยั                 24 

 อภิปรายผลการวจิยั                             25 

 ขอ้เสนอแนะ                 25 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก                  27 

 ภาคผนวก ข                  31 
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บัญชีตาราง 

ตาราง         หน้า 

1. ตาราง เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์    

 ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนแตกต่างกนั    20 

2. ตาราง เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ 

 ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนแตกต่างกนั 

 โดยแยกเป็นเจตคตดิา้นที=1  คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน     21 

3. ตารางเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ 

 ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนแตกต่างกนั 

 โดยแยกเป็นเจตคตดิา้นที=2  คือ ดา้นสื=อการสอน      22 

4. ตารางเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ 

 ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนแตกต่างกนั 

 โดยแยกเป็นเจตคตดิา้นที= 3 คือ ดา้นการนาํความรูไ้ปใช ้     23 
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บทที- 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีซ่ึงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ของชีวิตในทุกๆด้าน เช่น สุขภาพอนามัย หรือเทคโนโลยีเป็นต้น ( นิคา สะเพียรชัย. 2527 : 2) จาก

ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวมา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้บรรจุวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ใน

หลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นตน้ไป( พิศาล สร้อยธุหร่ำ.2527 : 7-19 ) เนื่องจาก

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาแยกเป็นหลายด้านและมีความยากจึงทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา 

ส่งผลให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ ความชอบ หรือไม่ชอบนี้ คือ 

ทัศนคติหรือเจตคติต่อการเรยีน ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน 

 เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  หมายถึง  ความเช่ือ  ความคิด  ความรู้สึกของบุคคล 
ท่ีมีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (วีรเดช  เกิดบ้านตะเคียน.  2546 : 54)  โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นจะมี  

2  ลักษณะ  คือ 
 1.  เจตคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์  เป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาในลักษะพึงพอใจ  

ความชอบ  อยากเรียน  และอยากเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์
2.  เจตคติเชิงลบต่อวิทยาศาสตร์  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลักษณะไม่พอใจ   

ไม่ชอบ  ไม่อยากเรียน  และไม่อยากเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์
คุณภาพของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  ช้ันปี  ข้อ  6 - 7   

กล่าวถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้  คือผู้ท่ีมี เจตคติทางวิทยาศาสตร์  หรือจิตวิทยาศาสตร์  

จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความสนใจใฝ่รู ้มีความมุ่งม่ัน  อดทน  รอบคอบ มีความซ่ือสัตย์  ประหยัด มีการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน มีเหตุผล และมีการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างสร้างสรรค ์
 จากการสังเกต และทดสอบเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในแต่ละ

ครั้งพบว่า  นักเรียนท่ีสอบได้คะแนนสูง  มักจะทำคะแนนได้สูงทุกครัง้  ในขณะท่ีนักเรียนซ่ึงมี

คะแนนต่ำ  ก็มักจะสอบได้คะแนนต่ำและสอบไม่ผ่านเกณฑ์เสมอ  ผู้วิจัยจึงสงสัยว่าความรู้สึกชอบ  

พอใจ  หรือความเบ่ือหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์  น่าจะมีผลต่อระดับคะแนนหรือผลการเรียน

ของนักเรียนแต่ละคน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นสื=อการสอน ดา้นการนาํความรู้ไป

ใช ้ เนื่องจากท้ัง 3 ด้าน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ฉะนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

ต่างกันว่า  มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพื=อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษมีระดบัผลการเรียน

ต่างกนั 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 เพื=อจะไดท้ราบถึงเจตคติของนกัเรียนต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ=งจากการศึกษาครั* งนี*

สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื=อที=จะให้ผูเ้รียนมี

ความรู้สึกพึ=งพอใจกบัการเรียนการสอน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที-ใช้ในการวิจัย 

นกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาค

ภาษาองักฤษ ภาคเรียนที= 1 ปีการศึกษา  2563   

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างที=ใชใ้นการวิจยัครั* งนี* เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษ  โดยทาํการเลือกแบบเจาะจง ซึ=ง

แบ่งเป็นผูที้=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูง 10 คน ผูที้=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง 10 คน และ

ผูที้=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า 10 คน 

 ระยะเวลาที-ใช้ในการวิจัย 

 ผูว้ิจยัทาํการศึกษาในภาคเรียนที= 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 ตัวแปรที-ศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้ คือ 

   ผลสัมฤทธิXทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

 2. ตวัแปรตาม คือ 

  เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. เจตคติต่อการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้สึกและความคดิเห็นของนกัเรียนที=มี
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ต่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในลกัษณะของการเห็นดว้ย ไม่แน่ใจ หรือไม่เห็นดว้ย ซึ=งวดั

ไดจ้ากแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ=งแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 

  1.1 ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของ

นกัเรียนที=มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน บรรยากาศในห้องเรียน และเนื*อหาวิชาใน

การเรียน 

  1.2 ดา้นสื=อการสอน หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของนกัเรียนที=มีต่อ

เอกสารประกอบการเรียน สื=อเพาเวอร์พอยท ์ วิดีทศัน์  หรือเกมส์ ที=ใชใ้นการเรียนการสอน 

  1.3 ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของนกัเรียนที=มี

ต่อการนาํความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 2. ผลสัมฤทธิXทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ=งไดจ้ากการสอบเก็บคะแนนของนกัเรียนซึ=งแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ 

  1. ผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูง หมายถึงนกัเรียนที=สอบผ่านเกณฑ ์75 % คือได้

คะแนนตั*งแต่ 15  คะแนน ขึ*นไป 

  2. ผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง หมายถึงนกัเรียนที=สอบผ่านเกณฑ ์60 % คือ

ไดค้ะแนนตั*งแต่ 12.01 - 15 คะแนน  

  3. ผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า หมายถึงนกัเรียนที=สอบผ่านไม่เกณฑ ์60 % คือได้

คะแนนนอ้ยกว่า 12  คะแนนลงไป  

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 นกัเรียนที=มีระดบัผลการเรียนสูงจะ มีเจตคติเจตคติเชิงบวก ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

บทที- 2 

เอกสารและงานวิจัยที-เกี-ยวข้อง 
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ในการวจิยัครั* งนี* ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที=เกี=ยวขอ้งดงันี* 

 1. เอกสารที=เกี=ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน 

 2. งานวิจยัที=เกี=ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน 

 3. เอกสารที=เกี=ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ 

 4. เอกสารที=เกี=ยวขอ้งกบัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 5. เอกสารที=เกี=ยวขอ้งกบัเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 6. งานวิจยัที=เกี=ยวขอ้งกบัเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 

1. เอกสารที-เกี-ยวข้องกบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน 

  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ริงเนสส์ ( Ringness. 1968:131) กล่าวว่าเดก็ท่ีประสบความสำเร็จในโรงเรียนมีแนวโน้มท่ี

จะมีความรู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง ช่วยตัวเองได้เม่ือเผชิญกับภาวะความตึงเครียดในท่ีสุดสามารถ

ปรับตัวได้ และมีสุขภาพจิตดี ส่วนคนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำจะมีความวิตกกังวลท้อถอย

และมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน ซ่ึงถ้ามีความวิตกกังวลมากๆจะทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตไม่ดี และพบว่าคนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงได้รับรางวัลในสังคม จะมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและคนอ่ืนในโรงเรียน

   กูด และคนอ่ืนๆ ( Good and other. 1973:7) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

( Achievement) ว่าหมายถึง ความสำเร็จ ( Accomplishment) ความคล่องแคล่ว ความชำนาญในการ

ใช้ทักษะหรือประยกุต์ใช้ความรู้ต่างๆ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( Academic Achievement) 

หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกดิจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆท่ีได้เรียนมาแล้วซ่ึงได้จากผลการ

ทดสอบของครูผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือท้ังสองอย่างรวมกัน 

   เดโช สวนานนท์ (2512 : 3) ได้อธิบายความหมายของคำว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า 

หมายถึงความสำเร็จท่ีได้รับจากความพยายาม จากการลงแรงเพ่ือมุ่งในจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ 

หรืออาจจะหมายถึง ระดับของความสำเร็จท่ีไดร้ับในแต่ละด้านโดยเฉพาะ หรือความสำเร็จท่ีได้รับ

โดยท่ัวๆไปกไ็ด้ เช่น เดก็คนหนึ่งพยายามท่องจำบทกลอนบทหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง  เขาจำได้มาก

น้อยเท่าไรก็เรียกว่าเขามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการจำบทกลอนเป็นมากน้อยเพียงนั้น ความ

สัมฤทธ์ินี้อาจจะทดสอบได ้

    

 ชวาล แพรัตกุล ( 2516 : 15 ) ได้สรุปความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ว่าหมายถึง

ความสำเร็จในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถภาพด้านต่างๆของสมอง นั่นคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนควรประกอบด้วยส่ิงสำคัญอย่างน้อย 3 ส่ิงคือ ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองด้าน

ต่างๆ 

   ไพศาล หวังพานิช ( 2523 : 137) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 

( Academic Achievemernt) หมายถึง คณุลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียน
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การสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกดิขึ้นจากการเรียนรู้ขึน้ 

จากการฝึกอบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล ( Level 

of Accomplishment) ของบุคคลว่าเรยีนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถชนิดใด 

   พีระยุทธ สันตะวัน ( 2533 : 36 ) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าหมายถึง

ความสำเร็จ ความสมหวังในด้านการเรียน ท่ีรวมท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และ

ทักษะทางด้านวิชาการของแต่ละบุคคลท่ีประเมินได้จากแบบทดสอบ หรือการทำงานท่ีได้รับ

มอบหมาย และผลของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้น จะทำให้แยกกลุ่มของนกัเรียนท่ีถูก

ประเมินออกเป็นระดับต่างๆเช่น สูง กลาง ต่ำ เป็นตน้ 

   จิราภรณ์ เมืองพรวน ( 2538 : 24 ) ไดก้ล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่างๆของสมองท่ีพัฒนาขึน้หลังจากการเรียนวิชาต่างๆ 

โดยพิจารณาจากคะแนนผลสอบหรือผลงานท่ีครูมอบหมายให้หรือจากท้ังสองอย่าง 

   มาริษา นาคทับที ( 2541 : 28) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความรู้

ความสามารถท่ีผู้เรียนไดร้ับหลังจากการเรียนรู้วิชานัน้ๆแล้ว ซ่ึงจะทราบว่ามีปริมาณมากน้อย

เพียงใด โดยพิจารณาได้จากคะแนนผลสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือได้จากการ

สังเกตพฤติกรรม และความสำเร็จด้านอ่ืนๆประกอบ 

   จากเอกสารดังกล่าว สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความสำเร็จท่ีได้รับจาก

ความพยายามในด้านทักษะ ความรู้ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล ซ่ึงประเมินไดจ้าก

แบบทดสอบ หรือการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงานท่ีครู

มอบหมายให้หรือจากท้ังสองอย่าง และจากผลของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นทำให้

สามารถแยกกลุ่มของนกัเรียนท่ีถูกประเมินออกเป็นระดับต่างๆเช่น สูง กลาง ต่ำ เป็นต้น 

   องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียน  

   คลอสไมเนอร์ ( Klausmier. 1961 : 306) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่ามี 6 ด้าน คือ 

 1.คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญา ความสามารถ

ทางด้านทักษะร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เช่น ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึก

นึกคดิกับตนเอง ความเข้าใจในสถานการณ์ อายุ เพศ  

 2.คณุลักษณะของผู้สอน ได้แก่ สติปัญญา ระกับการศึกษา ความรู้ในวิชาท่ีสอน การพัฒนา

ความรู้ ทักษะร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ เช่น ทัศนคติ คา่นิยม ความรู้สึกนกึคดิกับตนเอง 

สุขภาพร่างกาย ความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีสอน อายุ เพศ 

 3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการสอน

ท้ังหลาย เช่น วิธีสอน ปฏิสัมพันธ์ทางด้านความรู้และความคิด 

 4. คุณลักษณะของกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้าง ทัศนคติ ความสามัคคี และการเป็นผู้นำ 

 5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตวั ได้แก่ การตอบสนองเครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น 

 6. แรงผลักดนัจากภายนอก ได้แก่ ครอบครวั ส่ิงแวดล้อมทางสังคม อิทธิพลของ

ศิลปวัฒนธรรม เป็นตน้ 
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 บลูม ( Bloom. 1976 : 139 ) กล่าวว่า ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีอยู่ 3 ตัวแปร คือ  

  1. พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด ( Cognitive Entry  Behaviors) หมายถึง

ความรูค้วามสามารถและทักษะต่างๆของผู้เรียนท่ีมีมาก่อน 

  2. คุณลักษณะทางจิตใจ ( Affective Entry Characteristics) หมายถึงแรงจูงใจท่ีทำ

ให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน เกิดความอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆได้แก่ ความสนใจในวิชาท่ี

เรียน ทัศนคติต่อเนื้อหาวิชาและสถาบัน การยอมรับความสามารถของตัวเอง เป็นต้น 

  3. คุณภาพการเรียนการสอน ( Quality of Instruction ) หมายถึงประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนท่ีนกัเรียนจะไดร้ับ ได้แก่ คำแนะนำการปฏิบัติและแรงเสริมของผู้ท่ีสอนท่ีมี

ต่อผู้เรียน เป็นต้น 

 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ครอนบาค ( Cronbach. 1970 : 26 ) กล่าวว่า การวัดผลเป็นการกำหนดตัวเลขหรือ

สัญลักษณ์เข้ากับส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นไปตามกฎ 

   อีเบล ( Ebel. 1972 : 557) ให้ความหมายของการวัดผลไวว้่า เป็นกระบวนการในการ

กำหนดจำนวนตัวเลขให้กับแต่ละหนว่ยของชุดวัตถุหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความแตกต่าง

กันมากน้อยระหว่างหน่วย ตามลักษณะของหนว่ยท่ีวดัมาได ้

   เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ์ุ ( 2525 : 79 ) กล่าวว่า การวัดผลเป็นการตรวจสอบระดับ

ความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิ ( Level of Accomplishment ) ของผู้เรียนว่าได้เกดิการเรยีนรู้ในแต่ละ

รายวิชาไปมากน้อยเพียงใด 

   ประกายทิพย์ พิชัย ( 2539 : 21 ) ไดก้ล่าวว่า การวัดผลเป็นกระบวนการกำหนดตัวเลขซ่ึง

แสดงคุณลักษณะ ปริมาณ เวลาอ่ืนๆ ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคล ส่ิงแวดล้อมหรือวัตถุท่ี

ต้องการวดั 

   2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   งานวิจัยต่างประเทศ 

  โอโนดา ( พวงสร้อย วรกุล. 2522 : 19 ; อ้างอิงมาจาก Onoda. 1975 : 7726-A) ได้

ศึกษาพบว่า เด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ ควบคมุตนเองได้ มี

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับครู ส่านคนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ เป็นคนขี้เกยีจ มีความสัมพันธ์กับคน

อ่ืนไม่ดี มีความสับสน วุ่นวายใจ 

  ริงเนสส์ ( กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ. 2526 : 22 ; อ้างอิงมาจาก Ringness. 1968 :140 ) 

ได้ศึกษาพบว่า บุคคลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีการปรับตัวทางอารมณ์ให้เข้ากับส่ิงต่างๆ

ได้ดีกว่าคนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะบุคคลท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

ได้รับรางวัลทางสังคมมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและบุคคลอ่ืนในโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาของกิลล์ ( Gill. 1962 : 144-149 ) ท่ีศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีเรียนดี จะมีความสามารถในการ

ปรับตัวไดด้ีกว่านกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ และเด็กท่ีเรียนดียังมีความสามารถในการ
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แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับความกังวลใจได้อีกด้วย 

  งานวิจัยในประเทศ 

  เสาวรัตน์ จุลรัตน์ ( 2535 : 106 ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับปัญหาการ

เรียนพบว่า นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างน้อยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับตำ่มีปัญหาการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในกลางและสูง 

  วันชัย ดนัยตโมนุท ( 2536 : 83 ) ศึกษาสมาธิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบว่า 

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีสมาธิสูงกว่านักเรยีนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิต ิ

  จาการศึกษางานวิจยัท้ังในและต่างประเทศ ช้ีให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

แตกต่างกันนัน้มีอิทธิพลทำให้การประสบปัญหาของนักเรยีนแตกต่างกันด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารที-เกี-ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์ 

 คาํว่า  “วิทยาศาสตร์”  เป็นคาํที=ทุกคนไดย้นิกนัจนคุน้หูและมีมุมมอง  มีความเขา้ใจเกี=ยวกบั

วิทยาศาสตร์แตกต่างกนัทั*งนี*ขึ*นอยู่กบัประสบการณ์และแนวคดิที=แต่ละคนไดเ้กี=ยวขอ้งหรือสัมผสั

กบัวิทยาศาสตร์ว่ามีมากนอ้ยลึกซึ*งอย่างไร 

 คาํว่า “วิทยาศาสตร์”  ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวอ้ย่างหลากหลายดงันี* 

 ผดุงยศ  ดวงมาลา  ( 2523 )  กล่าวว่า ถา้จะให้นิยามความหมายของวิทยาศาสตร์ว่า 

“ความรู้”  ตามความหมายที=แปลมาจากภาษาลาติน  ดูเหมือนว่าจะมีความหมายที=สั*นและแคบ

จนเกินไป  เพราะธรรมชาติหรือแกน่สารที=แทจ้ริงของวิทยาศาสตร์นั*นไม่ได ้หมายถึงความรู้เนื*อหา

วิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว  แต่หมายถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดว้ย  

ซึ=งหมายความว่าในการเรียนวิทยาศาสตร์นั*นผูเ้รียนจะตอ้งไดท้ั*งตวัความรูว้ิทยาศาสตร์  วิธีการ  

และเจตคติวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกนั 
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 พชัราภรณ์  พสุวตั ( 2522 ) อธิบายว่า  วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที=มีเนื*อหาสาระซึ=งเป็นเรื=องราว

ของสิ=งแวดลอ้ม  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ซึ=งมนุษยไ์ดร้วบรวมความจริง ( facts ) เหล่านั*นเพื=อนาํมา

ประมวลเป็นความรู้ ( knowledge ) และตั*งเป็นกฎเกณฑ ์( principles ) ขึ*น 

 ชาํนาญ  เชาวกรีติพงศ ์( 2535 ) ไดใ้ห้ความหมายของวิทยาศาสตร์ว่าหมายถึง  ความรู้ที=

แสดงหรือพิสูจน์ไดว้่าถูกตอ้งเป็นความจริง  จดัไวเ้ป็นหมวดหมู่  มีระเบียบและขั*นตอน  สรุปได้

เป็นกฎเกณฑส์ากล  เป็นความรู้ที=ไดม้าโดยวิธีการที=เริ=มตน้ดว้ยการสังเกตและ/หรือ  การจดัที=เป็น

ระเบียบมีขั*นตอน  และปราศจากอคติ  ซึ=งสอดคลอ้งกบัการให้ความหมายของ  The Columbia 

Encyclopedia ( อา้งถึงใน  สมจิต  สวธนไพบูลย ์2535 : 93 ) ซึ=งอธิบายว่า  วิทยาศาสตร์เป็นการ

รวบรวมความรู้อย่างมีระบบ  ความรู้ที=ไดร้วบรวมไวนี้* เป็นความรู้เกี=ยวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ที=เกิดขึ*นนั*น  มิไดห้มายถึงเฉพาะการรวบรวมขอ้เท็จจริงเพียง

สภาพพลวตั  หรือมีการเปลี=ยนแปลงตามกาลเวลาตามสภาพการกระตุน้จากภายในหรือจากสภาพ

ภายนอก  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกดิจากการสังเกตธรรมชาติและการวิเคราะห์วิจยั วิทยาศาสตร์จึง

เป็นสากลเพราะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที=เกิดขึ*นดว้ยหลกัการเดียวกนั  วิทยาศาสตร์จึง

ไม่ถูกจาํกดัดว้ยเวลาสถานที=  และวฒันธรรม 

 มงักร  ทองสุขดี  ( ม.ป.ป. : 1-2 ) กล่าวว่า  วิทยาศาสตร์  หมายถึง  ความรู้เกี=ยวกบั

ธรรมชาติที=อยู่รอบๆตวัเรา  ซึ=งมนุษยไ์ดศึ้กษาคน้ควา้สะสมมาตั*งแต่อดีตจนกระทั=งถึงปัจจุบนั  และ

จะศึกษาต่อไปในอนาคตอย่างไม่รู้จกัจบสิ*น  มนุษยไ์ดพ้ยายามศึกษาเกี=ยวกบัสิ=งแวดลอ้มว่า 

1. สิ=งต่างๆมีความเป็นมาอย่างไร 
2. สิ=งเหล่านั*นมีความสัมพนัธ์ต่อกนัอย่างไรบา้ง 
3. พฒันาการของสิ=งเหล่านั*นมีระเบียบแบบแผน  หรือมีหลกัเกณฑอ์ย่างไร  และจะ

บงัเกิดขึ*นในอนาคตอย่างไร 

4. มนุษยจ์ะนาํความรู้ทั*งหลายมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างไรบา้ง 
ยิ=งกว่านั*นวิทยาศาสตร์ยงัเป็นความรู้เกี=ยวกบัขอ้เท็จจริงที=ทดสอบไดเ้ป็นความรู้ที=มีขอบเขต  

มีระเบียบ  กฎเกณฑ ์ เป็นความรู้ที=มีรากฐานมาจากการสังเกต  การจดบนัทึก  การตั*งสมมติฐาน  

โดยใชห้ลกัฐานทางปรัชญา  และตรรกศาสตร์  แลว้พยายามวดัหรือหาค่าออกมาทั*งในดา้นคณุค่า 

(นามธรรม)  และปริมาณ (รูปธรรม)  ถา้จะเปรียบวิทยาศาสตร์เสมือนตน้ไมใ้หญ่แลว้รากแกว้ที=

สําคญั 3 ราก  คือ วิชาปรัชญา  ตรรกศาสตร์  และคณิตศาสตร์   

 สุวฒัก์  นิยมคา้ ( 2531  ) ไดร้วบรวมทศันะต่างๆที=เกี=ยวกบัความหมายของวิทยาศาสตร์ 

จากนกัวิทยาศาสตร์และนกัการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ไวด้งันี*คือ 

 แนช ( Nash ) นกัเคมีกล่าวว่า  วิทยาศาสตร์เป็นวิถีทางอย่างหนึ=งของการเขา้ไปสํารวจโลก  

ซึ=งถือเป็นการมองวิทยาศาสตร์ในฐานะกระบวนการ 
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วิกเนอร์ ( Wigner ) นกัฟิสิกส์กล่าวว่า  วิทยาศาสตร์ คือความรู้ของปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ที=ไดส้ะสมไว ้ ซึ=งถือเป็นการมองวิทยาศาสตร์ในฐานะตวัความรู ้

บูเบ ้(Bube) นกัฟิสิกส์  กล่าวว่า  วิทยาศาสตร์คือความรู้ของโลกธรรมชาติซึ=งไดม้าโดยผ่าน

การประทะสังสรรคก์บัประสาทสัมผสั  ซึ=งถือเป็นการมองวิทยาศาสตร์ในฐานะตวัความรู้กบั

กระบวนการ  โดยเนน้ว่ากระบวนการที=ขาดไม่ได ้ คือ  การสังเกต 

ฟิชเชอร์  ( Fischer ) คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์  วิทยาลยัแห่งรัฐ

แคลิฟอเนีย  กล่าวว่า  วิทยาศาสตร์คือ องคข์องความรู้ซึ=งไดม้าโดยวิธีการวิทยาศาสตร์  โดยอาศยั

การสังเกตเป็นพื*นฐาน 

 สแตฟฟอร์ด  และคณะ ( Stafford and others ) นกัการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  ไดใ้ห้

ความหมายของวิทยาศาสตร์ไว ้6 ประการ ดงันี*  คือ 

 1 วิทยาศาสตร์ เกี=ยวขอ้งกบัการมีประสบการณ์ตรงกบัปรากฏการณข์องธรรมชาติ 

(วตัถุและเหตุการณ์ที=แวดลอ้มเราอยู่ ) แลว้มีการรวบรวมรายละเอียดปลีกย่อยเกี=ยวกบัวตัถุและ

เหตุการณน์ั*นๆ 

 2  วิทยาศาสตร์เกี=ยวขอ้งกบัการจดักระทาํขอ้มูลและการตีความหมายขอ้มูลที=ได ้

 3  วิทยาศาสตร์มีธรรมชาติเป็นคู่แฝด  ดา้นหนึ=งนั*นเป็นการสะสมความรู้ที=ไดผ่้าน

การทดลองแลว้  และอีกดา้นหนึ=งจะเป็นวิธีการคน้หาความรู ้

 4  วิทยาศาสตร์มีธรรมชาติที=ทา้ทายความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์

 5  วิทยาศาสตร์เกี=ยวขอ้งกบัความพยายามที=จะอธิบายปรากฏการณ์ที=เกดิขึ*น หรือ

อธิบายกฎเกณฑที์=ไดจ้ากปรากฏการณน์ั*น  รวมทั*งการ ขยายความรู้ให้กวา้งออกไปเลยจาก

ประสบการณ์ที=ไดร้ับ  

 6  ความรู้วทิยาศาสตร์ที=ไดร้ับเพิ=มนั*น  มีลกัษณะสืบต่อจากความรู้เก่าที=มีคนคน้พบ

ไวแ้ลว้  นกัวิทยาศาสตร์คนใหม่  จะอาศยัความรู้และความคิดของนกัวิทยาศาสตร์คนก่อนๆ เป็น

บนัไดกา้วไปหาความรู้ใหม่ต่อไป 

สิปปนน  เกตุทตั  ( 2533 ) ไดใ้ห้ความหมายของวิทยาศาสตร์ไวด้งันี*วิทยาศาสตร์ คือ การ

บรรยายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆในธรรมชาติ  ทั*งในสภาพนิ=ง  และสภาพพลวตั  หรือ

การเปลี=ยนแปลงตามกาลเวลา และตามสภาพกระตุน้ทั*งจากใน  หรือจากสภาพภายนอก  ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์  เกิดจากการสังเกตธรรมชาติ  และ การวิเคราะห์วิจยัวิทยาศาสตร์  จึงมีความเป็นสากล  

เพราะปรากฏการณ์ธรรมชาตติ่างๆ ที=เกิดขึ*นดว้ยหลกัเดียวกนั  วิทยาศาสตร์จึงไม่ถูกจาํกดัดว้ยเวลา  

สถานที=และวฒันธรรม 

นอกจากนี*ตามพจนานุกรมฉบบั ราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายว่า  

“วิทยาศาสตร์คือ ความรู้ที=ไดจ้ากการสังเกต  คน้ควา้จากการประจกัษต์ามธรรมชาติแลว้จดัเขา้เป็น

ระเบียบหรือเป็นวิชาที=คน้ควา้ไดห้ลกัฐานและเหตุผลแลว้จดัเขา้เป็นระเบียบ” 
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จากความหมายเหล่านี*อาจสรุปใหม่ไดว้่าวิทยาศาสตร์ คือองคค์วามรู้ที=ผ่านกระบวนการ

สืบคน้ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  ดว้ยความเป็นเหตุเป็นผลจนมีความเชื=อมั=น  สามารถนาํไปใชแ้ละ

หรือพฒันาไดเ้ป็นกฎเกณฑ ์ เป็นหลกัการเป็นทฤษฎีต่อไป 

 

4. เอกสารที-เกี-ยวข้องกบัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 ความสําคัญของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 มีนกัการศึกษาและนกัวิทยาศาสตร์การศึกษา ไดก้ล่าวถึงความสําคญํของเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ไวด้งันี* 

 กูลด์ ( Gauld. 1982 : 111-121) ไดก้ล่าวว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ=งสําคญัสําหรับการ

ดาํรงชีพเป็นนกัวิทยาศาสตร์ ซึ=งนกัเรียนที=เรียนวิทยาศาสตร์ควรไดมี้ความรู้เกี=ยวกบัพลงัแรงขบัที=

นกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการทาํงาน ดงันั*นเจตคติทางวิทยาศาสตร์จึงควรพฒันาให้เกิดขึ*นกบันกัเรียน

ดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ 

 1. ในการเรียนวิทยาศาสตร์ นกัเรียนจะตอ้งปฏิบตัิกจิกรรมวิทยาศาสตร์ในลกัษณะที=

คลา้ยคลึงกบัการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์ เพื=อจะไดเ้กิดความเขา้ใจในงานทางวิทยาศาสตร์ และ

ลอกเลียนแบบการทาํงานเยี=ยงนกัวิทยาศาสตร์มาใชใ้นชีวิตจริงดว้ย 

 2. นอกจากการลอกเรียนแบบเจตคติทางวิทยาศาสตร์มาเป็นของตนเองซึ=งจะช่วยให้เกดิ

ความเขา้ใจในธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ และงานที=นกัวิทยาศาสตร์ทาํไวแ้ลว้เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ก็ยงัเป็นลกัษณะของบุคคล ที=ทุกคนจะตอ้งมีและนาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตดว้ย 

  ลดัดาวลัย ์กณัหสุวรรณ ( 2521 : 27 ) กล่าวว่าเจตคติทางวทิยาศาสตร์เป็นสิ=งที=ควรสร้างให้

มีขึ*นในตวัเด็ก เพราะเจตคติทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้คนมีเหตุผล รู้จกัวิธีแกปั้ญหา มีระเบียบ

วินยั และมีใจกวา้ง 

 สุนนัท ์สังขอ่์อง ( 2523 : 339 ) กล่าวว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นองคป์ระกอบที=สําคญัที=

จะช่วยให้บุคคลเกิดการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีที=สิ*นสุด และยงัจะช่วยให้เขา้ใจถึงหลกั

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื*นฐานที=จะตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั เพื=อปรับตวัให้เขา้กบัสิ=งแวดลอ้ม

ได ้ดงันั*นเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จึงแตกต่างจากเจตคติทั=วไป เพราะเจตคติทั=วๆไป เป็นความรู้สึก

ของบุคคลต่อสิ=งใดสิ=งหนึ=งแต่เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการอย่างหนึ=งที=นกัวิทยาศาสตร์

ไดก้ระทาํเพื=อให้ไดค้วามรู ้

  

 ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร์  

 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นจดุมุ่งหมายที=สําคญัอีกประการหนึ=งของหลกัสูตรวิชา

วิทยาศาสตร์ เพราะเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นองคป์ระกอบที=สําคญัที=ช่วยให้บุคคลเกดิการ

แสวงหาความรู้อย่างไม่มีที=สิ*นสุด และยงัช่วยให้เขา้ใจถึงหลกัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพื*นฐาน
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ที=ตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั เพื=อให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสิ=งแวดลอ้มได ้( ธีรวุฒิ พิทกัษช์น. 2533 : 

22 )  

 กูลด์ ( Gauld. 1982 : 109 ) ไดก้ล่าวว่าเจตคติทางวิทยาศาสตร์หมายถึงแรงจูงใจในการ

นาํเอาความรู้ และทกัษะในการใชว้ิธีการทางวิทยบาศาสตร์ ไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน หรือความเต็ม

ใจที=จะนาํเอาวิธีการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้

 ทบวงมหาวิทยาลยั ( 2525 : 4 ) กล่าวว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์นั*นเป็นกระบวนการอย่าง

หนึ=งที=นกัวิทยาศาสตร์ไดก้ระทาํ เพื=อให้ไดม้าซึ=งความรู้ ผูท้มี=มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์นั*น จะมี

ลกัษณะชอบคน้ควา้หาหลกัความจริง รู้จกัเหตุผล เป็นผูมี้ใจกวา้งขวางยอมรับผลงาน หรือรับฟัง

ความคดิเห็นของคนอื=น ไม่รีบดว่นตดัสินใจ หรือลงขอ้สรุปเร็วเกินไป และไม่งมงายกบัการเชื=อถือ

โชคลางหรือสิ=งศกัดิX สิทธิX ใดๆ 

 มนตรี อุตสาหะ ( 2528 : 18 ) ไดส้รุปว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์หมายถึงความคดิเห็นหรือ

ท่าที ซึงจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้สึก หลกัการทางวิทยาศาสตร์หรือหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาคาํ

กล่าวอา้งเกี=ยวกบัเนื*อหา กจิกรรมทางวิทยาศาสตร์ หรือการแสวงหาความรู้ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ 

อาจจะเป็นโดยการใชค้าํอธิบายอย่างมีเหตุผล มีหลกัฐานหนกัแน่นพอที=จะยอมรับความคดิเห็นของ

ผูอื้=น มีการใชต้วัเลขประกอบการอธิบาย เป็นตน้ 

 อุษา คาํประกอบ ( 2530 : 45 ) ไดใ้ห้ความหมายว่า เจตคตทิางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สึก 

แนวโนม้การกระทาํ หรือแนวทางการเลือกกระทาํของบุคคล ที=เอื*อต่อการเสาะแสวงหาความรู้   

 จากความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที=ไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์หมายถึง ความคิดเห็นหรือท่าทีที=บุคคลแสดงต่อเนื*อหากิจกรรมหรทอการแสวงหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซีงอยู่ในลกัษณะของความรู้ ความเชื=อในการนาํเอาไปใช ้

  

 แนวทางการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 ทบวงมหาวิทยาลยั ( 2525 : 6-7 ) ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไว้

ดงันี* 

 1. เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์ เพื=อการเรียนรู้อย่างเต็มที=โดยเนน้วิธีการ

เรียนรู้จากการทดลอง ให้นกัเรียนไดมี้โอกาสใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ=งจะช่วย

พฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไปไดใ้นเวลาเดียวกนั 

 2. การมอบหมายให้ทาํกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองควรให้

นกัเรียนไดท้าํงานเป็นกลุ่ม เพื=อฝึกการทาํงานร่วมกบัผูอื้=น ฟังความคดิเห็นของผูอื้=น ฝึกความ

รับผิดชอบต่องานที=ไดร้ับมอบหมาย และในขณะที=นกัเรียนทาํการทดลองนั*นครูตอ้งคอยดูแลหรือ

ให้ความช่วยเหลือบางอย่างและจะไดสั้งเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในขณะนั*นดว้ย 
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 3. การใชค้าํถาม หรือการสร้างสถานการณ์ เป็นการช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถสร้าง

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ไดด้ ี

 4. ในขณะทาํการสอนควรนาํหลกัจติวิทยาการศึกษามาใชใ้นรูปแบบต่างๆ เพื=อให้เด็กได้

ฝึกประสบการณ์หลายๆดา้น หรือฝึกประสาทสัมผสัหลายๆทาง ไดแ้ก่ กจิกรรมที=มีการเคลื=อนไหว 

สถานการณ์ที=แปลกใหม่ เพื=อเร้าใจให้นกัเรียนอยากรู้อยากเห็น การให้ความใจใส่ของครู เป็นตน้ สิ=ง

เหล่านี*จะเป็นหลกัที=สําคญัส่วนหนึ=งต่อการพฒันาเจตคติได ้

 5.ในการสอนแต่ละครั* งพยายามสอดแทรกลกัษณะของเจตคติแต่ละลกัษณะตามความ

เหมาะสมของเนื*อหาบทเรียน และวยัของนกัเรียน กบัให้มีการพฒันาลกัษณะเจตคตินั*นๆดว้ย 

 6. นาํตวัอย่างที=เกดิขึ*นในชีวิตประจาํวนัซึ=งเป็นปัญหาสังคม เช่นการจราจร เพื=อให้นกัเรียน

ไดช่้วยกนัคดิเพื=อหาทางแกปั้ญหา 

 7. เสนอแนะแบบอย่างของผูมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ=งนกัเรียนอาจศึกษาหรือเลียนแบบ

อย่างได ้เช่น นกัวิทยาศาสตร์ ครู บิดามารดา เพื=อ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

5. เอกสารที-เกี-ยวข้องกบัเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ความหมายของเจตคต ิ

        เจตคติ แปลว่า โนม้เอียงเหมาะสมและตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

2525 อ่านว่า “ เจ-ตะ-คะ-ต ิหมายถึง ท่าที ความรู้สึก แนวความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ=งใดสิ=งหนึ=ง” 

       เจตคติ หมายถึงอะไร ขตัติยา กรรณสูต (2516:2) ให้ความหมายไว ้คือ ความรู้สึกที=

คนเรามีต่อสิ=งหนึ=งสิ=งใดหรือหลายสิ=ง ในลกัษณะที=เป็นอตัวิสัย (Subjective) อนัเป็นพื*นฐาน

เบื*องตน้ หรือการแสดงออกที=เรียกว่า พฤตกิรรม 

สุชา จนัทร์เอม และ สุรางค ์จนัทร์เอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู้สึก 

หรือท่าทีของบุคคลที=มีต่อบุคคล วตัถุสิ=งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไป

ในทาํนองที=พึงพอใจ หรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้

สงวนศรี วิรัชชยั (2527:61) ให้ความหมายเจตคต ิคือสภาพความคดิ ความเขา้ใจและ

ความรู้สึกเชิงประเมินที=มีต่อสิ=งต่างๆ(วตัถุ สถานการณ ์ความคิด ผูค้น ฯลฯ) ซึ=งทาํให้บุคคลมี

แนวโนม้ที=จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ=งนั*น ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทางของทศันคติที=มีอยู ่ 
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ชม ภูมิภาค (2516:64) ให้ความหมายเจตคต ิคือวิถีทางที=บุคคลเกิดความรู้สึกต่อบางสิ=ง

บางอย่าง คาํจาํกดัความเช่นนี* มิใช่คาํจาํกดัความเชิงวิชาการมากนกัแต่หากเราจะพิจารณาโดย

ละเอียดแลว้เราก็พอจะมองเห็นความหมายของมนัลึกซึ*งชดัเจนพอดูเมื=อพูดว่าคือความรู้สึกต่อสิ=ง

นั*น ก็หมายความว่าเจตคตินั*นมีวตัถุ วตัถุที=เจคติจะมุ่งตรงตอ่นั*นจะเป็นอะไรก็ไดอ้าจจะเป็นบุคคล 

สิ=งของ สถานการณ์ นโยบายหรืออื=นๆ อาจจะเป็นไดท้ั*งนามธรรมและรูปธรรม ดงันั*นวตัถุแห่งเจต

คตินั*นอาจจะเป็นอะไรก็ไดที้=คนรับรู้หรือคิดถึง  

COLLINS (1970:68) ให้ความหมายเจตคติ คือการที=บุคคลตดัสินในสิ=งต่างๆว่าดี –ไม่

ด ีเห็นดว้ย-ไม่เห็นดว้ย ยอมรับได-้ยอมรับไม่ได ้

ROKEACH (1970:10) ให้ความหมายเจตคต ิคือการผสมผสานหรือจดัระเบียบของ

ความเชื=อที=มีต่อสิ=งหนึ=งสิ=งใดหรือสถานการณ์หนึ=งสถานการณ์ใดผลรวมของความเชื=อนี*จะเป็น

ตวักาํหนดแนวทางของบุคคลในการที=จะมีปฎิกริิยาตอบสนองในลกัษณะที=ชอบหรือไม่ชอบ 

BELKIN และ HKYDELL (1979:13) ให้ความหมายเจตคต ิคือ แนวโนม้ที=บุคคลจะ

ตอบสนอง ในทางที=เป็นความพอใจ ไม่พอใจ ต่อผูค้น เหตกุารณ์ และสิ=งต่างๆอย่างสมํ=าเสมอและ

คงที=  

 

 

 

 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท. 2545 :103) ไดใ้ห้

ความหมายว่า เจตคติเป็นคณุลกัษณะหรือลกัษณะนิสัยของบุคคลที=เกิดขึ*นจากการศึกษาหาความรู้

โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั=น 

อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื=อสัตย ์ประหยดั การร่วมแสดงความคิดเห็นและยมรับฟัง

ความคดิเห็นของผูอื้=นความมีเหตุผลการทาํงานร่วมกบัผูอื้=นไกอ้ย่างสร้างสรรค ์เจตคติเป็น

คุณลกัษณะดา้นหนึ=งที=เป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาเชิงศึกษาที=เกี=ยวกบัความรู้สึกนึกคิด โดย

พฤติกรรมดา้นจิตพิสัยทางวิทยาศาสตร์จะเนน้ที=เจตคติ 2 กลุ่ม คือเจตคติทางวิทยาศาสตร์กบัเจตคติ

ต่อวิทยาศาสตร์ โดยที=เจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็น “อารมณ”์ และโนม้เอียงไปในเชิงศิลปะ  ในขณะ

ที=เจตคติทางวิทยาศาสตร์มีธรรมชาตโินม้เอียงไปในทางเป็นเหตุผล และศาสตร์มากกว่า  

 ดงันั*นอาจสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลที=มีต่อสิ=งใดๆ ซึ=งแสดง

ออกมาเป็นพฤติกรรมในลกัษณะชอบ ไม่ชอบ อาจเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย พอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ=ง

ใดๆ ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทางของทศันคติที=มีอยู ่และทาํให้จะเป็นตวักาํหนดแนวทางของ

บุคคลในการที=จะมีปฎิกริิยาตอบสนอง  
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องค์ประกอบของเจตคต ิ

องคป์ระกอบของเจตคติที=สําคญั 3 ประการ คือ     (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(2509 :505-506)  

1. การรู้ (COGNITION) ประกอบดว้ยความเชื=อของบุคคลที=มีต่อเป้าหมาย เจต

คต ิเช่น ทศันคติต่อลทัธิคอมมิวนิสต ์สิ=งสําคญัขององคป์ระกอบนี*กค็ือ จะประกอบดว้ยความเชื=อที=

ไดป้ระเมินค่าแลว้ว่าน่าเชื=อถือหรือไม่น่าเชื=อถือ ดีหรือไม่ด ีและยงัรวมไปถึง ความเชื=อในใจว่าควร

จะมีปฏิกริยาตอบโตอ้ย่างไรต่อเป้าหมายทศันคตินั*นจึงจะเหมาะสมที=สุด ดงันั*น การรู้และแนวโนม้

พฤติกรรมจึงมีความเกี=ยวขอ้งและสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด 

2. ความรู้สึก (FEELING) หมายถึง อารมณ์ที=มีต่อเป้าหมาย เจตคต ินั*น เป้าหมายจะถูก

มองดว้ยอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ส่วนประกอบดา้นอารมณ ์ความรู้สึกนี* เองที=ทาํ

ให้บุคคลเกิดความดื*อดึงยดึมั=น ซึ=งอาจกระตุน้ให้มีปฎิกริยาตอบโตไ้ด ้หากมีสิ=งที=ขดักบัความรู้สึก

มากระทบ  

3. แนวโน้มพฤติกรรม (ACTION TENDENCY)   หมายถึง ความพร้อมที=จะมี

พฤติกรรมที=สอดคลอ้งกบัเจตคต ิถา้บุคคลมีเจตคติที=ดตี่อเป้าหมาย เขาจะมีความพร้อมที=จะมี

พฤติกรรมช่วยเหลือหรือสนบัสนุนเป้าหมายนั*น ถา้บุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมี

ความพร้อมที=จะมีพฤตกิรรมทาํลาย หรือทาํร้าย เป้าหมายนั*นเช่นกนั 

 

 

เจตคติเกดิได้ 2 ลักษณะ คือ 

 1. เจตคติเชิงบวก  เป็นความพร้อมที=จะตอบสนองในลกัษณะความพึงพอใจและเห็นดว้ย 

อาจทาํให้บุคคลอยากกระทาํ อยากได ้หรืออยากใกลสิ้=งนั*น 

 2. เจตคติเชิงลบ  เป็นความพร้อมที=จะตอบสนองในลกัษณะความไม่พึงพอใจ ไม่เห็นดว้ย 

อาจทาํให้บุคคลเบื=อหน่าย ชิงชงัหรือตอ้งการหนีให้ห่างสิ=งนั*น 

 

 

6. งานวิจัยที-เกี-ยวข้องกับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 บราวน์และโฮลทแ์มน ( ขจรศรี ชาติกานนท.์ 2533 :67 ; อา้งอิงมาจาก Brown and 

holtman. 1955 :75-84) เป็นผูเ้ริ=มศึกษาว่าเจตคติต่อการเรียนการสอนของนกัเรียนจะใชท้าํนาย

ผลสัมฤทธิXทางการเรียนไดห้รือไม่ ปรากฏว่า เจตคตติ่อการเรียนการสอนเป็นสิ=งที=วดัได ้และมี

บทบาทต่อผลสัมฤทธิXทางการเรียน 

 สุภาพร  เลาหสถิต ( 2526 : 2 ) ศึกษาพบว่าถา้นกัเรียนมีเจตคติที=ไม่ดีต่อครูและวิธีสอนของ
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ครูกระบวนการเรียนการสอนย่อมดาํเนินไปไม่ราบรื=น นกัเรียนไม่สามารถจะรับความรู้จากครูได้

มากนกั ซึ=งนาํไปสู่ความไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนได ้

 คอยโย ( Koivo. 1983 : 2624-A) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของเจตคติและผลสัมฤทธิXทางการ

เรียน ปรากฏว่า นกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงจะมีเจตคตติ่อกาเรียนการสอนดกีว่านกัเรียน

ที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า 

 นภาพร เมฆรักษาวณิช ( 2515 : 66-67) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของเจตคติและผลสัมฤทธิX

ทางการเรียน ผลการวิจยัสรุปว่าเจตคติในการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธิX ในการ

เรียน กล่าวคือ นกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงจะมีเจตคตติ่อกาเรียนการสอนดกีว่านกัเรียนที=

มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า 

 

 

 

 

 

 

 

บทที- 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ในการวจิยัครั* งนี* ผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขั*นตอนดงันี* 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที=เกี=ยวขอ้งกบัการวดัเจตคติของนกัเรียนที=มีต่อการเรียนวิชา 

        วิทยาศาสตร์ 

 2.    การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.    รวบรวมแบบสอบถามที=เกี=ยวกบัการวดัเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  แลว้เลือก 

แบบสอบถามที=มีลกัษณะตรงตามตอ้งการมา  1  ฉบบั   

 4.    การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.    การจดักระทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที-ใช้ในการวิจัย 
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นกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาค

ภาษาองักฤษ  ภาคเรียนที= 1 ปีการศึกษา  2563   

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างที=ใชใ้นการวิจยัครั* งนี* เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษโดยทาํการเลือกแบบเจาะจง ซึ=ง

แบ่งเป็นผูที้=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูง 16 คน ผูที้=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง 16 คน และ

ผูที้=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า 16 คน 

 

 เครื-องมือที-ใช้ในการวิจัย 

 เครื=องมือที=ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*คือ แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ=ง

แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

 1.  ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอน จาํนวน 12 ขอ้ 

 2. ดา้นสื=อการสอน จาํนวน 7 ขอ้ 

 3. ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้จาํนวน 11 ขอ้ 

 

 สถิติที-ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติพื*นฐาน  คือ  คะแนนเฉลี=ย  และความเบี=ยงเบนมาตรฐานดงันี* 

1.  คะแนนเฉลี=ย (Mean)   

 

หาไดโ้ดยสูตร              X = å X 

        N 

   

  เมื=อ  X แทน คะแนนเฉลี=ย 

               å X แทน ผลรวมของคะแนนทั*งหมด 

    N แทน จาํนวนขอ้มูล 

 

2  ค่าความเบี=ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation) 

 

หาไดโ้ดยสูตร   S = å (X - X) 2  

           N - 1 

 

  เมื=อ  S แทน ความเบี=ยงเบนมาตรฐาน 
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X แทน คะแนน 

    X แทน คะแนนเฉลี=ย 

               å  แทน ผลรวม 

    N แทน จาํนวนขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที- 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลกัษณ์ที-ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชสั้ญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันี*  

  N แทน จาํนวนตวัอย่าง 

 X แทน คะแนนจากแบบสอบถาม 

  แทน ค่าคะแนนเฉลี=ยจากแบบสอบถาม 

S.D.  แทนค่าความเบี=ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การนาํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้สนอดงันี* 

 1. เปรียบเทียบเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนแตกต่างกนั 3 ระดบัคือ ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนสูง ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนปานกลาง และ

ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนตํ=า 

 2. เปรียบเทียบเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนแตกต่างกนั 3 ระดบัคือ ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนสูง ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนปานกลาง และ

ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนตํ=า โดยแยกเป็นเจตคติ 3ดา้น คือ ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอน ดา้นสื=อ

การสอน และดา้นการนาํความรู้ไปใช ้

 

X
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ตารางที- 1 เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนแตกต่างกนั 

 

ระดบัผลการเรียน N  S.D. 

สูง 16 115.25 10.57 

กลาง 16 108.69 14.61 

ตํ=า 16 105.81 18.85 

 

 

 ผลการวิเคราะห์ตารางที= 1 พบว่า คะแนนเฉลี=ยของเจตคติตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนสูง เท่ากบั 115.25  ส่วนคะแนนเฉลี=ยของเจตคตติอ่การเรียน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนปานกลางเท่ากบั 108.69 และคะแนนเฉลี=ย

ของเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนตํ=าเท่ากบั 105.81 

 เมื=อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี=ยของเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบั

ผลสัมฤทธิXทางการเรียนต่างกนัพบว่า นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงมีเจตคตติ่อการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูง เป็นอนัดบัแรก  นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง และ

ระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ รองลงมาตามลาํดบั 

 

 

 

X
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ตารางที- 2 เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนแตกต่างกนัโดยแยกเป็นเจตคตดิา้นที=1  คือ ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอน  

 

ระดบัผลการเรียน N  S.D. 

สูง 16 46.37 5.17 

กลาง 16 44.75 6.68 

ตํ=า 16 42.43 8.29 

 

 ผลการวิเคราะห์ตารางที= 2 พบว่า คะแนนเฉลี=ยของเจตคตใินดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน

ของนกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงเท่ากบั 46.37 ส่วนคะแนนเฉลี=ยของเจตคตติ่อการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนปานกลางในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน

เท่ากบั 44.75 และคะแนนเฉลี=ยและความเบี=ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนตํ=าในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนเท่ากบั 42.43 

 เมื=อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี=ยของเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในดา้นกจิกรรมการเรียน

การสอนของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนต่างกนัพบว่า นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX

ทางการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนสูง เป็น

อนัดบัแรก  นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน

ตํ=า มีเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นกจิกรรมการเรียนการสอนรองลงมาตามลาํดบั 
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ตารางที- 3 เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนแตกต่างกนัโดยแยกเป็นเจตคตดิา้นที=2  คือ ดา้นสื=อการสอน  

 

ระดบัผลการเรียน N  S.D. 

สูง 16 26.75 2.59 

กลาง 16 26.31 3.55 

ตํ=า 16 26.00 5.25 

 

 

 ผลการวิเคราะห์ตารางที= 3 พบว่า คะแนนเฉลี=ยและของเจตคติในดา้นสื=อการสอน ของ

นกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงเท่ากบั 26.75  ส่วนคะแนนเฉลี=ยของเจตคติต่อการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนปานกลางในดา้นสื=อการสอน  เท่ากบั 25.31 

และคะแนนเฉลี=ยของเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนตํ=า

ในดา้นสื=อการสอนเท่ากบั 56.00  

 เมื=อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี=ยของเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในดา้นสื=อการสอนของ

นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนต่างกนัพบว่า นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน

สูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนสูง เป็นอนัดบัแรก  

นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า มีเจตคติ

ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นสื=อการสอนรองลงมาตามลาํดบั 
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ตารางที- 4  เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนแตกต่างกนัโดยแยกเป็นเจตคตดิา้นที= 3 คือ ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้

 

ระดบัผลการเรียน N  S.D. 

สูง 16 43.62 4.66 

กลาง 16 39.37 7.33 

ตํ=า 16 37.00 8.5 

 

 ผลการวิเคราะห์ตารางที= 3 พบว่า คะแนนเฉลี=ยของเจตคติในดา้นการนาํความรู้ไปใชข้อง

นกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงเท่ากบั 43.62  ส่วนคะแนนเฉลี=ยของเจตคติต่อการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนปานกลางในดา้นการนาํความรู้ไปใช ้เท่ากบั 

39.37  และคะแนนเฉลี=ยของเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนตํ=าในดา้นการนาํความรู้ไปใช ้เท่ากบั 37.00  

 เมื=อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี=ยของเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในดา้นการนาํความรู้ไป

ใชข้องนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนต่างกนัพบว่า นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการ

เรียนสูงมีเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นการนาํความรู้ไปใชสู้ง เป็นอนัดบัแรก  

นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า มีเจตคติ

ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นการนาํความรู้ไปใชร้องลงมาตามลาํดบั 
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บทที- 5  

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัครั* งนี*ตอ้งการศึกษาการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั*น

มธัยมศึกษาปีที= 1 ที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนต่างกนั ดงัรายละเอียดและผลการวิจยัสรุปไดด้งันี* 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพื=อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษมีระดบัผลการเรียน

ต่างกนั 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 นกัเรียนที=มีระดบัผลการเรียนสูงจะมีเจตคตติ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในดา้นกิจกรรมการ

เรียนการสอน สื=อการสอน และการนาํความรู้ไปใช ้ สูง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรที-ใช้ในการวิจัย 

นกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาค

ภาษาองักฤษ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
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กลุ่มตวัอย่างที=ใชใ้นการวิจยัครั* งนี* เป็นนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษดยทาํการเลือกแบบเจาะจง ซึ=งแบ่งเป็น

ผูที้=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูง 16 คน ผูที้=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง 16 คน และผูที้=มี

ผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า 16 คน 

 ระยะเวลาที-ใช้ในการวิจัย 

 ผูว้ิจยัทาํการศึกษาในภาคเรียนที= 1 ปีการศึกษา 2552  

 เครื-องมือที-ใช้ในการวิจัย 

 เครื=องมือที=ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*คือ แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ=ง

แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

 1.  ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอน จาํนวน 12 ขอ้ 

 2. ดา้นสื=อการสอน จาํนวน 7 ขอ้ 

 3. ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้จาํนวน 11 ขอ้ 

การดําเนินการการศึกษา 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที=เกี=ยวขอ้งกบัการวดัเจตคติของนกัเรียนที=มีต่อการเรียนวิชา 

        วิทยาศาสตร์ 

 2.    การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.    รวบรวมแบบสอบถามที=เกี=ยวกบัการวดัเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  แลว้เลือก 

แบบสอบถามที=มีลกัษณะตรงตามตอ้งการมา  1  ฉบบั   

 4.    การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.    การจดักระทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้สนอตามขั*นตอนดงันี* 

 1. เปรียบเทียบเจตคตติอ่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนแตกต่างกนั 3 ระดบัคือ ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนสูง ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนปานกลาง และ

ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนตํ=า 

 2. เปรียบเทียบเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิX การ

เรียนแตกต่างกนั 3 ระดบัคือ ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนสูง ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนปานกลาง และ

ระดบัผลสัมฤทธิX การเรียนตํ=า โดยแยกเป็นเจตคติ 3ดา้น คือ ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอน ดา้นสื=อ

การสอน และดา้นการนาํความรู้ไปใช ้
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สรุปผลการวิจัย 

 นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์สูง เป็น

อนัดบัแรก  นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน

ตํ=า มีเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รองลงมาตามลาํดบั โดยถา้แยกเป็นรายดา้นจะพบว่า 

 1. นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใน

ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอนสูง เป็นอนัดบัแรก  นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปาน

กลาง และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นกิจกรรม

การเรียนการสอนรองลงมาตามลาํดบั 

 2. นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใน

ดา้นกจิกรรมการเรียนการสอนสูง เป็นอนัดบัแรก  นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปาน

กลาง และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นสื=อการ

สอนรองลงมาตามลาํดบั 

 

 3. นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใน

ดา้นการนาํความรู้ไปใชสู้ง เป็นอนัดบัแรก  นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง 

และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นการนาํความรู้ไป

ใชร้องลงมาตามลาํดบั 

 

อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัครั* งนี* มีจุดมุ่งหมายเพื=อเปรียบเทียบเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน

ชั*นมธัยมศึกษาปีที= 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โครงการภาคภาษาองักฤษมี

ระดบัผลการเรียนต่างกนัซึ=งสามารถอภิปรายผลไดด้งันี* 

 นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์สูง เป็น

อนัดบัแรก  นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง และระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียน

ตํ=า มีเจตคตติ่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รองลงมาตามลาํดบั ซึ=งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 โดยแยกเจตคติเป็นรายดา้น 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นสื=อการสอน 

ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้จากการวิจยัพบว่า นกัเรียนที=มีระดบัผลสัมฤทธิXทางการเรียนต่างกนั 3 

ระดบั คือกลุ่มสูง ปานกลาง และตํ=า จะมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในทั*ง 3ดา้น แตกต่างกนั  

โดยนกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงจะมีเจตคติในทั*ง 3 ดา้นสูงกว่านกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิX

ทางการเรียนตํ=า ซึ=งผูว้ิจยัคิดว่าอาจเป็นเพราะ ความรู้สึกชอบ พอใจ หรือความเบื=อหน่ายในการเรียน

วิทยาศาสตร์  น่าจะมีผลต่อระดบัคะแนนหรือผลการเรียนของนกัเรียนแตล่ะคน  ซึ=งผลที=ไดเ้ป็นไป

ตามสมมติฐาน และตรงกบังานวิจยัที=ศึกษา ของคอยโย ( Koivo. 1983 : 2624-A) ไดศึ้กษา
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ความสัมพนัธ์ของเจตคติและผลสัมฤทธิXทางการเรียน ปรากฏว่า นกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการ

เรียนสูงจะมีเจตคติต่อกาเรียนการสอนดีกว่านกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า และ 

นภาพร เมฆรักษาวณิช ( 2515 : 66-67) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของเจตคติและผลสัมฤทธิXทางการ

เรียน ผลการวจิยัสรุปว่าเจตคติในการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธิX ในการเรียน 

กล่าวคือ นกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูงจะมีเจตคตติ่อกาเรียนการสอนดกีวา่นกัเรียนที=มี

ผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาตวัแปรอื=นๆเช่น ความคดิสร้างสรรค ์ความฉลาดทางอารมณ์ ทกัษะการ

ทดลอง ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ 

 2. ควรศึกษาในรายวิชาอื=นๆนอกจากวิทยาศาสตร์และควรศึกษาในระดบัช่วงชั*นต่างๆ 
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ตารางที= 5 คะแนนเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนสูง 

 

เลขที= ผลสัมฤทธิXทางการเรียน คะแนนเจตคต ิ

1 18.17 122 

4 17.67 121 

5 16.67 102 

6 16.67 104 

9 16.16 119 

10 16.83 119 

13 15.67 89 

14 17.00 125 

18 15.67 113 

22 16.00 113 

23 15.67 119 

27 16.33 113 

34 15.67 128 

35 16 115 

48 16.33 108 

50 17.34 134 
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N = 16 - = 115.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที= 6 คะแนนเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนปานกลาง 

 

เลขที= ผลสัมฤทธิXทางการเรียน คะแนนเจตคต ิ

2 13.33 107 

8 15.00 110 

16 13.00 105 

19 13.33 96 

20 12.17 114 

21 12.33 127 

24 13.33 110 

25 14.00 94 

28 15.00 127 

29 14.50 117 

30 13.83 116 

31 13.33 69 

39 15.00 116 

40 12.17 114 

43 14.17 125 

X
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47 12.34 92 

N = 16 - = 108.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที= 7 คะแนนเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที=มีผลสัมฤทธิXทางการเรียนตํ=า 

 

เลขที= ผลสัมฤทธิXทางการเรียน คะแนนเจตคต ิ

3 10.00 139 

7 11.66 103 

12 8.67 108 

15 9.00 113 

17 11.00 101 

26 7.00 98 

32 9.33 117 

33 8.17 120 

36 9.67 82 

38 11.17 54 

41 12.00 108 

42 10.66 96 

44 10.00 98 

45 6.33 115 

46 11.67 130 

X
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49 9.34 111 

N = 16 - = 105.81 
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แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

คําชี;แจง  

 1. แบบสอบถามนี* เป็นแบบวดัความรู้สึกพึงพอใจ  และความคิดเห็นของนกัเรียนที=มีต่อการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน สื=อการสอน และการนาํความรู้ไปใช ้

 2. การตอบแบบสอบถามไม่มีคาํตอบที=ถูกหรือผิด คาํตอบของนกัเรียนไม่มีผลต่อการเรียน

ของนกัเรียนแต่อย่างใด 

 3. ให้พิจารณาขอ้ความแลว้ทาํเครื=องหมาย ü หลงัขอ้ความแต่ละขอ้ความลงในช่องที=

นกัเรียนเห็นว่าตรงกบัระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนดงันี* 

   1 หมายถึง  ไม�เห็นด�วยอย�างยิ=ง   

   2 หมายถึง  ไม�เห็นด�วย 

   3 หมายถึง  ไม�แน�ใจ 

   4 หมายถึง  เห็นด�วย 

   5 หมายถึง  เห็นด�วยอย�างยิ=ง 

 

 

ข้อที- ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1 นกัเรียนรู้สึกสนุกสนานในขณะเรียน      

2 นกัเรียนคิดการเรียนวิทยาศาสตร์เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์      
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3 นกัเรียนรู้สึกไม่สบายใจทุกครั* งที=เรียนวิทยาศาสตร์      

4 นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน      

5 นกัเรียนเขา้ใจเนื*อหาวิชาที=เรียน      

6 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์      

7 นกัเรียนคิดว่ากจิกรรมการเรียนการสอนจาํเจ น่าเบื=อหน่าย      

8 นกัเรียนคิดว่าบรรยากาศในห้องเรียนเครียด      

9 นกัเรียนคิดว่านกัเรียนรูสึ้กง่วงนอนทุกครั* งที=เรียนวิทยาศาสตร์      

10 นกัเรียนไม่อยากเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มเวลาเรียนวิทยาศาสตร์      

 

 

 

 

ข้อที- ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

11 นกัเรียนคิดว่ากจิกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นกจิกรรมที=ไม่น่า

เบื=อ 

     

12 นกัเรียนคิดว่าควรเปลี=ยนแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน      

13 นกัเรียนคิดว่าพาวเวอร์พอยทเ์หมาะกบัการเรียนการสอน      

14 นกัเรียนคิดว่าวิดีทศัน์เหมาะกบัการเรียนการสอน      

15 นกัเรียนคิดว่าเอกสารประกอบการเรียนเหมาะสมกบัการเรียน

การสอน 

     

16 นกัเรียนคิดว่าสื=อการสอนทาํให้เขา้ใจบทเรียนมากขึ*น      

17 นกัเรียนคิดว่าสื=อการสอนทาํให้จดจาํเนื*อหาไดน้าน      

18 นกัเรียนคิดว่าสื=อการสอนกระตุน้ให้ใชค้วามคิดตลอดเวลา      

19 เมื=อครูให้ทาํการทดลองวิทยาศาสตร์นกัเรียนตอ้งฝืนใจทาํจนสําเร็จ      

20 นกัเรียนคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที=ส่งเสริมความคิดริเริ=ม

สร้างสรรค ์

     

21 นกัเรียนคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที=มีประโยชนต์่อ

ชีวิตประจาํวนัมาก 

     

22 นกัเรียนคิดว่าความรู้ที=ไดร้ับสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้      

23 นกัเรียนคิดว่าสามารถนาํความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาได ้      
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24 นกัเรียนคิดว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ทาํให้เราเรียนรู้เกี=ยวกบั

ธรรมชาติมากขึ*น 

     

25 นกัเรียนคิดว่าการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทาํให้เราเป็นคนมีเหตุผล      

26 นกัเรียนคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ทาํให้ไดฝึ้กฝนให้ใชค้วามคดิของ

ตนเอง 

     

27 นกัเรียนคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ไดช่้วยให้เรียนวิชาอื=นๆไดด้ีขึ*น      

28 นกัเรียนคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ไม่สามารถนาํไปพฒันาตนเองได ้      

29 นกัเรียนคิดว่าผูเ้รียนวิทยาศาสตร์ตอ้งเป็นผูที้=มีความสนใจเป็น

พิเศษ 

     

30 นกัเรียนคิดว่าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แลว้ไม่สามารถนาํไปใช้

พฒันาตนเองได ้

     

 

 

 


