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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการพัฒนาบทเรียนส าเ ร็จรูปประกอบการสอนกลุม่สาระการเ รียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับช ั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดล้อมคร้ัง น้ี   ผู ้วิจัยได้เ รียบเ รียงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไว ้
ตามล าดบัหัวขอ้ดงัน้ี 

 1.  หลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
      1.1  คณุภาพของผูเ้รียนวทิยาศาสตร์ 
      1.2  สาระท่ีเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
      1.3  มาตรฐานการเรียนรู้ 
      1.4  เป้าหมายส าคญัของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
      1.5  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
      1.6  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

      2.1  การหมนุเวยีนสาร 
       2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหย่ือกบัผูล้า่ 
       2.3  ความสัมพนัธ์แบบปรสิต 
       2.4  ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพากนั 

       2.5  ความสัมพนัธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกนั 

       2.6  ความสัมพนัธ์แบบอิงอาศัย 
     2.7  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 3.  บทเรียนส าเร็จรูป 

       3.1  ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป 

     3.2 ววิฒันาการของบทเรียนส าเร็จรูป 
       3.3  ประเภทของบทเรียนส าเร็จรูป 

       3.4  สว่นประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป 

       3.5 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 

       3.6 การจดักจิกรรมการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป 
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       3.7  ชนิดของบทเรียนส าเร็จรูป 

       3.8  จุดเดน่และจุดดอ้ยของบทเรียนส าเร็จรูป 

 4.   ทฤษฎีจิตวทิยากบับทเรียนส าเร็จรูป 

       4.1  ทฤษฎีสัมพนัธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ 
       4.2  ทฤษฎีของสกนิเนอร์ 
 5.  ความพึงพอใจของนักเรียน 
                   5.1  ความหมายความพึงพอใจ 
      5.2  แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
      5.3  ทฤษฎีท่ีเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
 6.  เอกสารงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 
 
1.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

      1.1  คุณภาพของผู้ เรียนวิทยาศาสตร์ 
        การจดัการศึกษาวทิยาศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุง่หวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้

วทิยาศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้    โดยผูเ้รียนมสีว่นรว่มในการเรียนทุกขั้นตอน 
ผูเ้รียนจะไดท้ ากจิกรรมหลากหลาย  ทั้งเป็นกลุม่และเป็นรายบุคคลในการสังเกตส่ิงตา่งๆ รอบตวั  ตั้งค าถาม 
หรือปัญหาเกีย่วกบัส่ิงท่ีจะศึกษา  ไดพ้ฒันากระบวนการคิดขั้นสูง  มกีารคิดวางแผนและลงมอืปฏิบติัการ
ส ารวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย   จากแหลง่เรียนรู้ทั้งสว่นท่ีเป็นสากลและท้องถ่ิน  คิดและ
ตดัสินใจเลือกขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ไปใชใ้นการตอบค าถาม  หรือแกปั้ญหา  ซ่ึงจะน าไปสูอ่งค์ความรู้
แนวคิดหลกัทางวทิยาศาสตร์    แลว้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้หรือองค์ความรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ ให้ผูอ่ื้นรับรู้
กระบวนการเรียนรู้ดงักลา่วจะท าให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้และเกดิการพฒันาเจตคติทางวทิยาศาสตร์  
คณุธรรม  และคา่นิยมท่ีดีตอ่วทิยาศาสตร์    โดยครูผูส้อนท่ีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้  กระตุน้  
แนะน าชว่ยเหลือให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ 
  เพื่อให้การศึกษาวทิยาศาสตร์บรรลุผลตามท่ีมุง่หวงัไว ้  จึงไดก้  าหนดคณุภาพของผูเ้รียนกลุม่
วทิยาศาสตร์ท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ช ั้นปี  ดงัน้ี 

 คณุภาพของผูเ้รียนวทิยาศาสตร์ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ช ั้นปี 

 1.  เขา้ใจเกีย่วกบัส่ิงมชีีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ   ความหลากหลายทางชีวภาพ  และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมชีีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
 2.  เขา้ใจสมบติัของสารและการเปล่ียนแปลงของสาร   แรงและการเคล่ือนท่ี  พลงังาน  

 3.  เขา้ใจโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก  ความส าคญัของทรัพยากรทางธรณี  ดาราศาสตร์  
และอวกาศ 
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 4.  ใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแกปั้ญหา  ในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ดว้ยการลง
มอืปฏิบติัจริง  ศึกษาคน้ควา้ สืบคน้จากแหลง่เรียนรู้หลากหลาย  และจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  และส่ือสาร
ความรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ ให้ผูอ่ื้นรับรู้ 
 5.  เชื่อมโยงความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  และศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ท าโครงงานวทิยาศาสตร์  หรือสร้างชิ้นงาน 

 6.  มเีจตคติทางวทิยาศาสตร์  หรือจิตวทิยาศาสตร์ดงัน้ี 

  6.1  ความสนใจใฝ่รู้ 
  6.2  ความมุง่ม ัน่  อดทน  รอบคอบ 

  6.3  คามซ่ือสัตย์  ประหยดั 
  6.4  การรว่มแสดงความคิดเห็น  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  6.5  ความมเีหตุผล 
  6.6  การท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได้อยา่งสร้างสรรค์ 
 7.  มเีจตคติ  คณุธรรม คา่นิยมท่ีดีตอ่วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม 

  7.1  มคีวามพอใจ  ความซาบซ้ึง  ความสุขในการสืบเสาะหาความรู้และรักท่ีจะเรียนรู้
ตอ่เน่ืองตลอดชีวติ 
  7.2  ตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการ
ด ารงชีวติและการประกอบอาชีพ 

  7.3  ตระหนักวา่การใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมผีลตอ่ชีวติและส่ิงแวดล้อม 

  7.4  แสดงความชื่นชม ยกยอ่งและเคารพในสิทธิของผลงานท่ีผูอ่ื้นและตนเองคิดคน้ข้ึน 

  7.5  แสดงความซาบซ้ึง ในความงามและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกบัการอนุรักษ์พ ัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนและในทอ้งถ่ิน 

  7.6  ตระหนักและยอมรับความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และการท างาน  

ตา่ง ๆ (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,2544 : 4- 5) 
 
   1.2  สาระทีเ่ป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

        สาระท่ี 1  ส่ิงมชีีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
         สาระท่ี 2 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
         สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร 
         สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี 

         สาระท่ี 5 พลงังาน 

         สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 



8 

 

         สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
         สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ,2544 : 9) 
1.3  มาตรฐานการเรียนรู้ 

        มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 สาระที ่  1 :  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน  ว 1.1  :   เขา้ใจหนว่ยพื้นฐานของส่ิงมชีีวติ  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบตา่ง ๆ ของส่ิงมชีีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเ รียนรู้  และน าความรู้ไปใช ้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล
ส่ิงมชีีวติ 

มาตรฐาน ว 1.2 : เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
ววิฒันาการของส่ิงมชีีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช ้เทคโนโลยีชีวภาพ  
ท่ีมผีลตอ่มนุษย์และส่ิงแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่ 2 :  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน  ว 2.1 : เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดล้อมกบัส่ิงมีชีวิตตา่ง ๆ 
ในระบบนิเวศ  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิง ท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน  ว 2.2 : เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช ้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทอ้งถ่ิน  ประเทศ และโลก  น าความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยืน 

สาระที ่ 3 :  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน  ว 3.1 : เขา้ใจสมบติัของสาร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง

ยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน  ว 3.2 : เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย
การเกดิปฏิกริิยาเคม ี มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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สาระที ่  4 :  แรงและการเคลื่อนที ่
มาตรฐาน ว 4.1 : เขา้ใจธรรมชาติของแรงแมเ่หล็กไฟฟ้า  แรงโน้มถว่ง  และแรงนิวเคลียร์ มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
อยา่งถูกตอ้งและมคีณุธรรม 

มาตรฐาน ว 4.2 : เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบตา่ง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิง ท่ีเ รียนรู้และน าความรู้ไปใ ช ้
ประโยชน์ 

สาระที ่ 5 : พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1 : เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต  การเปล่ียนแปลงรูป
พลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานตอ่ชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

 

สาระที ่ 6 :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการตา่ง ๆ  ท่ีเกดิข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการตา่ง ๆ ท่ีมผีลตอ่การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐาน
ของโลก  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิง ท่ีเ รียนรู้
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระที ่ 7 :    ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.1 : เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 
และผลตอ่ส่ิงมชีีวติบนโลก  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2 : เขา้ใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช ้ในการส ารวจอวกาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดา้นเกษตรและการส่ือสาร  ส่ือสารส่ิง ท่ีเ รียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมคีณุธรรมตอ่ชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

สาระที ่ 8 :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้

การแกปั้ญหา  รู้วา่ปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญม่ีรูปแบบท่ี
แนน่อน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได้  ภายใต้ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น
ชว่งเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม  และส่ิงแวดล้อมมีความ
เกีย่วขอ้งสัมพนัธ์กนั 

                                         (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,2544 : 9 - 11) 
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1.3  เป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
        วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เกีย่วกบัธรรมชาติ  โดยมนุษย์ใชก้ระบวนการสังเกต  
ส ารวจ  ตรวจสอบ  และการทดลองเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมาจดัระบบ  หลกัการ  
แนวคิด  และทฤษฎี  ดงันั้นการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์จึงมุง่เน้นให้ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูเ้รียนและคน้พบด้วย
ตนเองมากท่ีสุด  นั่นคือให้ไดท้ั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ตั้งแตว่ยัเร่ิมแรกกอ่นเขา้เรียน  เมือ่อยูใ่น
โรงเรียนและเมือ่ออกจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพแลว้ 
        การจกัการเรียนการสอนกลุม่วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมเีป้าหมายส าคญัดงัน้ี 

  1.  เพื่อให้เขา้ใจหลกัการทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในกลุม่วทิยาศาสตร์ 
  2.  เพื่อให้เขา้ใจขอบเขต  ธรรมชาติ  และขอ้จ ากดัของวทิยาศาสตร์ 
  3.  เพื่อให้มทีกัษะท่ีส าคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4.  เพื่อพฒันากระบวนการคิด จินตนาการ  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ทกัษะการ
ส่ือสาร  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  และความสามารถในการตัดสินใจ 
  5.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  มวลมนุษย์และ
สภาพแวดลอ้มในเชิงท่ีมอิีทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

  6.  เพื่อน าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ตอ่
สังคมและการด ารงชีวติ 
  7.  เพื่อให้เป็นคนมเีหตุผล  ใจกวา้ง  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ใชว้ธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา สนใจ  และใฝ่รู้ในเร่ืองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จากเป้าหมายดงักลา่ว แสดงให้เห็นวา่การเรียนวทิยาศาสตร์ชว่ยให้มีการพฒันาในทุก ๆ 
ดา้น และครอบคลุมถึงเร่ืองของความตระหนักและผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย  การจดัการ
เรียนการสอนกลุม่วทิยาศาสตร์ในทุกระดับจึงตอ้งด าเนินการท่ีจะสง่เสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาท่ี
สมบูรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้  โดยจดักจิกรรมการเรียนการสอนกลุม่วิทยาศาสตร์ท่ีเน้น
กระบวนการท่ีผูเ้รียนเป็นผูคิ้ด  ลงมอืปฏิบติั  ศึกษาคน้ควา้อยา่งมรีะบบดว้ยกิจกรรมหลากหลาย  กจิกรรมท่ี
จะจดัให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ได้มหีลากหลายเชน่ 

- กจิกรรมภาคสนาม 
- กจิกรรมแกปั้ญหา 
- กจิกรรมการสังเกต 
- กจิกรรมส ารวจตรวจสอบ 

- กจิกรรมการทดลอง 
- กจิกรรมสืบคน้ขอ้มูล  ทั้งจากแหลง่ขอ้มลูท่ีเป็นบุคคล  เอกสารในห้องสมดุหรือหนว่ยงาน

ในทอ้งถ่ิน  จนถึงการสืบคน้ทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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- กจิกรรมศึกษาคน้ควา้จากส่ือตา่ง ๆ และแหลง่เรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

- กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 
- กจิกรรมอภิปราย 

ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงวฒุิภาวะ  ประสบการณ์  ส่ิงแวดลอ้ม  และวฒันธรรมตา่งกนัท่ีผูเ้รียนไดรั้บรู้ 
มาแลว้กอ่นเขา้สูห่้องเรียน   การเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเกดิข้ึนระหวา่งท่ีผู ้เ รียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการท า
กจิกรรมการเรียนเหลา่นั้น  จึงจะมคีวามสามารถในการสืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหา
ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ไดพ้ฒันากระบวนการคิดขั้นสูง  และคาดหวงัวา่กระบวนการเ รียนรู้ดังกลา่วจะ
ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช ้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์  รวมทั้งสามารถส่ือสารและท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้
ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนกลุม่วทิยาศาสตร์ตามแนวการเรียนรู้ดงักลา่ว  ซ่ึงถือวา่เป็น
การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมคีวามส าคญัท่ีสุด  ทั้งน้ีไดพ้ฒันากระบวนการเรียนรู้มาโดยล าดบั  กลา่วคือ  ในระยะ
เร่ิมแรกของการพฒันาหลกัสูตร  เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  แตก่  าหนดแนวในการท ากจิกรรม
คอ่นขา้งมาก   ผูเ้รียนไดม้โีอกาสฝึกคิดตาม  ลงมอืปฏิบติั  ออกแบบบนัทึกขอ้มลู  และวเิคราะห์ขอ้มลูเอง  
ในระยะตอ่มา  ไดเ้ร่ิมพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยก  าหนดปัญหาปลายเปิด  ให้ผูเ้รียนคิดวางแผน  
ออกแบบการทดลอง และลงมอืปฏิบติั  ศึกษาคน้ควา้  ตรวจสอบความคิดดว้ยตนเองมากข้ึน  ขั้นสุดทา้ยของ
การพฒันากระบวนการเรียนรู้คือกจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีผูเ้รียนเป็นผูร้ะบุปัญหา
หรือค าถามตามความสนใจของตนเองหรือของกลุม่  วางแผนหาวธีิการท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยการสร้างทางเลือก
หลากหลาย  โดยใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเรียนรู้มา มกีารตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการแกปั้ญหา  ลงมอืปฏิบติั  และประเมนิผลการแกปั้ญหาสรุปเป็นความรู้ใหม ่  (หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,2544 : 36 - 38) 
 

1.4  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
       สมาคมความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of 

Science-AAAS) ไดก้  าหนดจุดมุง่หมายของการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองมอืในการ
แสวงหาความรู้ทั้งส้ิน 13 ทกัษะโดยจดัแบง่ออกเป็น 2 หมวด คือ  
                   1. ทกัษะพื้นฐาน หรือทกัษะเบ้ืองตน้ (Basic Science Process Skill) ประกอบดว้ย 8 ทกัษะ 
ไดแ้ก ่ทกัษะท่ี 1-8  
                  2. ทกัษะขั้นบูรณาการ หรือ ทกัษะเชิงซอ้น (Intergrated Science Process Skill) ประกอบดว้ย 5 
ทกัษะ ไดแ้ก ่ทกัษะท่ี 9-13 ในสว่นความหมายท่ีเกีย่วขอ้งในแตล่ะทักษะ สรุปไดด้งัน้ี  
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             2.1 ทกัษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใชป้ระสาทสัมผสัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั ไดแ้ก ่ตา หู จมกู ล้ิน และผิวกาย เขา้ไปสัมผสัโดยตรงกบัวตัถุหรือ
ปรากฏการณ์ตา่งๆ โดยไมล่งความเห็นของผูสั้งเกต  
             2.2  ทกัษะการวดั (Measurement) หมายถึงความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือวดัหาปริมาณ
ของส่ิงตา่งๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความสามารถในการเลือกใชเ้คร่ืองมืออยา่งเหมาะสม และความสามารถในการ
อา่นคา่ท่ีไดจ้ากการวดัได้ถูกตอ้งรวดเร็วและใกลเ้คียงกบัความจริงพร้อมทั้งมหีนว่ยก  ากบัเสมอ  
             2.3  ทกัษะการค านวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คณู หาร 
หรือจดักระท ากบัตวัเลขท่ีแสดงคา่ปริมาณของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากการสังเกต การวดั การทดลอง
โดยตรง หรือจากแหลง่อ่ืน ตวัเลขท่ีค านวณนั้นตอ้งแสดงคา่ปริมาณในหนว่ยเ ดียวกนั ตวัเลขใหมท่ี่ไดจ้าก
การค านวณจะชว่ยให้ส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีตอ้งการและชดัเจนย่ิง ข้ึน  
            2.4 ทกัษะการจ าแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจดัจ าแนก
หรือเรียงล าดบัวตัถุ หรือส่ิงท่ีอยูใ่นปรากฏการณ์ตา่งๆ ออกเป็นหมวดหมูโ่ดยมเีกณฑ์ในการจัดจ าแนก 
เกณฑ์ดงักลา่วอาจใช ้ ความเหมอืน ความแตกตา่ง หรือความสัมพนัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้ โดยจดัส่ิงท่ีมี
สมบติับางประการรว่มกนัให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั   
             2.5 ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา (Space/space 
Relationship and Space/Time Relationship) สเปส (Space) ของวตัถุ หมายถึง ท่ีวา่งบริเวณท่ีวตัถุนั้น
ครอบครองอยู ่ ซ่ึงจะมรูีปรา่งและลกัษณะเชน่เดียวกบัวตัถุนั้น โดยทัว่ไป สเปสของัตถุจะม ี 3 มติิ 
(Dimensions) ไดแ้ก ่ความกวา้ง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวตัถุทกัษะการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา หมายถึง ความสามารถในการระบุความสัมพนัธ์ระหวา่ง ส่ิง
ตอ่ไปน้ี คือ 1) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 มติิ กบั 3 มติิ 2) ส่ิงท่ีอยูห่น้ากระจกเงากบัภาพท่ีปรากฏจะเป็นซา้ย
ขวาของกนัและกนัอยา่งไร 3) ต าแหนง่ท่ีอยูข่องวตัถุหน่ึงกบัอีกวตัถุหน่ึง 4) การเปล่ียนแปลงต าแหนง่ท่ีอยู ่
ของวตัถุกบัเวลา หรือสเปสของวตัถุท่ีเปล่ียนแปลงไปกบัเวลา  
             2.6 ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมูล (Organizing data and communication) 
หมายถึง ความสามารถในการน าขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกต การวดั การทดลอง  และจากแหลง่อ่ืนมาจดั
กระท าใหมโ่ดยวธีิการตา่งๆ เชน่ การจดัเรียงล าดบั การแยกประเภท หรือค านวณหาคา่ใหม ่ เพื่อให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจมากข้ึน อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูม ิแผนภาพ กราฟ สมการ เป็นตน้  
              2.7 ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย
ขอ้มลูท่ีมอียูอ่ยา่งมเีหตุผลโดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาชว่ย ขอ้มลูท่ีมอียูอ่าจได้มาจากการ
สังเกต การวดั การทดลอง ค าอธิบายนั้นไดม้าจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ ผูสั้งเกตท่ีพยายามโยง
บางสว่นท่ีเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิมให้มาสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีตนเองมีอยู ่  
             2.8 ทกัษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการท านายหรือคาดคะเนส่ิง
ท่ีจะเกดิข้ึนลว่งหน้า โดยอาศยัการสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้าๆ หรือความรู้ท่ีเป็นหลกัการ กฎ หรือ



13 

 

ทฤษฎีในเร่ืองนั้นมาชว่ยในการท านาย การท านายอาจท าไดภ้ายในขอบเขตข้อมลู (Interpolating) และ
ภายนอกขอบเขตขอ้มลู (Extrapolating)  
             2.9 ทกัษะการตั้งสมมติุฐาน (Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการให้
ค าอธิบายซ่ึงเป็นค าตอบลว่งหน้ากอ่นท่ีจะด าเนินการทดลอง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเร่ือง
นั้นๆ ตอ่ไป สมมติุฐานเป็นขอ้ความท่ีแสดงการคาดคะเน ซ่ึงอาจเป็นค าอธิบายของส่ิงท่ีไมส่ามารถ
ตรวจสอบโดยการสังเกตได ้ หรืออาจเป็นขอ้ความท่ีแสดงความสัมพนัธ์ท่ีคาดคะเนวา่จะเกดิข้ึนระหวา่งตวั
แปรตน้กบัตวัแปรตาม ขอ้ความของสมมติุฐานน้ีสร้างข้ึนโดยอาศยัการสังเกตความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็น
พื้นฐาน การคาดคะเนค าตอบท่ีคิดลว่งหน้าน้ียงัไมท่ราบ หรือยงัไมเ่ป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมากอ่น  
ขอ้ความของสมมติุฐานตอ้งสามารถท าการตรวจสอบโดยการทดลองและแกไ้ขเมือ่มีความรู้ใหมไ่ด้  
             2.10 ทกัษะการก  าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining operationally) หมายถึง 
ความสามารถในการก  าหนดความหมายและขอบเขตของค า หรือตวัแปรตา่งๆ ให้เขา้ใจตรงกนั  และสามารถ
สังเกตและวดัได ้ ค านิยามเชิงปฏิบติัการ เป็นความหมายของค าศพัท์เฉพาะ  เป็นภาษางา่ยๆ ชดัเจน ไมก่  ากวม 
ระบุส่ิงท่ีสังเกตได ้ และระบุการกระท าซ่ึงอาจเป็น การวดั การทดสอบ การทดลองไวด้ว้ย  
             2.11 ทกัษะการก  าหนดและควบคุมตวัแปร (Identifying and controlling variables) 
หมายถึง การชี้บง่ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีตอ้งควบคุมในสมมุติฐานหน่ึง การควบคมุตวัแปร
นั้นเป็นการควบคมุส่ิงอ่ืนๆ นอกเหนือจากตวัแปรตน้ท่ีจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือนถา้หากวา่ไม ่
ควบคมุให้เหมอืนกนั  
             2.12 ทกัษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบติัการเพื่อหาค าตอบ
หรือทดสอบสมมติุฐานท่ีตั้งไว ้ ในการทดลองจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ  
     2.12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอ่นลงมอื
ทดลองจริง เพื่อก  าหนดวธีิการด าเนินการทดลองซ่ึงเกีย่วกบัการก  าหนดวธีิด าเนินการทดลองซ่ึงเกีย่วกบัการ
ก  าหนดและควบคมุตวัแปร และวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการใชใ้นการทดลอง  
                             2.12.2 การปฏิบติัการทดลอง หมายถึง การลงมอืปฏิบติัการทดลองจริงๆ  
                             2.12.3 การบนัทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีได้จากการทดลอง 
ซ่ึงอาจเป็นผลของการสังเกต การวดั และอ่ืนๆ  
             2.13 ทกัษะการตีความหมายขอ้มลูและลงข้อสรุป (Interpretting data and conclusion) 
หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของขอ้มลูท่ีไดจ้ัดกระท า และอยูใ่นรูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือ
ความหมายแลว้ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปตาราง กราฟ แผนภูมหิรือรูปภาพตา่งๆ รวมทั้งความสามารถในการบอก
ความหมายขอ้มูลในเชิงสถิติดว้ย และสามารถลงขอ้สรุปโดยการเอาความหมายของขอ้มลูท่ีได้ทั้งหมด  
สรุปให้เห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มลูท่ีเกีย่วข้องกบัตัวแปรท่ีตอ้งการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลอง
นั้นๆ (http://www.tmk.ac.th/ 30 มิ.ย.51) 

http://www.tmk.ac.th/
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2.   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 

       หมายถึง  ส่ิงตา่ง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา  เชน่  อาคาร  บา้นเรือน  ตน้ไม ้  ภูเขา  น ้ าตก สัตวต์า่ง ๆ 
เรียกวา่ ส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงมส่ิีงท่ีมชีีวติและส่ิงท่ีไมม่ชีีวติ  ส่ิงแวดลอ้มเหลา่น้ีลว้นมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงมชีีวติ
ในดา้นตา่ง ๆ เชน่  เป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั   เป็นแหลง่อาหาร  เป็นแหลง่หลบภยั  เป็นแหลง่สืบพนัธ์ุและเล้ียงดู
ลูกออ่น   

  2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมชีีวติ 

   ส่ิงมชีีวตินอกจากมคีวามสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มแล้ว  ส่ิงมชีีวติท่ีอาศยัอยูใ่น
บริเวณเดียวกนั  ยงัมคีวามสัมพนัธ์กนัในลกัษณะตา่ง ๆ ดงัน้ี 

   2.1.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหย่ือกบัผู้ลา่  เป็นความสัมพนัธ์ท่ีฝ่ายหน่ึงได้
ประโยชน์  แตอี่กฝ่ายหน่ึงเสียประโยชน์  เชน่  หนูเป็นเหย่ืองู  กวางเป็นเหย่ือเสือ  แมลงเป็นเหย่ือกบ  
หนอนเป็นเหย่ือนก 

   2.1.2 ความสัมพนัธ์แบบปรสิต  โดยท่ีปรสิตไดป้ระโยชน์  สว่นฝ่ายท่ีถูกเกาะกนิ
เสียประโยชน์  เชน่  ตน้กาฝากแยง่อาหารตน้ไมใ้หญ ่  เหาเกาะกนิอยูบ่นศีรษะคน 

   2.1.3  ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพากนั  เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมชีีวติท่ีต้องอาศยั
อยูร่ว่มกนั  ไมส่ามารถแยกจากกนัได ้  และตา่งฝ่ายตา่งไดรั้บประโยชน์จากการอยูร่ว่มกนั  เชน่ รากบั
สาหรา่ยท่ีอาศยัอยูร่ว่มกนัเป็นไลเคน  โดยราชว่ยดูดความชื้นให้แกส่าหรา่ย  และดูดอาหารจากสาหรา่ย 

   2.1.4  ความสัมพนัธ์แบบไดป้ระโยชน์รว่มกนั  เป็นความสัมพนัธ์ท่ีตา่งฝ่ายตา่งให้
ประโยชน์แกก่นั  เชน่  ผ้ึงกบัดอกไม ้   โดยผ้ึงดูดน ้ าหวานจากดอกไม ้  และดอกไมอ้าศยัผ้ึงชว่ยผสมเกสร  
ปลาการ์ตูนกบัดอกไมท้ะเล  ปลาการ์ตูนชว่ยก  าจดัปรสิตให้ดอกไมท้ะเล  และอาศยัดอกไมท้ะเลเป็นแหลง่ท่ี
อยูอ่าศยั  แหลง่วางไข ่  และเล้ียงดูลูกออ่น 

   2.1.5  ความสัมพนัธ์แบบอิงอาศยั   เป็นความสัมพนัธ์ท่ีฝ่ายหน่ึงไดรั้บประโยชน์
อีกฝ่ายหน่ึงไมไ่ดเ้สียประโยชน์อะไร เชน่  นกแร้งกบัเสือ  นกแร้งจะไดรั้บประโยชน์จากเสือโดยกนิซาน
เหย่ือท่ีเสือกนิอ่ิมแลว้ท้ิงเอาไม ้  ตน้ไมใ้หญก่บัพลูดา่ง  พลูดา่งไดรั้บประโยชน์จากตน้ไมใ้หญโ่ดยอาศัยเป็น
ท่ียึดเกาะ สว่นตน้ไมใ้หญก่ไ็มไ่ดเ้สียประโยชน์ แตก่ไ็มไ่ดรั้บประโยชน์อะไร(เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล และ
คณะ  39,40) 
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3.บทเรียนส าเร็จรูป 

 ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป 

บทเรียนส าเร็จรูปเป็นนวตักรรมการสอน   เป็นการจดัระบบการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียน
อยา่งเต็มประสิทธิภาพ  ซ่ึงมผูีไ้ดใ้ห้ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูปไวด้งัน้ี 

บุญชม  ศรีสะอาด  (2541: 76)  ไดใ้ห้ความหมายวา่  บทเรียนส าเ ร็จรูป  คือ  ส่ือการเ รี ยนการสอน
ท่ีมุง่ให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง  จะเร็วหรือชา้ตามความสามารถของแตล่ะบุคคล  โดยแบง่เ น้ือหาออกเป็น
หลายๆ กรอบ (Frames) แตล่ะกรอบจะมเีน้ือหาท่ีเ รียบเ รียงไว ้ มุง่ให้เกิดการรู้ตามล าดับ  โดยมีส่วนท่ี
ผูเ้รียนจะตอบสนองดว้ยการเขียนค าตอบซ่ึงอาจอยูใ่นรูปเติมค าในชอ่งวา่ง  เ ลือกค าตอบ  ฯลฯ  และมีส่วน
ท่ีเป็นเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง  ซ่ึงอาจอยูข่้างหน้าของกรอบนั้ นหรือกรอบถัดไป  หรืออยูท่ี่ส่วนอ่ืนของ
บทเรียนกไ็ด ้ บทเรียนโปรแกรมท่ีสมบูรณ์จะมีแบบทดสอบวดัความกา้วหน้าของการเ รียน  โดยการท า
การทดสอบกอ่นเรียน  และหลงัเรียน  แลว้พิจารณาวา่หลัง เ รียนผู้เ รียนแตล่ะคนมีคะแนนมากกวา่กอ่น
เรียนมากน้อยเพียงใด 

ถวลัย์    มาศจรัส และคณะ (2546 : 17 )  บทเรียนส าเ ร็จรูปหรือคือ  บทเ รียนท่ีผู ้สอนจัดท าข้ึนเพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกดิกระบวนการเรียนรู้ในแตล่ะละสาระ การเ รียนรู้ท่ี
ก  าหนดไวใ้นบทเรียนแตล่ะบทเรียนดว้ยตนเอง  โดยเ ร่ิมจากเ น้ือหาสาระท่ีง ่าย ๆ ไปสู่เ น้ือหาท่ียากข้ึนไป
ตามล าดบั   เป็นบทเรียนท่ีสร้างข้ึนโดยก  าหนดเน้ือหา  วตัถุประสงค์วิธีการ  และส่ือการเ รียนการสอนไว ้
ลว่งหน้า  ผูเ้รียนสามารถศึกษา  คน้ควา้  และประเมนิผลการเรียนดว้ยตนเองตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไว ้

หนูมว้น  รม่แกว้  (2548  :  44)  ไดส้รุปความหมายของบทเรียนส าเ ร็จรูปวา่  เ ป็นการจัดระบบการ
เรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้ รียนตามความสามารถของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผู ้ผลิตบทเรียน
โปรแกรมอาจจะสร้างออกมาในลกัษณะของเคร่ืองมอืท่ีเรียกวา่ “เคร่ืองชว่ยสอน”  หรือในลักษณะของ
ต ารา  หนังสือหรือแบบเรียน  เรียกวา่  “บทเรียนโปรแกรม”  หรืออาจจะสร้างในลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึง ข้ึนอยู ่
กบัความเหมาะสมในการใชง้าน   

จากความหมายดังกลา่ว  ส รุปได้วา่  บทเ รียนส าเ ร็จ รูป  คือ  นว ัตกรรมทางการศึกษา   ท่ีมี
กระบวนการจดัการเรียนรู้มกีารสร้างบทเรียนไวล้ว่งหน้าสามารถให้ผู ้ศึกษารับรู้ประสบการณ์    จากการ
เ รียนรู้ด้วยตนเอง   มีการจัดระบบการ เ รียนการสอนไวต้ามความสามารถของ ผู้เ รีย น  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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3.2  วิวัฒนาการของบทเรียนส าเร็จรูป 

บทเรียนแบบโปรแกรมมจุีดเร่ิมตน้จากเคร่ืองชว่ยสอน ซ่ึง เ ร่ิมพ ัฒนาข้ึนเป็นคร้ังแรกเมื่อกวา่ 60 ปี
มาแลว้ โดย ซิดนีย์  แอล  เพรสซี  แหง่มหาวทิยาลยัโอไฮโอ  สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงได้ประดิษฐ์เคร่ืองชว่ยสอน
ข้ึนแตย่งัไมไ่ดรั้บความสนใจจากบุคคลทัว่ไปนัก  จนกระทัง่ เบอรุส  สกินเนอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  
สหรัฐอเมริกาไดป้ระดิษฐ์เคร่ืองชว่ยสอนแบบอตัโนมติัของเขาข้ึน  โดยอาศยัหลกัการวางเ ง่ือนไขการเ รียนรู้
แบบโอเปอแรท์  และเผยแพรใ่นวารสารวชิาการเน่ืองจากทฤษฎีการเ รียนรู้แบบเสริมแรงเป็นท่ียอมรับกนั
มากในสมยันั้น  ท าให้การใชเ้คร่ืองชว่ยสอนแพรห่ลายในวงการศึกษา  และตอ่มาก็พ ัฒนาข้ึนเป็นต าราแบบ
โปรแกรม 

 ต าราแบบโปรแกรมเป็นหนังสือท่ีเสนอเน้ือหาสาระในลักษณะของการให้ข้อมูล  และตั้งค าถาม  
แลว้ขอให้ผูอ้า่นคิดหาค าตอบกอ่นท่ีจะกา้วตอ่ไป  ลกัษณะการเรียนในบทเรียนโปรแกรมตามแนวของสกิน
เนอร์ มลี าดบัขั้นดงัน้ี 

1.  เสนอขอ้มลูหรือเน้ือหาสาระตามล าดบัขั้นคราวละ 1 ขอ้ 

2.  มวีธีิการให้ผูเ้รียนหาค าตอบตอ่ปัญหาในแตล่ะข้อ 

 3.  บอกให้ผูเ้รียนทราบทนัทีวา่ค าตอบถูกหรือผิด 

 

 แบบเรียนโปรแกรมตามแบบของสกนิเนอร์  เลม่หน่ึงเขียนโดยฮอลแลนด์  และสกจิเนอร์  แบง่เป็น 
14 สว่น  แตล่ะสว่นม ี 2-6 ตอน แตล่ะตอนมหีายกรอบหรือเฟรม  ในแตล่ะกรอบประกอบดว้ยขอ้ความท่ีมี
ชอ่งวา่งส าหรับให้ผูเ้รียนเติมค าหรือขอ้ความลงในกระดาษอ่ืนตา่งหาก  แตล่ะกรอบจะมคี าตอบท่ีถูกตอ้ง
ของค าถามในกรอบท่ีผา่นมากอ่น  เพื่อไมใ่ห้ผูเ้รียนมองเห็นค าเฉลย  ค าถามจะเรียงกนัเฉพาะหน้าทาง
ขวามอืเทา่นั้น ลกัษณะของแบบเรียนโปรแกรมเลม่น้ีเป็นแบบเส้นตรง  กลา่วคือ  เรียงล าดบักรอบจากกรอบ
แรกจนถึงกรอบสุดทา้ย 

ตอ่มาในปี  1955  นอร์แมน  เอ  โดรเอร์  ได้สร้างแบบเรียน โปรแกรมข้ึนอีกแบบหน่ึง  ซ่ึงแบง่
เน้ือหาออกเป็นสว่น ๆ  แตล่ะส่วนมีความยาวไมม่ากนัก  ตั้งค าถามแล้วมีค าตอบให้เ ลือกตอบสองถึงส่ี
ค าตอบ  ถา้ผูเ้รียนตอบถูกกเ็รียนเน้ือหาในสว่นตอ่ไปได้  แตถ่้าตอบผิดก็จะมีค าอธิบายวา่ท าไมถึงผิด  และ
ให้นักเรียนกลบัไปศึกษาเน้ือหาเดิมใหมอี่กคร้ังหน่ึง  แล้วเ ลือกค าตอบใหม ่ ดังนั้ นโปรแกรมท่ีโครเดอร์
สร้างข้ึนจึงรวม 
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เอาวธีิการท่ีให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหา   การสอน  และการทดสอบเขา้ไวด้้วยกนั  โดยวธีิน้ีนักเรียนแต ่
ละคนจะเรียนแตกตา่งกนัไป บทเรียนโปรแกรมแบบน้ีเรียกวา่เ ป็นแบบแตกกิง่  หรือแบบสาขา 

 แบบเรียนแบบโปรแกรมไดรั้บการพฒันาตอ่ ๆ  ไป โดยอาศยัแนวคิดของสกินเนอร์  และโครเดอร์  
เป็นหลกั  แบบเรียนโปรแกรมในระยะหลงั ๆ ไดน้ าเอาเทคนิคการวเิคราะห์งานเกี่ยวกบักระบวนการเ รียนรู้
มาใชร้ว่มดว้ย  และไดม้กีารน าส่ือการสอนประเภทตา่ง ๆ มาใชใ้นการเรียนแบบโปรแกรมร่วมกบัแบบเรียน
โปรแกรมดว้ย  

3.3  ประเภทของบทเรียนส าเร็จรูป 

ในการจดัแบง่ประเภทของบทเรียนส าเร็จรูปมผูี้รู้ได้จัดท าดงัน้ี  คือ 

ถวลัย์ มาศจรัส และคณะ (2546 : 20 - 21 )  ได้แบง่ประเภทของบทเรียนส าเ ร็จรูปออกเป็น  4 
ประเภท ดงัน้ี 

1. บทเรียนประเภทเป็นเลม่  มหีลายลกัษณะโดยมขีอ้ปลีกยอ่ยแตกตา่งกนัเพียงเ ล็กน้อย  เชน่  แบบ
การ์ตูน แบบบตัรตอ่เน่ือง  แบบมขีอ้ความอยา่งเดียว แบบมขีอ้ความและมีภาพประกอบ   บทเ รียนส าเ ร็จรูป
ประเภทเลม่  เหมาะส าหรับทุกสถานท่ีและทุกโอกาสเพราะใช ้สะดวกประหยัดและไมจ่ าเ ป็นต้องใช ้
ประกอบกบัส่ืออ่ืน  ใชศึ้กษาเป็นรายบุคคล 

2.  บทเรียนท่ีใชก้บัเคร่ืองชว่ยสอน   เคร่ืองชว่ยสอน เป็นเคร่ืองมอืท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช ้ในการเ รียนการ
สอนโดยตรง  และมโีปรแกรมเฉพาะของเคร่ืองชว่ยสอนแตล่ะเคร่ือง เชน่  เคร่ืองชว่ยสอนของเพรสซ่ีท่ี
เรียกวา่  ดรัม   ติวเตอร์  

3.  บทเรียนส าเร็จรูปส่ือประสม   ประกอบดว้ยส่ือตั้งแต ่2 ชนิดข้ึนไป   เชน่ ข้อความกบัเทปเสียง  
ขอ้ความกบัเทปเสียงและสไลด์   ขอ้ความกบัภาพยนตร์  ขอ้ความกบัโทรทัศน์  การใช ้บทเ รียนส าเ ร็จรูปส่ือ
ประสม  ทั้งศึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่  อาจจดัเป็นกลุม่  7-8  คน  จนกระทัง่กลุม่ใหญ ่  30-40  คน 

4.  คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน      คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีประกอบด้วยเคร่ืองกล
ไกอิเล็กทรอนิกส์แบบตา่ง ๆ จ านวนมาก  สามารถรับและส่งผา่นข้อมูลหรือโปรแกรมขา่วสารในรูปแบบ
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ภารกจิของคอมพิวเตอร์จะข้ึนอยูก่บัโครงสร้าง และรูปแบบของคอมพิวเตอร์นั้ น ๆ 
การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการเรียนการสอน  ต้องศึกษารูปแบบโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจ
กอ่นการตดัสินใจ   
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3.4  ส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป 

ส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป มี 2 ประเภทคือ 
1.  บทเรียนประเภทเป็นเลม่  ประกอบดว้ย 

- ค าชี้แจง/ค าแนะน าในการศึกษาดว้ยบทเรียนฉบับนั้น 

- แนวคิด-วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการจากการศึกษา 

- เน้ือหา เรียงล าดบัจากงา่ยไปยาก 

- แบบฝึกหัด/ค าถาม  เพื่อทบทวนความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดศึ้กษา  พร้อมเฉลย 

- แบบทดสอบกอ่นเรียนและหลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ 

2.  บทเรียนประเภทส่ือประสม ประกอบดว้ย 

คูม่อืการใชส่ื้อมรีายละเอียดตอ่ไปน้ี 

- ค าแนะน าในการใชบ้ทเรียน 

- แนวคิดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

- รายละเอียดของเน้ือหาท่ีบรรจุไวใ้นส่ือ 

- ค าถาม  ค าตอบ ในบทเรียน 

- แบทดสอบกอ่น-หลงัเรียน 

- เฉลย 

- ส่ือประกอบบทเรียน 

- แบบทดสอบกอ่น-หลงัเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบ  
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3.5  ขั้นตอนการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 

 ในดา้นขั้นตอนการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปได้มีการสร้างในรูปแบบหลาย ๆ อยา่ง  แตผู่ว้จิยัขอกลา่ว
ในสว่นท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัสร้างข้ึน โดยไดศึ้กษาวธีิการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปจากผูรู้้ดงัน้ี 

 ถวลัย์ มาศจรัส (2546. 22-26)  ไดก้ลา่วถึงการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปต้องมขีั้นตอนในการสร้าง
แบง่เป็น  4  ขั้นตอน  คือ 

 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป ม ี4 ขั้นตอน ตามวงจรของกระบวนการบริหารแบบ PDCA 

1.ขั้นวางแผน (P=PLAN)  
      -  ก  าหนดเน้ือหาสาระท่ีจะน ามาจดัท าเป็นบทเรียนส าเร็จรูป  
      -   ก  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และองค์ประกอบอ่ืน  
       -   จุดประสงค์น าทาง     

              -  จุดประสงค์ปลายทาง  
  -   ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

     - วเิคราะห์ความยากงา่ยของเน้ือหาสาระการเรียนรู้จากงา่ยไปหายาก  
     -  เตรียมสร้างแบบทดสอบกอ่นเรียน-หลงัเรียน ครอบคลุมความรู้, ทกัษะ/กระบวนการ, 
เจตคติ 
 

2.ขั้นปฏิบติั (D=DO) เพื่อเขียนบทเรียนส าเร็จรูปและน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  
      -  จุดประสงค์บทเรียน  
      - ขอ้ทดสอบกอ่นเรียน/หลงัเรียน  
        -  กจิกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะกรอบสาระการเรียนรู้หลกัและกรอบสาระการเรียนรู้ สาขา  
     - น าไปจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามท่ีได้วางแผนไว ้  

   - วดัและประเมนิผล 
3.ขั้นตรวจสอบ (C=CHECK) ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพบทเรียนส าเร็จรูป  

     - จุดประสงค์บทเรียน  
     - ขอ้ทดสอบกอ่นเรียน/หลงัเรียน  
     - กจิกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะกรอบสาระการเรียนรู้หลัก และกรอบสาระการเรียนรู้ สาขา  
     - ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้ หลงัจากน าไปจดัการเรียนรู้ 

4. ขั้นปรับปรุงแกไ้ข (A=ACTION) ปรับปรุงและพฒันาในเร่ืองตา่งๆ ดงัน้ี  
      -  ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของบทเรียนส าเร็จรูปในเร่ือง  
         -  จุดประสงค์บทเรียน  
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        -  ขอ้สอบกอ่นเรียน/หลงัเรียน  
         -  กจิกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะกรอบสาระการเรียนรู้หลักและกรอบสาระการเรียนรู้ สาขา  
        -  เคร่ืองมอืการวดัและประเมนิผล   
 

3.6  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 

 การจดักจิกรรมการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปม ี 3 ขั้นตอนงา่ย ๆ ดงัน้ี 

 1.  ขั้นเตรียมการส าหรับผูส้อน 

  -  ออกแบบจดัท าบทเรียนส าเร็จรูปฉบบัสมบูรณ์ตามกระบวนการ PDCA 
 2.  ขั้นปฏิบติักจิกรรมการเรียนรู้(ส าหรับผูเ้รียน) 
  -  ผูส้อนน าเขา้สูบ่ทเรียน โดยการแนะน าขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของ
บทเรียนส าเร็จรูป 
  -  มอบบทเรียนส าเร็จรูปให้ผูเ้รียนศึกษาด้วยตนเองตามขั้นตอนและกจิกรรมท่ีก  าหนด 
 3.  ขั้นสรุป 
  -  ผูเ้รียนสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง  เมือ่ถึงกรอบสาระการเรียนรู้สรุปหรือกรอบจบของ
บทเรียนส าเร็จรูป 
  -  ผูส้อนสรุปเน้ือหาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ย่ิง ข้ึน  (ถวลัย์ มาศจรัส. 2546. 27) 

 
3.7 ชนิดของบทเรียนส าเร็จรูป 

 กรอบสาระการเรียนรู้ในบทเรียนส าเร็จรูปก  าหนดไว ้ 4 ชนิด ดงัน้ี    (ถวลัย์ มาศจรัส. 2546: 28) 
 1. กรอบตั้งตน้   เป็นกรอบท่ีเป็นเสมอืนกรอบน าเขา้สูบ่ทเรียน  ในกรอบน้ีจะเป็นขอ้มลูการเรียนรู้
หลกัการ  ทฤษฎี  และค าถามงา่ย ๆ ท่ีก  าหนดให้ผูเ้รียนตอบค าถามได้ถูกตอ้งทั้งน้ีเพื่อเป็นการเติมก  าลงัใจ  
หรือเสริมแรงให้มคีวามสุขกบัการเรียนรู้ 
 2.  กรอบฝึกหัด   เป็นกรอบท่ีให้ผูเ้รียนไดม้โีอกาสฝึกหัดท ากิจกรรมท่ีมเีน้ือหาสาระเชื่อมโยงมา
จากกรอบตั้งตน้ ในกรอบฝึกหัดน้ีเป็นกรอบส าหรับการฝึกทกัษะการอา่น  การคิด  การวเิคราะห์  และการ
เขียน  ซ่ึงเน้ือหาสาระการเรียนรู้จะเพิ่มมากข้ึนกวา่กรอบตั้งตน้ 

 3.  กรอบรองกรอบสง่ทา้ย  เป็นกรอบการเรียนรู้กอ่นท่ีจะถึงกรอบการเรียนรู้  สรุป  ท่ีผูเ้รียนไดผ้า่น
กจิกรรมการเรียนรู้มาตามล าดบั  โดยมเีน้ือหาสาระท่ีเขม้ขน้ข้ึน  ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนใกลจ้ะสรุปองค์ความรู้ท่ี
สมบูรณ์ท่ีผา่นกระบวนการเรียนรู้จากบทเรียนส าเร็จรูปไดอ้ยา่งชดัเจนถูกต้อง 
 4.  กรอบสง่ท้าย  เ ป็นกรอบสาระการเ รียนรู้สรุปสุดท้าย  หรือกรอบจบของบทเรียนส าเ ร็จรูป            
เป็นกรอบท่ีมเีน้ือหาสาระเขม้ขน้  และยากกวา่กรอบสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ีผา่นมา  
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3.8  จุดเด่นและจุดด้อยของบทเรียนส าเร็จรูป 

 จุดเด่น 

  บทเรียนส าเร็จรูปมจุีดเดน่ดงัน้ี 

  -  เป็นนวตักรรรมท่ีใชไ้ดก้บัทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
  -  เป็นการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

  -  ตอบสนองหลกัการความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 

   -  ผูเ้รียนท่ีเรียนดีสามารถเรียนรู้เน้ือหาสาระไดเ้ร็วข้ึนโดยไมต่อ้งรอสรุปพร้อมกบั
ผูเ้รียนท่ีเรียนชา้  สามารถน าเวลาท่ีเหลือไปเรียนรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ไดม้ากย่ิงข้ึน 

   -  ผูเ้รียนท่ีเรียนชา้  ผอ่นคลายความเคลียดจากการท่ีตอ้งเรง่เรียนรู้ให้ทนัผูเ้รียนท่ี
เรียนเร็ว ท าให้มองเห็นขอ้บกพรอ่งในการเรียนรู้ของตนและน าไปพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง  

   -  ลดเวลาสอนของครูลง 
   -  ฝึกนิสัยรักการอา่น รักการคน้ควา้ แกผู่เ้รียน 

   - ฝึกความมวีนิัย  และทกัษะของชีวติ 

 จุดด้อย 
  แมบ้ทเรียนส าเร็จรูปจะมีจุดเดน่ท่ีชดัเจน  แตใ่นขณะเดียวกนักม็จุีดดอ้ยอยูบ่า้งดงัน้ี 

  -  ผูส้อนไมนิ่ยมสร้างบทเรียนส าเร็จรูป  เพราะคิดวา่มคีวามยุง่ยาก 

  -  ผูเ้รียนท่ีอา่นไมอ่อก  อา่นไมค่ลอ่ง จะเรียนรู้ไดช้า้ (ถวลัย์ มาศจรัส. 2546.50) 
 

4.  ทฤษฎจีิตวิทยากับบทเรียนส าเร็จรูป 

จุดประสงค์ส าคญัในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป คือมุง่หวงัให้นักเ รียนได้เ รียนตามความสามารถ
ของตนเอง  และพร้อมท่ีจะเรียนรู้  ดงันั้นในการสร้างบทเรียนส าเร็จ  จึงได้น าหลักจิตวิทยาการเ รียนรู้ตา่ง 
ๆ ตอ่ไปน้ีเป็นแนวทางในการสร้าง  ดงัน้ี (ถวลัย์  มาศจรัส  2546 : 18-19) 

นวตักรรมบทเรียนส าเร็จรูปเกิดข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีจิตวทิยา  2  ทฤษฎี  ไดแ้ก ่
 4.1  ทฤษฎสัีมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (S-R  Bond Theory)  ซ่ึงเน้นและให้ความส าคญัใน
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง (Response) 
 ธอร์นไดค์ เป็นนักการศึกษาและนักจิตวทิยาชาวอเมริกนัไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองการเรียนรู้โดยอาศยั
วธีิการทาววทิยาศาสตร์  จนคน้พบและสรุปเป็นทฤษฎีสัมพนัธ์เชื่อมโยงท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้า 
กบัการตอบสนอง  
 จุดเด่นของทฤษฎธีอร์นไดค์ 

 ทฤษฎีของธอร์นไดค์ท่ีน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานของการจัดท าบทเรียนส าเร็ จรูปมนีั้น  ธอร์นไดค์
กลา่วถึงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญัไว ้ 3 ประการ 
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 1.  กฎแหง่ความพร้อม (Low of Readiness)   กฎแหง่ความพร้อมเป็นความส าคญัของการตั้งใจและ
จูงใจในการเรียนรู้ เชน่ การเตรียมตวัผูเ้รียน  การเตรียมบทเรียน  ซ่ึงมนุษย์จะท างานดีไดเ้มือ่มีความพร้อม 

 2.  กฎแหง่การฝึกหัด (Low of Exercise)  กฎแหง่การฝึกหัด ไดแ้ก ่การกระท าซ ้า ท าบอ่ย ๆ ซ่ึงจะ
กอ่ให้เกดิทกัษะความช  านาญการ  การฝึกปฏิบติัซ ้า ๆ จะท าให้เกดิการเรียนรู้และเกดิทกัษะท่ีแมน่ย า  ชดัเจน  
และมทีกัษะคลอ่งแคลว่  
 3. กฎแหง่ผล (Low of Effect) กฎแหง่ผลหรือผลลพัธ์ท่ีได ้  ไดแ้ก ่  รางวลัหรือความสมหวงัจะชว่ย
สง่เสริมให้ผูเ้รียนมกี  าลงัใจการเรียนมากข้ึน  เป็นกฎท่ีเกีย่วกบัการเชื่อมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง
ท่ีสร้างความพึงพอใจให้แกผู่เ้รียน  ซ่ึงไดม้าจากแรงเสริม  เชน่  การท่ีผูเ้รียนตอบค าถามไดถู้กตอ้ง จะท าให้มี
ความรูสึกภาคภูมใิจ กระตือรือร้นท่ีจะศึกษาเน้ือหาสาระอ่ืน ๆ ตอ่ไป  หรือการไดรั้บรางวลัจากการท า
กจิกรรมการเรียนรู้กเ็ป็นแรงเสริมท่ีส าคญัให้ผูเ้รียนเกดิการใฝ่รู้ใฝ่เรียน   

4.2  ทฤษฎขีองสกินเนอร์ (B.F. Skinner)  สกนิเนอร์  แหง่มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด สนใจศึกษา
เร่ืองราวพฤติกรรมของมนุษย์  โดยอาศยัพื้นฐานทางธรรมชาติและลกัษณะของมนุษย์เสริมตอ่จากทฤษฎี  S-
R  ของธอร์นไดค์ไว ้  3  เร่ืองดว้ยกนัไดแ้ก ่  เง่ือนไขของการตอบสนอง  การเสริมแรง  และความแตกตา่ง
ระหวา่งบุคคล 

 จุดเด่นของทฤษฎสีกินเนอร์ 

 จุดเดน่ของทฤษฎีของสกนิเนอร์ท่ีน ามาใชใ้นบทเรียนส าเร็จรูปท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก ่

1.  เง่ือนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) ไดแ้กพ่ฤติกรรมของมนุษย์ท่ีแสดงออกจะ
เกดิข้ึนบอ่ยแคไ่หนนั้น  ข้ึนอยูก่บัการตอบสนองอตัราการแสดงออกของพฤติกรรม 

 2.  การเสริมแรง (Reinforcement) ไดแ้ก ่  ส่ิงเร้าท่ีท าให้อตัราการแสดงออกของพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีตอ้งการ  และตดัหรือก  าจดัพฤติกรรมบางอยา่งออกไปได ้ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกดิ
ความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ 
 3.  ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  (Individual differences) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ได้
เร็ว  สามารถน าเอาเวลาท่ีเหลือไปท ากิจกรรมอ่ืนโดยไมต่้องรอผูเ้รียนรู้ไดช้า้  ในขณะเดียวกนัผูท่ี้เรียนรู้ได้
ชา้กส็ามารถจะเรียนรู้เร่ืองตา่ง ๆ จากบทเรียนส าเร็จรูปไดต้ามศักยภาพของตนเอง  โดยไมถู่กบีบคั้นวา่
จะตอ้งเรียนจบเน้ือหาสาระท่ีผูส้อนก  าหนดพร้อมกบัผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็ว  โดยท่ีตนเอง “ไมเ่กดิการเรียนรู้
อยา่งแทจ้ริง”                   
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5.  ความพงึพอใจของนักเรียน 

 5.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอ่การเรียนถือวา่มคีวามส าคญัอยา่งมาก  ซ่ึงไดม้ผูีรู้้ไดใ้ห้ความหมาย
ไวด้งัน้ี 
 สงา่  ภูณ่รงค์  (2540 : 23)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อ
ไดรั้บความส าเร็จตามความมุง่หมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
 สุภาลกัษณ์  ช ัยอนันต์  (2540 : 18)   ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึก
สว่นตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความต้องการในส่ิงท่ีขาดหายไป  หรือส่ิง ท่ีท าให้เกิด
ความไมส่มดุล  ความพึงพอใจเป็นส่ิงก  าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล  ซ่ึงมีผลตอ่การเ ลือกท่ีจะ
ปฏิบติัในกจิกรรมใด ๆ นั้น 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2542 : 245)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง
ความพอใจ  และความชอบใจ  พฤติกรรมเกีย่วกบัความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามท่ีจะขจัดความ
ตึงเครียด  หรือ  ความกระวนกระวาย  หรือการจะไมไ่ด้ดุลยภาพในร่างกาย  ซ่ึง เมื่อมนุษย์สามารถขจัดส่ิง
ตา่ง ๆ ดงักลา่วไดแ้ลว้มนุษย์ยอ่มได้รับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการ 
 อุทยัพรรณ  สุดใจ  (2545 : 11)   กลา่ววา่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลท่ีมตีอ่ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  อาจเป็นไปในเชิงประเมินคา่  วา่ความรู้สึกหรือทัศนคติตอ่ส่ิงหน่ึง ส่ิงใดนั้ น  
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 จากความหมายของความพึงพอใจสรุปได้วา่  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัว  เมื่อมีการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองท าให้ส่ิงนั้นไดดี้  และมคีวามชื่นชอบ  สนใจในส่ิงท่ีได้เ รียนรู้  ท าให้เกิด
ความสุข  และอยากปฏิบติัในกจิกรรมให้ลุลว่งไปดว้ยดี 
 5.2  แนวคิดเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
 แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจมสีว่นเกีย่วข้องกบัความต้องการของมนุษย์  ได้มีผู ้รู้ให้ความหมาย
เกีย่วกบัแนวความคิดไวด้งัน้ี 
 พิทกัษ์  ตรุษทิบ  (2538 : 11)  ไดก้ลา่ววา่  ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกตอ่ส่ิง เ ร้า  
หรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์  สุดทา้ยของกระบวนการการประเมินโดยบง่บอก
ทิศทางของผลการประเมนิวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ   หรือไมม่ีปฏิกิริยา  คือ  เฉยๆ 
ตอ่ส่ิงร้า  หรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 
 พิมพ์ชนก  ศันสนีย์  (2540 : 14)   ได้ให้ความหมายแนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความรู้สึกท่ีมีต ่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง   ซ่ึง เ ป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ  แตถ่้าเมื่อใดถ้า ส่ิงนั้ นสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้บรรลุจุดมุง่หมายได้  ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแตใ่นทางตรงกนัข้าม  
ถา้ส่ิงใดสร้างความรู้สึกผิดหวงัไมบ่รรลุจุดมุง่หมาย  ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไมพ่ึง
พอใจ 
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 สรุปไดว้า่  แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจ  เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากส่ิง ท่ีได้รับ  หรือจากการท่ีความ
ตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง  และระดับความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อกิจกรรมนั้ น ๆ สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคลนั้นได ้ ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก  าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคลซ่ึงจะมี
ผลตอ่การเลือกท่ีจะปฏิบติักจิกรรมใดนั้นให้บรรลุได ้
 5.3  ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 
 ทฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้งกบัความพึงพอใจท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษา  และน ามาใช ้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
จากแนวคิดทฤษฎีของผูรู้้ดงัน้ี 
 อุกฤษฎ์  ทรงชยัสงวน  (2543 : 34)  ไดร้วบรวมกลุม่แนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจในรูปแบบของ
แรงจูงใจไว ้  4  กลุม่  คือ 
 1.  ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์  ทฤษฎีน้ีได้เสนอความต้องการในด้านตา่ง ๆกนั  ของมนุษย์
เรียงล าดบัจากความตอ้งการขั้นพื้นฐาน  เพื่อการอยูร่อดไปจนถึงความตอ้งการทางสังคม  และความต้องการ
การยอมรับนับถือจากกลุม่วา่ตนมคีณุคา่  และพฒันาตนเองให้กา้วหน้าย่ิง ข้ึน  มาสโลว์ถือวา่การเ รียงล าดับ
ความตอ้งการน้ีมีความส าคัญ  โดยมนุษย์จะมีความต้องการในระดับสูงๆ ได้ก็ตอ่เมื่อความต้ องการขัน
พื้นฐานไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
 2.  ทฤษฎีการจูงใจ  การบ ารุงรักษา  ของ  Herz   berg ไดก้ลา่วถึง  ปัจจัยการจูงใจ  ซ่ึง เ ป็นตัวกระตุ้น
ให้ผู ้ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ  ได้แก ่ โอกาส  ความส าเ ร็จ  การยอมรับ  ความรับผิดชอบ  ความ
เจริญกา้วหน้า  และปัจจยัการบ ารุงรักษา  ซ่ึง เ ป็นตัวขัดขวางความพึงพอใจ  ได้แก ่ นโยบายขององค์การ  
สภาพการท างาน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 3.  ทฤษฎีแรงจูงใจของ  Mc  Celland  ซ่ึงแบง่ความต้องการของมนุษย์เ ป็น  3  ประเภท  คือ  ความ
ตอ้งการความส าเร็จ  ความตอ้งการมอี านาจ  และความตอ้งการความสัมพันธ์  โดยความต้องการความส าเ ร็จ
หรือเรียกวา่  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ินั้น  ถา้บุคคลใดมสูีงจะมคีวามปรารถนาท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ลุลว่งไป
ดว้ยดี 
 4.  ทฤษฎีการคาดหวงัของ  Vroom  ไดเ้สนอแนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างานของบุคคล  จะ
ประเมนิความเป็นไปไดข้องผลท่ีจะบงัเกดิข้ึนแลว้ จึงด าเนินการปฏิบัติท่ีตนคาดหวงัไว ้ การจูงใจข้ึนอยูก่บั
การคิดหวงัของมนุษย์ตอ่ผลท่ีเกดิข้ึน  ทฤษฎีการคาดหวงัของ Vroom  น้ีท านายวา่บุคคลจะร่วมกิจกรรมท่ี
เขาคาดหวงัวา่จะไดรั้บรางวลัหรือส่ิงตา่ง ๆ ท่ีเขาปรารถนา 
 ดงันั้นแรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ตอ่การกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เ ป็นความคาดหวงั ท่ีเขาได้
คาดหมายไว ้ ตอ่การเขา้รว่มกจิกรรม  และเมือ่ไดรั้บการตอบสนองทั้ง รูปธรรม  และนามธรรมเป็นไปตามท่ี
คาดหมายไว ้ แรงจูงใจท่ีจะมคีวามรู้สึกพึงพอใจกจ็ะสูง  แตใ่นทางตรงกนัข้าม ถ้ามีทัศนคติในเชิงลบตอ่การ
รว่มท ากจิกรรม  และการตอบสนองไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวแ้รงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะต ่าไป
ดว้ย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ชุดฝึกกิจกรรม 

การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ช้ันป.3 

การพฒันาชุดฝึกกิจกรรม
ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษา

ปีที ่ 3   ทีมี่ประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพงึ

พอใจ 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเกีย่วกบัการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปคร้ังน้ี   ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง  ดงัน้ี 

 เจือจนัทร์     กลัยา (2533 : 95)  ไดท้ าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชาคณิตศาสตร์และความ
สนใจในวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีสอนโดยใช ้บทเ รียนส าเ ร็จรูปประกอบภาพ
การ์ตูนโดยใชก้ลุม่ตัวอยา่ง ท่ีใช ้ในการทดลองเป็นนักเ รียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเ รียนดอกค าใต้
วทิยาคม  อ าเภอดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา  จ านวน 90 คน  เ ป็นกลุม่ทดลอง  45 คน  สอนโดยใช ้บทเ รียน
ส าเร็จรูปประกอบการ์ตูนและกลุม่ควบคมุจ านวน  45  คน  สอนตามคูม่ือของ สสวท.  พบวา่นักเ รียนท่ีเ รียน
โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  กบัเรียนคูม่อืของ สสวท. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและความ
สนใจในวชิาคณิตศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั .01 

 จนัทิมา     เหลา่ค ากอ้น (2534 : บทคัดยอ่)  ได้ศึกษาผลของการสอนซอ่มเสริมโดยใช ้บทเ รียน
ส าเ ร็จรูปและการสอนปกติตอ่ผลสัมฤทธ์ิและ เจตคติตอ่ก ารเ รียนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อเ ปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอ่การเ รียนวิชาคณิตศาสตร์ระหวา่งนักเ รียนท่ีเ รียนโดยใช ้บทเ รียน
ส าเร็จรูปกบัการสอนปกติ  ผลของการวิจัยพบวา่ นักเ รียนท่ีเ รียนซอ่มเสริมโดยใช ้บทเ รียนส าเ ร็จรูปวิชา
คณิตศาสตร์เร่ืองบทประยุกต์และการสอนปกติมผีลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและเจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ไม ่
แตกตา่งกนั 

 บุญปลูก    สิทธิไทย  (2534  :  73-74 ) ไดท้ าการวจิยัและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนและ
ความสนใจในวชิาภาษาไทย  ของนักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีสอนโดยใช ้บทเ รียนส าเ ร็จรูปการ์ตูนกบั
การสอนตามแผนการสอนของหนว่ยศึกษานิเทศกก์ลุม่ตวัอยา่งท่ีใชก้ารทดลองเป็นนักเ รียนช ั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2532  โรงเรียนบา้นดุงวทิยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวดัอุดรธานี  จ านวน 80 คน  เ ป็นกกลุม่
ทดลอง  40  คน กลุม่ควบคมุ  40 คน  สอนตามแผนการสอนของหน่วยศึกษานิ เทศก์ ผลของการวิจัยพบวา่  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวชิาภาษาไทยระหวา่งนักเ รียนท่ีได้รับการสอนโดยใช ้บทเ รียน
ส าเร็จรูปการ์ตูน  กบัการสอนโดยใชแ้ผนการสอนของหนว่ยศึกษานิเทศก์แตกตา่งกนัอยา่งมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .05  นอกจากน้ียงัพบวา่พฒันาการทางการเ รียนและความสนใจในวิชาภาษาไทยท่ีได้รับการ
สอนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนกบัการสอนตามแผนการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์
แตกตา่งกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 สุภาพร  สะอาด (2534 : บทคดัยอ่) ไดส้ร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  เ ร่ืองการหาร  ช ั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมมาตรฐาน  80/80  ผลการวิจัยพบวา่  บทเ รียน
โปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการหารส าหรับนักเ รียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้าง ข้ึนมีประสิทธิภาพ  
87.11/97.08  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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วารินทร  กาบแกว้  (2546)  ไดศึ้กษาการสร้างบทเรียนส าเ ร็จรูปในรายวิชาภาษาไทย  ช ุดการใช ้
ภาษา  ช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนสันสลีหลวง -สันนายาว  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย  
เขต 3  จ านวนนักเ รียน  2 1  คน  ผลการศึกษาพบวา่  บทเ รียนส าเ ร็จรูปท่ีสร้าง ข้ึนมีประสิทธิภาพ  
86.29/86.44  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก  าหนดไว ้ คือ  80/80  ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนกอ่นเ รียนและ
หลงัเรียนมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .01  และความคิดเห็นของนักเ รียนท่ีมีตอ่
บทเรียนส าเร็จรูปอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยมคีา่เฉล่ียเทา่กบั  4.94 

ดวงสุดา  รุง่เรือง  และคณะ  (2547)  ไดศึ้กษาการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปวชิาภาษาไทย  เร่ือง
ประโยคและโครงสร้างของประโยค   ของนักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   โรงเรียนชมุชนบา้นปากกลว้ย  
อ าเภอทา่ล่ี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต 1  จ านวนนักเรียน  37  คน  และโรงเรียนบา้นกุดแค  
อ าเภอวงัสะพงุ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต 2  จ านวนนักเรียน  17  คน  ผลการศึกษาพบวา่  
บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก  าหนด คือ 80.45/80.34 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  เร่ืองประโยคและโครงสร้างประโยค  สูงกวา่กอ่น
การใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
 รติยา  จินดากลุ  (2551)  การพฒันาบทเรียนส าเ ร็จรูปเ ร่ือง  ชนิดของค าในภาษาไทย  ส าหรับ
นักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ   ผล
การศึกษาพบวา่  บทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง  ชนิดของค าในภาษาไทยท่ีผู ้ศึกษาสร้าง ข้ึนมีประสิทธิภาพเทา่กบั  
80.67/82.10  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ท่ีตั้งไว ้ นักเ รียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีเ รียนด้วย
บทเรียนส าเร็จรูป  เร่ืองชนิดของค าในภาษาไทย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนหลังเ รียนสูงกวา่กอ่นเ รียน
อยา่งมนีัยส าคัญท่ีระดับสถิติ .05   และนักเ รียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีผา่นการเ รียนโดยบทเรียน
ส าเร็จรูป เร่ืองชนิดของค าในภาษาไทย  มคีวามพึงพอใจตอ่การเ รียน  โดยบทเรียนส าเ ร็จรูป เ ร่ือง  ชนิด
ของค าในภาษาไทย  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มคีา่เฉล่ียเทา่กบั (4.22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




