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จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู การวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ(%)  คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
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    DUANGJAI  BOONPRAKONG : THE  DEVELOPMENT  OF LEARNING  OUTCOME ON 
“REPRODUCTION  OF  ORGANISMS”  OF  FIFTH  GRADE  STUDENTS  TAUGHT  BY  INQUIRY  - 
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 The objectives of this experimental research were to : 1) compare the learning outcome on 
“reproduction of organisms”of the fifth grade students before and after  being taught by the inquiry – based 
learning approach.  2)  compare the fifth grade students’ analytical thinking ability before and after  being 
taught by the inquiry – based learning approach. 3) study the students’ opinions toward  the inquiry – based 
learning approach.   
 The sample consisted of 38 fifth grade students of Tedsaban  Wat Donkaidee School in Muang 
Kratoomban municipality , Samutsakorn province. The instruments employed to collect data included :  lesson 
plans,  a learning outcome test, an analytical thinking ability test, and a questionnaire. The collected data were 
analyzed by percentage , mean, standard deviation, dependent t-test and content analysis. 
 The research finding were as follows : 
            1.The learning outcome of fifth grade students before and after being taught by the inquiry – based 
learning approach on the topic of “reproduction of organisms” was found statistically significant different at the 
level of .05 whereas the learning outcome after the implementation of the approach was found higher than 
before the implementation. 
          2.  In addition , the fifth grade students’ analytical thinking ability before and after being taught by the 
inquiry – based learning approach was found statistically significant different at the level of .05 whereas the 
scores representing the analytical thinking ability of the  fifth grade students after the implementation of the 
approach found higher than before the implementation.   
          3.   The fifth grade students revealed their positive opinions, on the whole  at the high level about the 
inquiry – based learning approach on the topic of “reproduction of organisms” whereas the particular aspects of  
classroom atmosphere , useful experiences benefited from the lesson, and learning activities were revealed at 
the  high level  respectively.    
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
  การพัฒนาสังคมทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทั้งในแงบวก  และแงลบ 
อันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทสังคมโลก   เพื่อใหสังคมไทยสามารถ กาวไปขางหนาไดอยาง
มั่นคง และยังทัดเทียมกับอารยประเทศไดอยางมีศักดิ์ศรี  โดยที่ประชาชนมีความสุข  ครอบครัว 
ชุมชนมีสันติ  การพัฒนาคุณภาพคนจึงเปนสิ่งสําคัญ  ดวยเหตุนี้ การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญ               
ในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ  และคุณธรรมของบุคคล  สังคม  
บานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน  พอเหมาะกันทุกดานสังคมและบานเมือง
นั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซ่ึงสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว  และ
พัฒนาใหกาวตอไปไดโดยตลอด (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบัน 2524 : 87 , อางถึงใน มนมนัส    สุดส้ิน 2543 ) 

      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
มาตรา 4 ไดระบุถึงความหมายของ “การศึกษา” เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม         
ของบุคคล   และสังคมโดยการถ า ยทอดความรู ก า รฝ กการอบรม  การสืบสานทาง
วัฒนธรรม   การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรู อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม การเรียนรูเปนปจจัยที่เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต  ซ่ึงกําหนดไวในมาตรา 22  ใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู  และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เร ียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาต ิ  และเต็มศักยภาพ
สอดคลองกับมาตรา  23(2) ไดกลาวถึง  การจัดการศึกษาวา เนนการจัดการศึกษาในระบบ    
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหความสําคัญ ของการบูรณาการความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูตามความเหมาะสมของระดับการศึกษาโดยเฉพาะความรูทักษะ ดานวิทยาศาสตร                  
และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู ความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ   การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการ
ความรู ความสัมพันธระหวางตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จําเปนสําหรับการประกอบ
อาชีพ และดํารงชีวิตอยางมีความสุข   ( กรมวิชาการ 2544 : 13 )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติฉบับที่ 9 (พุทธศักราช 2545-2549)ไดเนนถึงการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อชวยฟนฟูสภาพเศรษฐกิจ สามารถกาวตามโลก ไดอยาง  เทาทัน  และวางรากฐาน
การพัฒนาอยางยั่งยืนแนวทางการพัฒนาจึงมุงเนนการประยุกตใชเทคโนโลยี  ที่มีพัฒนาตอยอด  
ภูมิปญญาทองถ่ิน   การพัฒนานวัตกรรม  ที่สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต             
การเสริมสรางพื้นฐานความคิดแบบวิทยาศาสตรใหกับสังคมไทย และพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรวมทั้งยกระดับการพัฒนา  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร         
ที่นําไปสูเศรษฐกิจ   และสังคมแหงการเรียนรู ตลอดจนปรับเปลี่ยนการบริหาร การพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนไปในเชิงรุกโดยมุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเปนหลัก 
 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีน ับว าม ีความสําค ัญอยางยิ ่งต อการดํา เนินชีว ิต         
ของมนุษยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องมาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
ชวยใหมนุษย    มีความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   พลเมืองทุกคนของประเทศ         
จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่มี
คุณภาพ  ในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ ( พ.ศ .  2545-2559)                 
ในแนวนโยบายที่ 4 ไดกลาวถึงเปาหมาย ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู และการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไววาการจัดกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร จะตองสงเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร และเรียนรูตลอดชีวิตดวย
ตนเองสามารถนําความรูความเขาใจและใชศักยภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใช
ประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน  และการประกอบอาชีพ    ไดอยางเหมาะสม                
( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 59 ) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 จึงกําหนดใหวิทยาศาสตรเปน
สาระการเรียนรูหนึ่งที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิดการเรียนรูและ
การแกปญหาอยางเปนระบบในสวนของกระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
เปนหลักการสําคัญอยางหนึ ่งของกระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ซึ่งหลักการสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบนี้คือ ความยืดหยุน
คลองตัว  เอื้อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณเดิมเขาสูหองเรียนได โดยครู
ตองจัดการเรียนการสอนใหผู เร ียนรูสึกวามีเสรีภาพในการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ว ิทยาศาสตร ย ังได กําหนดเป าหมายของการจ ัดการ เร ียนการสอนวิทยาศาสตรไววา 
วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต  สํารวจ  
ตรวจสอบ  และการทดลองเกี่ยวกับธรรมชาติ และนําผลมาจัดระบบ หลักการ  แนวคิด และทฤษฎี   
ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบความรูไดดวย
ตนเองมากที่สุด  เปาหมายในการสอนวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพนั้นคือการจัดการสอนใหผูเรียน
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ไดรับความรู และมีทักษะกระบวนการตางๆ ในการศึกษาคนควาหาความรู และแกปญหาตาง ๆ 
ไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรปลูกฝงอารมณใหเกิดคานิยมและเจตคติ 
เชิงวิทยาศาสตรที่เหมาะสม ไดแก การเปนคนมีเหตุผล ใจกวาง  ยอมรับ และปรับตัวใหเขากับ        
การเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ  ไดมีความมุงมั่นในการทํางานและมุงมั่นที่จะปรับปรุงกิจการงานตาง ๆ
ของตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีนิสัยในการใฝหาความรูอยูเสมอ ขยัน อดทน และซื่อสัตย
ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญ  และอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ , กอง
วิจัยทางการศึกษา 2542  ข  : 6-8)  
 การเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   จะตองเนนความสําคัญ
ของผูเรียนควบคูไปกับธรรมชาติของสาขาวิชา  ครูจะตองรูใจเด็กใหนักเรียนรูที่หลักการวิธี       
การเรียนรู  และคุณธรรม    ที่เกิดตามธรรมชาติของวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 :21) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรไดนั้น ครูจะตองมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาอยางชัดเจน   ครูจะตองทําความเขาใจในเรื่องของวิทยาศาสตร 
เพื่อชวยใหการปฏิบัติการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร 
และตองใชวิธีสอนหลายๆวิธี เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงปญหาและความตองการของทองถ่ิน ฝกให     
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและรูจักนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันโดยพิจารณา     
วิธีสอน ที่เห็นวาเหมาะสมกับจุดประสงค และลักษณะของเนื้อหาวิชา การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรที่ดี ควรสงเสริมใหผูเรียนไดเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง มีการฝกปฏิบัติเพื่อให
เกิดทักษะการเรียนรูอยางแทจริง แนวการสอนวิทยาศาสตรทุกระดับจะตองพัฒนาถึงขั้นประยุกต
ใหนักเรียนไดหลักการทางวิทยาศาสตรศึกษา และสอนตอไปโดยอาศัยเทคโนโลยีการศึกษาให
ผูเรียนไดสัมผัสดวยตนเองนําวิทยาศาสตรไปใชใหเปนประโยชนตออาชีพการงาน  และ
สวนรวมใหได การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักการแกปญหา เปนวิธีการ
หนึ่งที่สําคัญของนักวิทยาศาสตร  ที่ใชเปนเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรูที่ซอนเรน
อยู ในธรรมชาติว ิธ ีแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไมเพียงแตจะสอนเนื้อหาที่เปนวิทยาศาสตรเทานั้น แตสามารถนําไปใชแกปญหา
ก า ร เ ร ียนก า รสอน   ในก ลุ มประสบก า รณ อื ่น  ๆ  ได อ ีก ด ว ย  ท ักษะกระบวนก า ร                         
ทางวิทยาศาสตรเปนองคประกอบรวมที่ใชแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการ
ทางการคิดเปนกระบวนการทางดานสติปญญา ในขณะเดียวกันก็สามารถนําไปใชกับวิชาอื่น 
ไดอยางกวางขวาง และนักเรียนยังสามารถนําทักษะดังกลาว เปนหลักในการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อ
แกไขปญหาตา งๆในชีว ิตประจําว ัน  การปลูกฝงใหผู เ ร ียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรจะเปรียบเสมือนการปลูกฝงวิธีการใชเครื่องมือในการแสวงหาความรูและวิธีการ
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ปฏิบ ัต ิ ซึ ่งจะนําไปสู ความสามารถในการแก ป ญหา      ที ่เก ิดขึ ้นในชีวิตประจําวันได             
สุวัฒน นิยมคา (2531 : 260-261 )สรุปวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตและนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตสูงดวย 
 ปจจุบัน  พบวาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนั ้น  ไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จากการสรุปผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539 ) สรุปวาความรู
ความสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยลดลง ทั้งในดานกระบวนความคิด ความรูทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 50-53 )  
จากการรายงานคุณภาพทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประเทศ ปการศึกษา2540 (กรม
วิชาการ, สํานักทดสอบทางการศึกษา 2545 : 13-14 ) พบวาผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 44.30 อยูในเกณฑระดับพอใช และจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปการศึกษา 2543 และ 2544  ของกรมวิชาการ สรุปวา สมรรถนะของนักเรียนใน
ดานความรู ความคิด    ยังอยูในระดับคอนขางต่ํา ในทุกดาน  โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร  มีคะแนน
เฉลี่ย  ต่ํากวาครึ่งหนึ่ง   ของคะแนนเต็ม ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเกินครึ่งหนึ่งเล็กนอยใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 6 ปการศึกษา 2546   เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร    
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม (40 คะแนน) คือ 17.00โดยนักเรียนมีความรู
ความสามารถ ดานวิทยาศาสตรคิดเปนรอยละ42.50 ซ่ึงอยูในเกณฑไมนาพอใจ เนื่องจาก      ต่ํากวารอย
ละ 50  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในภาพรวมระดับโรงเรียนพบวา  มี 49 โรงเรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากจํานวน
โรงเรียนทั้งหมด 126โรงเรียน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอน  วิชาวิทยาศาสตรยังไม
บรรลุเปาหมาเทาที่ควร   นอกจากนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ไดดําเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2546 
เปนตนมา และเมื่อสรุปผล การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา นักเรียนทั้งประเทศมีปญหาดานคิดวิเคราะห (ภัทราภรณ  พิทักษธรรม  
2543 : 17-19) 
 ในการจัดการเรียนเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในระยะปการศึกษา 
2546-2547 จากรายงานผลการเรียนรูพบวา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรอยูในเกณฑต่ํา  ซ่ึงพิจารณาไดจากตารางที่  ดังนี้ 
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ตารงที่ 1  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวทิยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5    
 ปการศึกษา 2546-2547  ระดบัโรงเรียน 
 

คาเฉลี่ย (รอยละ) ปการศึกษา เกณฑรอยละ 
 ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 

คะแนน
เฉล่ียรวม 

2546 70 64.00 74.63 68.09 68.03 68.68 68.78 
2547 70 67.76 62.50 61.48 62.48 63.86 63.64 
รวม 70.00 65.88 68.57 64.79 65.26 66.27 66.21 

 

ที่มา : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกด ี , “ รายงานการศกึษาประจําปการศึกษา 2547”, 2547 : 7-11  
(อัดสําเนา) 

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยผลการเรียนรู              
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 5 จากการประเมินสรุปวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสาระ               
การเรียนรูวิทยาศาสตรปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2547 อยูที่รอยละ 68.78 และ 63.64 
ตามลําดับ ซึ่งยังไมเปนที่นาพอใจ เนื่องจากยังต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด คือ รอยละ70            
จากรายงานดังกลาว แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิทยาศาสตรของโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนไกดี ยังไมบรรลุเปาหมายที ่ตั ้งไว นอกจากนี ้จากการสัมภาษณครูผู สอน              
สาระวิทยาศาสตรพบวา ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห ของนักเรียนสวนใหญยังอยูใน
ระดับต่ํา นักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห เนื่องจากจํานวนนักเรียนที่มีมาก
เกินไป ครูไมสามารถดูแลและกระตุนใหนักเรียนคิดไดทั่วถึง การเรียนการสอนมีความโนม
เอียงใหนักเรียนคลอยตาม นักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้เนื ้อหาหลักสูตร           
ของสาระวิทยาศาสตรที่กําหนดใหเรียนมีมากเกินไป ทําใหยากแกการรับรูของนักเรียนสวนใหญ  
และยากแกการสอนในเวลาที่จํากัดสวนปญหาดานตัวผูสอน พบวาครูผูสอนมักไมทําความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร  คูมือครู  และการวัดผลประเมินผล  ครูใชวิธีสอนที่ไมถูกตอง โดยใชวิธีอธิบาย
ความรูมากที่สุด  รองลงมาคือ การฟงผูเรียนพูด  นอกจากนั้นยังมีการถามใหนักเรียนตอบคําถาม   
เขียนกระดานดํา ตรวจงานนักเรียน และชมเชยมีครูเพียงสวนนอยที่มีกิจกรรมรวม กับนักเรียน     
การปกครองควบคุมชั้นเรียนไมถูกตอง  บรรยากาศการเรียนการสอนไมดีมีการลงโทษเมื่อนักเรียน
ไมทําแบบฝกหัด  และครูไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่สอน และไมเคยไดรับการนิเทศ นอกจากนี้    
ครูสวนใหญไมนิยมจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนยังคงนิยมสอนโดยวิธีการอธิบายให
นักเรียนฟงและจดตาม ครูขาดความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียด และตัวอยางการจัดกิจกรรม
อันเปนแนวทางปฏิบัติ และครูขาดสื่อประกอบการเรียนการสอน ทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร  นอกจากนี้สภาพการสอนของครูในปจจุบันเนนเนื้อหาวิชามากเกินไป  ครูสอนโดย
วิธีการอธิบาย หรือการบรรยายเปนสวนใหญ สภาพปญหาอีกอยางหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรในปจจุบัน   คือ  ความไมสอดคลองกับวิวัฒนาการ   ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
เจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนการสอนตามคูมือครูนั้นตองการใหนักเรียนไดรับ
ขอสรุปที่ถูกตองเพียงอยางเดียว (สุโขทัยธรรมาธิราช  : 2537 , อางถึงใน วิไลวรรณ  พุกทอง     
2542 : 3)     
 จากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนวิธีวิทยาศาสตร โดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สรุปวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรต่ํากวาเกณฑนั้น 
มีสาเหตุดังนี้ (1) เทคนิคการสอนหรือวิธีการสอนของครูไมหลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิด
ความเบื่อหนาย (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังยึดครูเปนศูนยกลาง (3) ขาดการใชส่ือการเรียน
การสอนที่เหมาะสม (4) กิจกรรมการเรียนรูไมสงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียน(5) นักเรียนมี
ความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอ และ (6) นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร และวิธีการหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอนสาระ    การเรียนรู
วิทยาศาสตร คือ การจัดกระบวน  การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวย
แกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรครู ผูสอนตองยอมรับใน
เบื้องตนวาความรูนั้นมีมากมาย  มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   
 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการสําคัญที่จะทําใหนักเรียนสามารถ
เลือกรับความรูแลวนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ดังนั้นการออกแบบการจัดกิจกรรม              
การเรียนรูจึงตองมีลักษณะหลากหลายสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน  โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  อยางเต็มศักยภาพ 
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการเนนกระบวนการสอนใหนักเรียนรูจักตนเองและ 
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น สงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูอยากทําการทดลองดวยตนเอง 
เพื่อแกปญหาขอของใจตางๆ ทําใหเปนผูมีเหตุผลไมเชื่ออะไรอยางงมงาย โดยไมไดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเสียกอน การสรางความคิดแบบสืบเสาะหาความรูที่ปลูกฝงใหกับนักเรียน  คือ1)จะชวยให
เด็กนักเรียนคุนเคยกับความจริงของโลก 2)จะชวยใหเด็กนักเรียนสรางความสัมพันธไดอยางถูกตองกับ
ความเปนจริงอื่นๆ 3)จะชวยใหเด็กนักเรียนมีความสามารถในดานความคิดสรางสรรค และสามารถจัด
กระบวนความคิดอยางมีระเบียบ 4)จะชวยใหเด็กนักเรียนพัฒนาความสามารถในดานการเขาใจ 
ความหมายดวยวิธีการสังเกตสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น  
 ในป ค.ศ.1961 (Suckman  1962,อางถึงใน ภัทราภรณ พิทักษธรรม 2543:16)           
ดร .ริชาร ด   ซุคแมน  ไดตั ้งโครงการว ิจ ัย เกี ่ยวก ับการสอนนี ้  ที ่มหาว ิทยาลัยอิล ินอยด
สหรัฐอเมริกา  โดยเนนการสอนวิทยาศาสตรดวยวิธีการสอนวิทยาศาสตรโดยใชวิธีนี้ใหนักเรียน
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ตั้งคําถาม  เพื่อใหนักเรียนไดคนพบหลักการ  และกฎเกณฑดวยตนเอง  การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูดวยตนเองของซุคแมน  แบงออกเปน  3 ขั้นดังนี้  1) ตั้งปญหา ในขั้นนี้ครูสรางสถานการณ
ที่ดูขัดแยงกันในหลักการ      เพื่อนักเรียนเกิดชองวางระหวางโครงสรางการรับรูและความคิดเห็น
กับปญหา    ที่กําลังเผชิญอยูทําใหนักเรียนเกิดความกระหายที่จะสืบคนตอไป  2)ซักถาม  ในขั้นนี้
นักเรียนจะตั้งคําถามเพื่อซักถามครู  โดยใหคําถามนั้นอยูในรูปที่ตอบวา “ใช”  หรือ “ไมใช” เทานัน้ 
การที่กําหนดใหถามเชนนี้  ก็เพื่อใหการสืบคนเปนไปแบบอุปมาน (Inductive)ใหมากที่สุดที่จะ
มากได 3) วิจารณกระบวนการสืบคนดวยคําถาม  ในขั้นนี้ครูจะชวยวิจารณวานักเรียนควรจะ
ปรับปรุงการถามอยางไร  บางครั้งครูจะเปดโอกาสโดยใชเทปบันทึกเสียงใหนักเรียนไดตั้งคําถาม
ของตนแลววิจารณวาตอนใดไมเหมาะสม และควรปรับปรุงแกไขอยางไร   หลักการของการ
จัดการเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรู คือ การที่ใหผูเรียนออกไปหาขอมูลมายืนยันสนับสนุน
ความคิดของตนเอง  โดยครูเปน ผูซักถามใหนักเรียนคิดและสืบคนตอ ๆ ไป  ดังนั้นหัวใจสําคัญ
ของการจัดการเรียนรูแบบนี้อยูที่  การตั้งคําถาม การใชคําถาม  การใหผูเรียนทราบวาจะตั้งปญหา
อยางไร  จะวิเคราะหและแสวงหาคําตอบจากปญหานั้นอยางไร   หลักการสําคัญอีกประการ
หนึ่งก็คือ ผูเรียนจะตองมีสวนรวมในการเรียน  โดยการตั้งปญหาและการตั้งคําถามซึ่งผูสอน 
จะตองจัดสถานการณที่เปนปญหา   ทําใหผูเรียนเกิดความของใจและตองการหาสาเหตุ  เพื่อ
อธิบายปญหานั้น โดยการสืบเสาะหาความรูมาสนับสนุน  (ประนอม    เดชชัย  2531 : 194-195, 
อางถึงใน ภัทราภรณ  พิทักษธรรม  2543:17) 
 จากผลการวิจัยของ   อรุณี   เมฆาธร  (2535 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบ   
การสอนโดยการฝกแบบสืบเสาะหาความรูกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สรุปวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .01และ มนมนัส  ส้ินสุด (2543 : บทคัดยอ)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิทยาศาสตรและความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะ  หาความรูประกอบการเขียนแผนผัง  มโนมติ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ มีขั้นตอนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู 3ขั้น  คือ 1) ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง   2)ขั้นทําการทดลอง  3)ขั้นอภิปรายหลัง
การทดลอง ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียน
แผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรดานความรูความจํา  ดาน
ความเขาใจ  ดานการนําไปใช  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความสามารถใน         
การคิดวิเคราะหวิจารณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 จากสภาพปญหา  ผลการเรียนรูทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        
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ช้ันประถมศึกษาปที่  5 ที่ผานมายังไมบรรลุผลสําเร็จที่พึงพอใจ  ความสามารถในการคิด              
เชิงวิเคราะหอยูในระดับต่ํา รวมทั้งเหตุผลที่กลาวไวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํา
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู  แบบสืบเสาะหาความรู มาทดลองใชสอนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง    การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงเปนสาระที่เนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตพฤติกรรมของสัตว  ความหลากหลายของพืชและ
สัตว  โดยฝกใหผูเรียนฝกคิดคนเสาะแสวงหาความจริงโดยใชความคิดอยางรอบคอบเฉลียวฉลาด  
ประกอบกับการใชเหตุผลทําการวิเคราะหวิจัยและประเมินคาเพื่อใหไดขอสรุปโดยการสังเคราะห
ขอเท็จจริงเขากับแนวความคิดของผูเรียน ซ่ึงสามารถจะนําไปใชในการแกปญหา หรือใชเปน
แนวทางประกอบ    การสืบสวนสอบสวนสิ่งหรือหลักการที่ยุ งยากและสลับซับซอนยิ่งขึ้น      
ซ่ึงวิ ธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สามารถที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน           
สาระวิทยาศาสตรเรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต เพื่อสรางความตระหนักใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของสิ่งมีชีวิตที่อยูรอบตัว ทั้งพืชและสัตว ซ่ึงเปนเรื่องที่ทุกคนควรรู  และสงเสริม    
การคิดคน  สืบเสาะหาความรูอยางมีกระบวนการมีเหตุผลสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยเชื่อวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูจะ
สงผลตอการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนในดานความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดคน
สืบเสาะหาความรูรวมทั้งความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู เรื ่อง    
การดํารงพันธุ ของสิ ่งมีชีวิตของนักเรียน  และจะเปนประโยชนสําหรับครูเพื่อเปนแนวทาง        
ในการพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนคิดคน  สืบเสาะหาความรู  ในการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร
และสาระอื่น ๆ ตอไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร  เร่ืองการดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต ที่สอนแบบสืบเสาะหาความรู  ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจยัไดศกึษา
แนวคดิและทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดังนี ้  
 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ( Inquiry Based  Learning หรือ IBL ) เปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิด   Constructivism   ซ่ึงจัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุม 
ปญญานิยม (Cognitive  Psychology ) มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Ausubel และ Piaget  โดย
มุงเนนใหผูเรียน  สรางความรูใหมดวยตนเอง  ความรูที่ไดจะคงถาวรอยูในความจําระยะยาว  ครูไม
สามารถสรางได   แตครูเปนเพียงผูจัดประสบการณการเรียนรู ( พิมพันธ  เดชะคุปต 2544 :56)  
 สุวัฒน  นยิมคา (2531: 514-523)ไดแบงขั้นตอน  และกจิกรรมการเรียนการสอน 
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 แบบสืบเสาะหาความรูไวเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี ้
  1. ขั้นสํารวจและรวบรวมขอมูล (Exploration) เปนการหาขอมูลที่เกี่ยวของกับ 
เร่ืองที่จะศึกษาเพื่อนําไปสรางเปนความคิดรวบยอดหรือมโนมติตอไปขอมูลอาจหาไดจาก 4 แหลง 
แหลงแรกได   จากการสังเกตวัตถุจริงหรือปรากฏการณโดยตรง แหลงที่สองไดจากการวัด แหลงที่
สามไดจากการทดลอง และแหลงสุดทายไดจากการรวบรวมมาจากที่อ่ืน เชน จากเอกสารหรือจาก
บุคคล การไดขอมูลมาจากแหลงอื่นจะมีความจําเปนมาก   ถาการทดลองนั้นเปนสิ่งที่เห็นผล
ยากหรือกินเวลานานหรือส่ิงที่สังเกตนั้นอยูหางไกล  ครูอาจนําขอมูลจากแหลงอื่นมาใหนักเรียน
ตีความหมายและลงขอสรุปเปนการฝกความคิด 
  2. ขั้นการสรางความรูจากขอมูล (Invention)  ภายหลังจากการสํารวจแลว
นักเรียนจะไดขอมูลซ่ึงเกี่ยวกับคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงปริมาณและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ขอมูลที่ไดนี้อาจยังไมมีความหมายอะไรมากนัก จะตองนําไปคํานวณหรือจดัขอมูลเสียกอนจึงจะ
มีความหมายพอที่ตีความและลงขอสรุปตอไปได 
  3. ขัน้ขยายความรูจากการคนพบ (Discovery) ความรูที่คนพบในการสรางความรู
นั้น ความจริงจะถือวาเปนการคนพบแลวแกไขได  แตในการเรียนการสอนนั้น จะมัน่ใจไดวานักเรยีน
คนพบความจรงิก็ตอเมื่อ นกัเรียนไดพิสูจนยืนยันความรูนั้น โดยนําความรูนั้นไปใชในสถานการณ
ใหมซ่ึงไมเหมอืนที่เคยพบเหน็มาแลว  หรือสามารถนําความรูนั้นไปใชเปนหลักฐานสําหรับเรียนเรื่อง
ใหมไดนําไปพยากรณได  เมื่อทํามาถึงขั้นนี้ก็แสดงวาไดมีการทดสอบความถูกตองของความรูอีกครั้ง
หนึ่ง และนักเรียนก็มีความมัน่ใจจึงถือวามกีารคนพบความจริง  นักเรียนไดมีความรูความเขาใจอยาง
แทจริง   
 ภพ  เลาหไพบูรณ  (2537 : 120-124) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสืบเสาะหาความรูวา
แบงออกเปนขัน้ ๆ ดังนี้  
  1.สรางสถานการณหรือปญหา  เปนการเขาสูบทเรียนในเชิงของปญหา เพื่อ 
กระตุนหรือ ทาทายใหนักเรียนคิดและแกปญหานั้น  อาจทําไดหลายรูปแบบ  เชน ใชการอภิปราย  
การซักถาม   การเลาเหตุการณที่นาสงสัยแปลกใจ(Discrepant Events)สถานการณหรือปญหานั้นควร
เปนสถานการณหรือปญหาที่อยูใกลตวัจะชวยสรางความสนใจใหแกนกัเรยีน และสามารถโยงไปสู
การทดลองที่ตองการได   
  2.ตั้งสมมติฐาน จะตองอาศัยสถานการณ หรือปญหาจากเนื้อหาในขั้นแรกเปน
หลักใชคําถามอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน เพื่อนําไปสูการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได 
  3.ออกแบบการทดลอง ครูอาจใชคําถามเพื่อนําไปสูการออกแบบการทดลอง
และระบุวิธีในการทดลอง  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
  4.ทดสอบสมมติฐานโดยการทดลอง  กิจกรรมในขั้นตอนนี้ไดแก การทําการ 
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ทดลองและบันทึกผลที่ไดจากการทดลอง  โดยครูเปนผูใหคําแนะนําและชวยเหลือเทาที่จําเปน 
  5.ไดขอสรุปหรือกฎเกณฑตาง ๆ   ครูอาจใชคําถามโดยอาศัยขอมูลที่ไดจาก             
การทดลองเพื่อนําไปสูการสรุปหาคําตอบในการแกปญหาขั้นตน และควรมีคําตอบที่สามารถ
นําความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหมได 
 ขั้นตอนการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ
2546 : 219-220)  ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
  1) ขั้นสรางความสนใจ(Engagement) เปนขั้นการนําเขาสูบทเรียนหรือเร่ือง
ที่นาสนใจ ซ่ึงอาจเกิดขึน้เองจากความสงสัย หรืออาจเกิดจากความสนใจของตวันกัเรียนเอง หรือ
เกิดจากการอภปิรายกลุม เร่ืองที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกดิขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือ
เปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาเปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถามกําหนด
ประเด็นทีจ่ะศกึษา 
  2)ขั้นสํารวจและคนหา(exploration)เมื่อทําความเขาใจกับประเด็นหรือคําถามที่
สนใจจะศึกษาถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน 
กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลขอสนเทศหรือปรากฏการณตาง ๆ  
  3)ขั้นอธิบายและลงขอสรุป(explanation)เมื่อไดรับขอมูลอยางเพียงพอจาก           
การสํารวจตรวจสอบแลวจึงนําขอมูลขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะหแปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่
ได ในรูปตาง ๆ  
  4)ขั้นขยายความรู(elaboration)เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
แนวคิดที่ได  จากการนําความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลอง หรือ
ขอสรุปที่ไดไปอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ  
  5)ขั้นประเมนิ (evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ 
วานักเรียน มคีวามรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพยีงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไป
ประยุกตใชในเร่ืองอื่น ๆ  
 สําหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของนักการศึกษาดังกลาว 
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้1)ขั้นสรางความ
สนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยอาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียน ผูสอนอาจใหนักเรียนได
ศึกษาจากสื่อตาง ๆ หรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นมากอนเพื่อเปนการกระตุนให
นักเรียนไดสรางคําถาม และกําหนดประเด็นที่จะศึกษาซึ่งนักเรียนจะตองทําความเขาใจใน
ประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแท 2)ขั้นสํารวจและคนหา นักเรียนจะตองวางแผน
กําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได กําหนดวิธีการทดลอง 
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ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 3)ขั้นอธิบายและลงขอสรุป  เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจ
ตรวจสอบแลว ผูเรียนจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลในรูปแบบ
ตางๆรวมทั้งประเมินผลการดําเนินการ  4)ขั้นขยายความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิม หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ
เหตุการณอ่ืนๆ ทําใหเกิดความรูกวางขวางมากขึ้น  5)ขั้นประเมิน เปนการประเมินการเรียนรูดวย
กระบวนการตางๆวานักเรียนมีความรูอะไรบางอยางไร    และมากนอยเพียงใด ครูและผูเรียนประเมิน
โดยสังเกตการปฏิบัติการเรียนรู การบันทึกกิจกรรม การทําแบบฝกหัดทบทวน สวนนักเรียนจะ
ประเมินตนเองและเพื่อนรวมประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  
 การคิดเชิงวเิคราะห หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขาใจเรื่องที่อานอยางมี
เหตุผล และเชื่อมโยงความหมายตางๆเขาดวยกัน ประกอบดวยข้ันตอนของการแยกแยะประเด็น
ยอยๆของเรื่องที่จะรวมกันเปนเรื่องใหญ การหาขอมูลในแตละสวนยอย การพิจารณาขอมูลในแต
ละสวนยอยวาจําเปนและสัมพันธกันอยางไร การพิจารณาความคิดอื่น ๆ ประกอบ และการสรุปตาม
ฐานขอมูลที่มี  ( เสงี่ยม  โตรัตน 2546:27) 
 ลาวัณย  วิทยาวุฑฒิกุล (2533:19)กลาวไววา การวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห    
มีองคประกอบดังนี ้
  1.การวิเคราะหเนื้อหา  ประกอบดวย 
    1.1 ความสามารถในการจําและสรุปความรู 
   1.2  ความสามารถในการบอกความตางระหวางขอเท็จจรงิ   และขอสมมติฐาน
ได 
   1.3 ความสามารถระบุขอมูลสําคัญได 
   1.4 ความสามารถอธิบายปจจัยที่ทําใหบุคคลและกลุมตางๆ มีความแตกตางกัน 
   1.5 ความสามารถสรุปขอความได 
  2. การวิเคราะหความสัมพันธ  ประกอบดวย 
   2.1 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดตางๆ 
   2.2 ความสามารถตัดสินไดวาขอมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม 
   2.3 ความสามารถี่ปรากฏระบุไดวาขอใดเปนแนวคิดสําคัญ 
   2.4 ความสามารถตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐานที่อานพบได 
   2.5 ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแตละสถานการณได 
   2.6 ความสารถวิเคราะหขอความที่ขัดแยงที่ปรากฏในเนือ้เร่ืองได 
  3. การคิดวิเคราะหหลักการ  ประกอบดวย 
   3.1 ความสามารถวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางของขอมูลได 
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   3.2 ความสามารถวิเคราะหวตัถุประสงคของผูเขียน ทัศนคติและเปาหมายที ่
ตองการถายทอดได 
   3.3 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเปนหลักการได 
   3.4 ความสามารถเรียนรูเทคนิค วิธีการที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองได 
   3.5 ความสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางขอเทจ็จรงิ และอคติที่มอียูได 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2537 :26-27) กลาวถึงการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไววา    
การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกเรื่องราวใดๆออกเปนสวนยอยๆวาส่ิงเหลานั้นประกอบ
กันอยูเชนไร  แตละอันคืออะไร มีความเกี่ยวพันกันอยางไร อันใดสําคัญมากนอย ซ่ึงพฤติกรรมนี้       
จะสามารถจําแนกเปนองคประกอบ คือ 
  1. การวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญ            
ของเรื่องราวหรือปรากฏการณตางๆ เรียกไดวา เปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง 
  2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาความสัมพันธ               
ของสวนตาง ๆ 
  3. การคิดวิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ
ของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณนั้น ๆ วา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 
 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom 1974 อางถึงใน  ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ  2539 :149-154) คือ การวัความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตกุารณ 
เร่ืองราวหรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคส่ิงใด นอกจากนั้นยังมี
สวนยอย ๆ ที่สําคัญนั้น  แตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด 
จะเห็นวาสมรรถภาพดานวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวของกันเสมอ              
การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใช มาประกอบ    
การพิจารณาการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภท คือ  
  1.การวิเคราะหความสําคัญเปนการวิเคราะหวาสิ่งที่อยูนั้นอะไรสําคัญ หรือ
จําเปน    หรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุด     
ตัวอยางคําถาม เชน ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด  
  2.วิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสัมพันธ หรือความเกีย่วของสวนยอย           
ในปรากฏการณหรือเนื้อหานั้นเพื่อนํามาอุปมาอุปไมย หรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมีความสําคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตวัอยางคําถาม เชน เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 
             3.วิเคราะหหลักการเปนความสามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเรื่องราวนั้นวา          
ยึดหลักการใด มีเทคนิค หรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพื่อใหเกิด 
ความเขาใจ รถตัวอยางคําถาม เชน รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด 
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 จากแนวคิดของนักการศึกษา  ที่ไดใหไว   สรุปได ดังนี้   ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห คือ ความสามารถในการจําแนกแยกแยะขอมูลออกเปนสวนยอย ๆ โดยมีองคประกอบที่
สําคัญ 3 อยาง คือ 1)  การคิดวิเคราะหความสําคัญ เปนการจําแนกขอเท็จจริงออกจากสมมติฐาน 
และสามารถสรุปขอความนัน้ๆได 2) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการวิเคราะหขอมูลที่มีอยู
โดยการเชื่อมโยงเหตแุละผล สรางความสัมพันธระหวางสมมติฐานและขอสรุป 3) การคิดวิเคราะห
หลักการ เปนการคิดวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงค ทัศนคติ และความคิดเห็นของผูเขียนที่ตองการ
ส่ือใหทราบ ผูวิจัยไดนาํการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom  
1974 ,  อางถึงใน  ลวน สายยศและอังคณา สายยศ 2539 : 149-154) ดังที่กลาวมาแลวใชเปนแนวทาง
ในการออกขอสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะหในงานวิจยัครั้งนี ้

จากผลการศึกษางานวจิัยและเอกสารตางๆ ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน 
การวิจยั  ดังแผนภูมิที่ 1  ดังนี้ 

 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบ ผลการเรียนรูเร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
 2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5ที่มีตอการจัดการ 
เรียนรู เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
 
 

 

ผลการเรียนรู เร่ืองการดํารงพันธุ          
ของสิ่งมีชีวิต 

 
ความคิดเหน็ทีม่ีตอการจัดการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

1)ขั้นสรางความสนใจ 
2)ขั้นสํารวจและคนหา  
3)ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
4)ขั้นขยายความรู  
5)ขั้นประเมนิผล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

14 

คําถามการวิจัย 
 1.ผลการเรียนรูเร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันหรือไม 
 2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 5 กอนและหลัง      
การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันหรือไม 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเร่ือง                       
การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูอยูในระดับใด 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรูเร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต กอนและหลังการจัดการเรียนรู            
แบบสืบเสาะหาความรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แตกตางกัน 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาหา
ความรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แตกตางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5/1-5/5           
ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ที่ศึกษาอยู
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน  5 หองเรียน  จํานวน 183 คน   
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษา               
ปที่ 5/3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี   สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
จํานวน  38  คน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
             ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  2 ประเภท คือ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) คือวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ    
หาความรู 
  2.2 ตัวแปรตาม  ( Dependent  Variables )  ไดแก ผลการเรียนรูสาระ
วิทยาศาสตร   เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
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  เนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่ 1 การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนไกดี  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ประกอบดวยเนื้อหา
ยอย ดังนี้ 1) การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2) การสืบพันธุและการขยายพันธุของพืช  
3) การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว  4) พฤติกรรมของสัตว 5)ความหลากหลายของพืชและสัตว 
 4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลอง  สัปดาหละ 4 ช่ัวโมง                             
รวมจํานวน 20 ช่ัวโมง   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดใหความหมายคําศัพทเฉพาะ สําหรับการวิจัย  
ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
มุงเนนใหผูเรียนเปนผูคนควาและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ใชคําถามกระตุนความสนใจในการเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการคิดคนควาหาวิธีการ
แกปญหา  และคนหาคําตอบจากแหลงการ เรียน รู ที ่หลากหลาย   ซึ ่งมีขั ้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  ดังนี้  1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสํารวจและคนหา 3) ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป  4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นประเมินผล  
 2.ผลการเรียนรู หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบผลการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 เรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต โดยใชแบบทดสอบวัดผล
ทางการเรียนรู 
 3.ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง หมายถึง  คะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต เกี่ยวกับการคิดจําแนกแยกแยะขอมูลออกเปนสวนยอยๆ 
โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ดานคือ  1)การวิเคราะหความสําคัญ เปนการจําแนกขอเท็จจริงออก
จากสมมติฐาน และสามารถสรุปขอความนั้นๆได 2) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการ
วิเคราะหขอมูลที่มีอยูโดยการเชื่อมโยงเหตุและผล สรางความสัมพันธระหวางสมมติฐานและ
ขอสรุป   3) การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการคิดวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงค ทัศนคติ และ
ความคิดเห็นของผูเขียนที่ตองการสื่อใหทราบ โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห 
 4.ความคิดเหน็ หมายถึง  ความรูสึกนึกคดิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มี 
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ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ในดานเนื ้อหา   บรรยากาศ  และ
ประโยชนในการนําไปใช  โดยใชแบบสอบถาม 
 5.นักเรียน   หมายถึง   ผู เ รียนที่ศึกษาอยู ช้ันประถมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที่  1                 
ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร  
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

ในการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร     
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการวิจัยดวยหัวขอตามลําดับตอไปนี้                      
 1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  :   สาระและมาตรฐานการเรียนรู           
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
 2.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี   
 3. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร     
 4. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะเหาความรู   
 5. การคิดวิเคราะห                   
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  :  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ   
เปนคนดี   มีปญญา   มีความสุข  และมีความเปนไทย   มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบ
อาชีพ   การกําหนดสาระการเรียนรูตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (กรมวิชาการ,2546  : 10  , 12,  
79-81,  114) ไดกําหนดสาระการเรียนรูไว 8 กลุมสาระวิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูหลัก
สาระหนึ่งในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธราช 2544 หลักสูตร การจัดการเรียน  
การสอน  และการวัดผลประเมินการเรียนรู มีการสําคัญอยางยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู
วิทยาศาสตรของผูเรียนในแตละระดับชั้นใหตอเนื่องเชื่อมโยงตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่1ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  ดังนั้น หลักสูตรจะตองมีการเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาสาระ ในแตละ
ระดับชั้น    การเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ  การจัดกิจกรรมความรูที่จะใหผูเรียนพัฒนา
ความคิด  มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลาย  รวมทั้งมีทักษะใน  
การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 
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สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้ เปนสาระหลักของวิทยาศาสตรพื้นฐานที่นักเรียนทุกคน               
ตองเรียนรู ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา แนวความคิดหลักวิทยาศาสตร  และกระบวนการ 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ประกอบดวย 8 สาระหลัก 
ดังนี้ 
   สาระที่  1  :   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
    สาระที่  2  :   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
      สาระที่  3  :   สารและสมบัติของสาร 
    สาระที่  4  :   แรงและการเคลื่อนที่ 
  สาระที่  5  :   พลังงาน 
  สาระที่  6  :   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  สาระที่  7  :   ดาราศาสตรและอวกาศ 
  สาระที่  8  :   ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร 
  ความรูทางวิทยาศาสตร   ไดมาดวยความพยายามของมนุษย   ที่ใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ( Scientific  Inquiry) การสังเกต สํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และการสืบคน
ขอมูล ทําใหเกิด  องคความรูใหมเพิ่มพูนตลอดเวลา  ความรูและกระบวนการดังกลาว มีการถายทอด
ตอเนื่องกันเปนเวลายาวนาน  ความรูวิทยาศาสตรตองสามารถอธิบายและตรวจสอบไดเพื่อนํามาใช
อางอิงทั้งในการสนับสนุนและโตแยงเมื่อมีการคนพบขอมูล หรือหลักฐานใหมหรือแมแตขอมูลเดิม
เดียวกันก็อาจเกิดความขัดแยงกันขึ้นได ถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิด        
ที่แตกตางกัน ความรูทางวิทยาศาสตรจึงอาจเปลี่ยนแปลงได   วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถมี
สวนรวมได ไมวาจะอยูในสวนใดของโลกวิทยาศาสตร จึงเปนผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคล 
การสื่อสารและการเผยแพรขอมูลเพื่อใหเกิดความคิดในเชิงวิเคราะหวิจารณ มีผลใหความรูทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้งและสงผลตอคนในสังคม  การศึกษาคนควาและการใชความรูทาง
วิทยาศาสตรจึงตองอยูภายในขอบเขตคุณธรรมจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมนอกจากนี้ ความรู
วิทยาศาสตรยังเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี  เทคโนโลยีเปนกระบวนการในงานตาง ๆ  
หรือกระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑโดยอาศัยความรูวิทยาศาสตรรวมกับศาสตรอ่ืนๆ ทักษะ
ประสบการณ จินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรคของมนุษย โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหได
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการและแกปญหา  ของมวลมนุษย เทคโนโลยีเกี่ยวของทรัพยากร 
กระบวนการและระบบการจัดการ จึงตองใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนเปนมุมมองภาพในอนาคตที่มุงหวังวาจะมีการพัฒนาอะไร  อยางไร  ซ่ึงจะ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรกําหนดไวเพื่อเปนแนวทาง
ใหผูบริหารสถานศึกษา  ผูสอน  บุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียน และชุมชนรวมกันพัฒนาการศึกษา
วิทยาศาสตร และปฏิบัติรวมกันสูความสําเร็จ 
 ในการกําหนดวิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรใชกรอบความคิดในรองของการ
พัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมคนในสังคมแหงความรูและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  ดังนี้ 

1) หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะเชื่อมโยงเนื้อหา  แนวคิดหลัก และ
กระบวนการที่เปนสากล  แตมีความสอดคลองกับชีวิตจริงทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
และมีความยืดหยุนหลากหลาย 

 2) หลักสูตรและการเรียนการสอนตองตอบสนองผูเรียนที่มีความถนัดและ   ความสนใจ
แตกตางกันในการใชวิทยาศาสตรสําหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพที่ เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร 

 3) ผูเรียนทุกคนจะไดรับการสงเสริมใหพัฒนากระบวนการคิด   ความสามารถในการเรียนรู 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา และการคิดสรางสรรคองคความรู 

 4) ใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน โดยถือวามีความสําคัญควบคูกับการเรียนในสถานศึกษา 
 5) ใช ยุทธศาสตรการเรี ยนการสอนหลากหลายเพื่ อตอบสนองความตองการ                   

ความสนใจและวิธีเรียนที่แตกตางกันของผูเรียน 
 6) การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญที่ทุกคนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถเรียนรู

ตลอดชีวิต จึงจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
 7) การเรียนการสอนตองสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติคุณ ธรรมจริยธรรม คานิยม 

ที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  สังคม และส่ิงแวดลอม 
วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวดังนี้ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ และเจตคติ ผูเรียนทุกควร
ไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจ  และกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตรมีความสงสัยเกิดคําถาม   
ในสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาคนควาเสาะหา
ความรูเพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของคําถามสามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูล
อยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ขอมูล และส่ิงที่คนพบจากการเรียนรู  ใหผูอ่ืนเขาใจได 

การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากความรูวิทยาศาสตรเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (Natural world) ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรู เพื่อนําผล
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การเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ เมื่อผูเรียนไดเรียนวิทยาศาสตรโดยไดรับ   
การกระตุนใหเกิดความตื่นเตน ทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิด ลงมือ
ปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับวิชาอื่นและชีวิต ทําใหสามารถอธิบาย 
ทํานาย คาดการณส่ิงตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบผลสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรง
กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงมั่นที่จะสังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบคนความรูที่มีคุณคาเพิ่มขึ้นอยาง
ไมหยุดยั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลงเรียนรู
หลากหลายในทองถ่ินและคํานึงถึงผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูความสนใจ และความถนัดแตกตางกัน 

การเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐานเปนการเรียนรูเพื่อความเขาใจซาบซึ้ง และเห็นความสําคัญ
ของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูหลาย ๆ ดาน
เป นความรูแบบองครวม อันจะนําไปสูความสรางสรรค ส่ิงตาง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต                         
มีความสามารถในการจัดการและรวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน 
  
ธรรมชาติและคุณลักษณะของผูเรียน 
  เมื่อจบชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 )  ผูเรียนควรมีความรู  ความคิด 
ทักษะกระบวนการ  และจิตวิทยาศาสตร  ดังนี้ 
                    1.เ ข า ใจโครงสร า งและการทํา ง านของระบบต า งๆของสิ ่งม ีช ีว ิต   และ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่ตางกัน 
                   2.เขาใจสมบัติของวัสดุ  สถานะของสาร  การแยกสาร การทําใหสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
                    3.เขาใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ  ความดัน  หลักการเบื้องตนของแรง
ลอยตัว สมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง  เสียง  และวงจรไฟฟา 
                    4.เขาใจลักษณะองคประกอบ สมบัติของผิวโลก  และบรรยากาศ  ความสัมพันธ
ของดวงอาทิตย  โลก  และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฏการณธรรมชาติ 
                               5. ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู  คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง  วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบ โดยใชเครื่องมือ  อุปกรณ  วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
                  6.ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต  และการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเตมิ ทําโครงงานหรือช้ินงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
 7.แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ  รอบคอบและซื่อสัตยในการสบืเสาะหา 
ความรู 
                    8.ตระหนกัในคณุคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแสดงความชืน่ชม       
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ยกยองและเคารพสิทธิผลงานของผูคิดคน 
 9.แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา 
 10.ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับ
ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
 
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   เปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน
ดานความรู ความคิดทักษะกระบวนการเรียนรู  คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซ่ึงเปนจุดมุงหมายที่จะ
พัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สําหรับนักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นสําหรับนักเรียน
ทุกคนเมื่อจบการศึกษาในแตละชวงชั้น 
 มาตรฐานการเรียนรู  การศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร            
มีดังนี้ 
 สาระที่ 1:  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
  มาตรฐาน  ว 1.1  :  เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต     ความสัมพันธของโครงสราง
และหนาที่ของระบบตาง  ๆของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสาร  ส่ิงที่
เรียนรู  และนําความรูไปใชการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
  มาตรฐาน ว 1.2  :  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอ
มนุษย และส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและ        
นําความรูไปใชประโยชนซ่ึงแผนผังมโนทัศนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กําหนดไว
ดังแผนภูมิที่ 2 
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-การถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม                         -แรงลัพธและการใชประโยชน 
-การสืบพันธุและการขยายพนัธุพืช                           -มวลและความหนาแนน 
-การสืบพันธุและการขยายพนัธุสัตว                         -ความดันอากาศ 
-พฤติกรรมของสัตว                                                   -ความดันของเหลว 
-ความหลาหลายของพืชและสัตว                              -แรงลอยตัว 
                                                                                   -แรงเสียดทาน 
การดํารงพันธุ 
ของสิ่งมีชีวิต                                                              แรงและความดัน 

 
 
 
                                                    ส่ิงมีชีวิต 

      น้ํา  ฟา และดวงดาว                               และ                                      วัสดุและสมบัติ 
                ปรากฏการณตางๆ                              ของวัสดุ 

 
       -ปรากฏการณลม ฟา อากาศ                                                              -วัสดุในชีวิตประจําวัน 
       -วัฏจักรของน้ํา                                                                                  -สมบัติของวัสดุ 
       -กลางวัน  กลางคืน                                                                            -ของแข็งของเหลว แกส 
       -การขึ้น ตกของดวงดาว   
                                                           เสียงกบัการไดยนิ 
 
                                               -การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง 
                                                                 -เสียงสูงเสียงต่ํา 
                                                                 -ความดังของเสียง 
                                                                 -ผลของความดังของเสียง 
 
แผนภูมิที่ 2  แผนผังมโนทัศนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ที่มา  : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี , “ หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 2 ,” 2547. (อัดสําเนา)  
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 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี 
ความนํา  
 โรงเรียนเทบาลวัดดอนไกดี จัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวน           
การคิด  การจัดการนําความรูมาใชเพื่อปองกันการแกปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปนทําเปน  รักการอาน   และเกิดการใฝรู               
ใฝเรียนอยางตอเนื่อง  การจัดการเรียนรูโดยผสมผสานสาระความรูตางๆอยางไดสัดสวนสมดุล
กันแบบบูรณาการรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม   คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ไวในทุกรายวิชา  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  ส่ือการสอน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   และมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู  โดยท้ังผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน
จากส่ือ  การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช2544  กําหนดใหโรงเรียนตองมี” หลักสูตรของตนเอง” คือหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบดวย หลักสูตรการเรียนรู  ทั้งมวลและ ประสบการณอ่ืนๆที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผน 
เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ โดยตองจัดทําสาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐาน และรายวิชา
ที่จะตองเรียนเพิ่มเติม และรายปหรือรายภาคจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน และกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค    “จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซ่ึงเปนสวนประกอบที่สําคัญ   
ของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544  เพื่อใชในโครงการนํารอง การใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 
 
วิสัยทัศน 
  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี มุงจัดการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเนนทักษะ 
ดานวิชาการ  จริยธรรม ปลูกฝงคานิยม การอนุรักษส่ิงแวดลอมสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริม 
บุคลากรกรทุกฝายใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 
ไดอยางมคีวามสุข ภายใตปรัชญาโรงเรียนที่วา “การศกึษาตองถึงพรอมซึ่งความด ี ความรู  ความสุข 
และปลูกจิตสํานึกความเปนไทย 
 
จุดหมายของหลักสูตร 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดีใหเปนคนดีมีความรู   
ความสามารถ อยูรวมกันไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย  มีจุดหมายดังนี้ 
  1.มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีในการดํารงชีวิต เปนสมาชิกที่ดีของสังคมได 
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 2.มีความรูความสามารถทางวิชาการการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิดตัดสินใจและ 
แกปญหาอยางเปนระบบ  ทันตอการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 
 3.มีความรูความสามารถทางเทคโนโลยีและใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูการสื่อสาร     
 การจัดที่เหมาะสม   
 4.มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง
ปญญาและทักษะในการดํารงชีวิต 
  5.มีสุขภาพอนามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และอยูรวมกนักับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
 6.มีความภูมิใจในความเปนไทยและประวัติความเปนมาของชาติไทย ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   
 7.มีจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1.ผูเรียนมีวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบเสียสละ   
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
 2.ใฝเรียนใฝรูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางมีความสุข 
 3.ผูเรียนมีคานิยมที่ดีมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน และธํารงไวซ่ึงความเปนไทย 
 4.ผูเรียนมีคานิยมที่ดีในการอนุรักษส่ิงแวดลอม สามารถเลือกใชทรัพยากรไดอยาง
คุมคา 
 5.ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางาน การจัดการ และเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 
โครงสรางเวลาเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา ) 
 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ที่ไดกลาวถึงเกี่ยวกับการจัด 
โครงสรางของหลักสูตร  เวลาเรียน  ตลอดจนสาระและมาตรฐานการเรียนรูนั้น  โรงเรียนเทศบาล 
วัดดอนไกดี จึงไดจัดทําโครงสรางเวลาเรียน  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6) 
ไวดังปรากฏในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 โครงสรางเวลาเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี 
 

สัดสวนเวลาเรียน กลุมสาระการเรียนรู 
ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 

1.สาระการเรียนรูขั้นพื้นฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
   1.1  ภาษาไทย 280 280 280 200 200 200 
   1.2  คณิตศาสตร 200 200 200 200 200 200 
   1.3  วิทยาศาสตร 80 80 80 160 160 160 
   1.4  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 120 120 120 
   1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
   1.6  ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
   1.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 
   1.8  ภาษาตางประเทศ 80 80 80 80 80 80 
รวม  8 กลุมสาระ 800 800 800 880 880 880 
2.  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม - - - - - - 
3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 200 200 200 120 120 120 

รวม 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
 
ที่มา : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี, “หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู 
 วิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 ,”2547.(อัดสําเนา) 
 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดกรอบสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อผูเรียนเรียนจบแตละชวงชั้น สถานศึกษา
มีหนาที่จัดทําสาระการเรียนรู  และกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  รายภาค  โดยสาระ              
การเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดจากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ที่กําหนดไวในหลักสูตรเปนสาระ
การเรียนรูพื้นฐานสําหรับผูเรียนทุกคน นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูเพิ่มเติมขึ้นเอง  ใหเหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของผูเรียนไดอีก 
 
วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาและ 
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สรางความเขาใจวาวิทยาศาสตรนั้นเปนทั้งความรูและกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ผูเรียน    
ทุกคนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจ  และกระตือรือรนที่เรียนรูวิทยาสาสตร  มีความ
สงสัย   เกิดคําถามในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว  มีความมุงมั่นและมีความสุขที่จะ
ศึกษาคนควา  สืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล  วิเคราะหผล  นําไปสูคําตอบของคําถาม  
สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล  สามารถสื่อสารคําถามคําตอบ  ขอมูลและสิ่งที่
คนพบ  จากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจได 
 
คุณลักษณะของผูเรียนวิทยาศาสตร 
  เมื่อจบชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 )  ผูเรียนควรมีความรู  ความคิด 
ทักษะกระบวนการ  และจิตวิทยาศาสตร  ดังนี้ 
 1.เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตางๆของสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ  
ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่ตางกัน 
 2.เข าใจสมบัติของวัสดุ   สถานะของสาร   การแยกสาร  การทํ าใหสาร เกิด                  
การเปลี่ยนแปลง 
 3.เขาใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ  ความดัน  หลักการเบื้องตนของแรง
ลอยตัว สมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง  เสียง  และวงจรไฟฟา 
 4.เขาใจลักษณะองคประกอบ สมบัติของผิวโลก  และบรรยากาศ  ความสัมพันธ     
ของดวงอาทิตย  โลก  และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฏการณธรรมชาติ 
 5.ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู  คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง  วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบ โดยใชเครื่องมือ  อุปกรณ  วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
 6.ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิตและการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือช้ินงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
 7.แสดงถึงความสนใจ  มุงมั่น  รับผิดชอบ  รอบคอบ และซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู 
 8.ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แสดงความชื่นชมยกยอง
และเคารพสิทธิผลงานของผูคิดคน 
 9.แสดงถึงความซาบซึ้งหวงใย   แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา 
 10.ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค   แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

27

                   มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนี้ เปนมาตรฐาน    
การเรียนรูที่คาดหวังสําหรับผูเรียนทุกคนที่ตองบรรลุทั้งดานความรู  กระบวนการ  และเจตคติ  
คุณธรรม คานิยม เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และสํารวจความถนัด ความสนใจของตนเอง  
และเนื้อหาที่ผูวิจัยนํามาใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ คือหนวยที่1เร่ืองการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต 
ประกอบดวยเนื้อหายอยคือ  1)การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  2)การสืบพันธุและ                
การขยายพันธุพืช 3)การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว  4)พฤติกรรมของสัตว  5)ความ
หลากหลายของพืชและสัตว ซ่ึงมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังนี้ 
 
ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายป  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5    
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
                             มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ                         
ของโครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน  มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

สาระการเรียนรูรายป 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

1.อธิบายโครงสรางของดอก  การสืบพันธุของดอก
และยกตัวอยางการนําไปใชประโยชน 
2.อธิบายวิธีการขยายพันธุดวยวิธีกาตางๆ เชน  
ปกชํา  ตอนกิ่ง  ติดตา ทาบกิ่ง 
3.สืบคนขอมูลและใชความรูขยายพันธุพืชดวยวิธี
ปกชําและตอนกิ่ง 

1.การสืบคนข อมู ลและการอภิปราย
เกี่ ยวกับการสืบพันธุของพืชดอกและ  
การนําไปใชประโยชน 
2.การทดลองและ  การสังเกต  เกี่ยวกับ  
การขยายพันธุดวยวิธีการตางๆเชน   
ปกชํา  ตอนกิ่ง  ติดตา  ทาบกิ่ง 

4.สืบคนขอมูลและอธิบายการสืบพันธุของสัตว 
ยกตัวอยางการนําความรูไปใชในการยายพันธุสัตว 
และดูแลสัตวในทองถ่ิน 
 
5.ทดลอง  สืบคนขอมูล และอธิบายพฤติกรรมบาง
ประการของสัตวในทองถ่ิน  ที่ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอม  

3.การสืบคนขอมูลและการอภิปรายกับการ
สืบพันธุของสัตว และนําความรูไป    ใช
ในการขยายพันธุสัตว  และดูแลสัตวใน
ทองถ่ิน 
4.การสืบคนข อมู ลและการอภิปราย
เกี่ยวกับ  พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนอง
ตอส่ิงแวดลอม 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

สาระการเรียนรูรายป 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

6.สํารวจอธิบายเกี่ยวกับสารอาหารประเภทตางๆ
ในอาหารแตละชนิดได 
7.อธิบายนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสารอาหารประเภท
ตาง ๆได 

5.ก า รสํ า ร ว จ และอภิ ป ร า ย เ กี่ ย ว กั บ
ส า ร อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ  เ ช น 
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร 
วิตามิน  

 
  มาตรฐาน ว 1.2 : เขาใจกระบวนการและ ความสําคัญของการถายทอด ลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลตอมนุษย และสิ่งแวดลอม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและ     นําความรูไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สาระการเรียนรูรายป  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
8.สํารวจสังเกตลักษณะของคนในครอบครัว 
9.อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและ
ความแปรผันของสิ่งมีชีวิตแตละกลุม 

6.การสํารวจและการสังเกตลักษณะที่ถายทอด
ทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว  
7.การสํารวจการสังเกตลักษณะสําคัญของพืช 
สัตว แตละชนิด    จากรุนพอ – แม   ของรุนลูก  

10.สํารวจสัง เกตลักษณะและสืบคนขอมูลพืช
หลากหลายชนิดในทองถ่ิน  จําแนกพืชในทองถ่ิน  
ที่มีดอก  ไมมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู 
11.สํารวจ  สังเกต  สืบคนขอมูล  สัตวหลากหลาย
ชนิด จําแนกสัตวในทองถ่ิน ที่ไมมีกระดูกสันหลัง 
และสัตวมีกระดูกสันหลัง 

8.การสํารวจและการสังเกต และการอภิปราย
พืชในทอง ถ่ินที่หลากหลายทั้ งพืชมีดอก  
พืชไมมีดอก พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู 
9.การสืบคนขอมูล  การสํารวจและการสังเกต
สัตวตางๆในทองถ่ินที่ไมมีกระดูกสันหลังและ
สัตวมีกระดูกสันหลัง  

 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหสถานศึกษา จัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยในหลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยเนื้อหา
สาระกระบวนการตางๆ คือ สาระและมาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานและสาระการเรียนรูชวงชั้น      
การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปและ
สาระการเรียนรูรายป คําอธิบายรายวิชาและการจัดหนวยการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  จํานวนชั่วโมง  160  ชั่วโมง    
4  ชั่วโมง/ สัปดาห 
 ศึกษาวิเคราะหลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม  ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม      
พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู  สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง  การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช  การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว  พฤติกรรม      
ของสัตวที่ตอบสนองสิ่งแวดลอม  วัสดุและสมบัติของวัสดุ  การใชวัสดุในชีวิตประจําวัน  สมบัติ              
ของวัสดุ  สมบัติทั่วไปของของแข็ง  ของเหลว  แกส  แรงและความดัน และแรงลัพธ  ประโยชน            
ของแรงลัพธ   มวลและความหนาแนน  ความดันอากาศและความดันของของเหลว  แรงลอยตัว               
แรงเสียดทาน เสียงกับการไดยิน การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของสียง ความดังของเสียง และอันตราย
ที่จะเกิดขึ้น  ปรากฏการณการเกิดเมฆ  หมอก  ฝน  น้ําคาง  ลูกเห็บ และผลของปรากฏการณเหลานี้  
วัฏจักรน้ําและผลที่มีตอวัฏจักรน้ํา  กลางวันกลางคืน การเกิดลมและประโยชนจากลม  การเกิด    
ทิศกลางวัน  กลางคืน  และปรากฏการณขึ้นตกของดวงดาว และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  เทคโนโลยี
อวกาศ   โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู                   
มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม (เอกสารหลักสูตรสาระการเรียนรู กลุมสาระวิทยาศาสตร ชวงชั้น
ที่ 2 ( ช้ันประถมศึกษา ปที่ 4-6 ) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี 
 
หนวยการเรียนรู 
 จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ดังกลาว
ขางตน   สามารถแยกอ ัตราเวลาเร ียนของกลุ มสาระการเร ียนรู ว ิทยาศาสตร  ระด ับชั ้น
ประถมศึกษาปที่ 5  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 
หนวยการเรยีนรูที่ ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา (ช่ัวโมง) 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 

การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
      -การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
      -การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช 
      -การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว 
      -พฤติกรรมของสัตว 
      -ความหลากหลายของพืชและสัตว 
วัสดุและสมบัติวัสดุ 
      -วัสดุในชีวิตประจําวัน 
      -สมบัติของวัสดุ 
      -สมบัติทั่วไปของของแข็ง  ของเหลว  แกส 

20 
2 
4 
8 
2 
4 

30 
10 
10 
10 

3 
 
 
 
 
 
4 

 
 

5 
 
 
 
 

แรงและความดัน 
       -แรงลัพธและประโยชนของแรงลัพธ 
       -มวลและความหนาแนน 
      -ความดันอากาศและความดันของเหลว 
      -แรงลอยตัว 
      -แรงเสียดทาน 
เสียงกับการไดยิน 
      -การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง 
     -ความดังของเสียงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
น้ํา  ฟาและดวงดาว 
     -เมฆ  หมอก  ฝน  น้ําคาง  ลูกเห็บ 
     -วัฏจักรน้ํา 
     -กลางวัน  กลางคืน 
    -การเกิดลมและประโยชนจากลม 
    -ทิศและปรากฏการณขึ้นตกของดวงดาว 

30 
6 
6 

10 
4 
4 

20 
8 

12 
40 
10 
6 
4 

12 
8 

 
ที่มา :โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี, “หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชวงชั้นที่ 2 ,”2547.(อัดสําเนา) 
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 เนื้อหาที่นำมาใชในการวิจัย เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย
การเรียนรูที่1  เร่ืองการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี     
ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม,การสืบพันธุและการขยายพันธุ
พืช, การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว, พฤติกรรมของสัตว,  ความหลากหลาย ของพืชและสัตว 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 
 1.อธิบายโครงสรางของดอก   การสืบพันธุของพืชดอก การขยายพันธุพืช และ
การนําไปใชประโยชน (ว1.1.1) 
 2.สืบคนขอมูลและอธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  พฤติกรรมของสัตว     
ที่ตอบสนองตอส่ิงแวดลอม (ว1.1.1) 
 3.สํารวจเปรียบเทียบลักษณะของคนในครอบครัว พืช  และสัตวใกลตัว  อธิบาย   
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความแปรผันจากบรรพบุรุษ  (ว1.2.2) 
 4.สํารวจและจําแนกพืชและสัตวในทองถิ่น  พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยง
เดี่ยว  พืชใบเลี้ยงคู  สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (ว1.2.2) 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหครูพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะ
จะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความกาวหนา   และความสําเร็จทางการเรียน
ของผูเรียน  รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียน  เกิดการพัฒนาการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 13-18)ไดกําหนดใหสถานศึกษา
ดําเนินการประเมินในลักษณะตางๆ ดังนี้ คือ 
  1.การประเมินผลกอนเรียน  
   การประเมินผลกอนเรียนเปนหนาที่ของครูในแตละรายวิชา  ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ที่ตองประเมินผลกอนเรียน  เพื่อหาสารสนเทศของผูเรียนในเบื้องตน  สําหรับนําไปจัดกระบวน           
การเรียนรูใหสอดคลองกับพื้นฐานของผูเรียน  ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ แตจะไมนําผลการประเมินนี้ไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน 
     2.การประเมินผลระหวางเรียน 
   การประเมินผลระหวางเรียนเปนการประเมินเพื ่อมุ งตรวจสอบพัฒนาการ          
ของผูเรียนวาบรรลุผลตามผลการเรียนรูที่คาดหวังในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูไดวางแผน
ไวหรือไม  ทั้งนี้สารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียน         
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 และสงเสริมผูเรียนที่มีความรูความสามารถใหเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 
  3.การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 
   การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสําเร็จ
ของผูเรียนเมื่อผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่งหรือส้ินสุดการเรียนรายวิชาปลายป /ปลายภาค  
 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 การที่ผูเรียนจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเพียงพอที่จะสามารถอยูในโลก   
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีความสุข ตลอดจนสามารถปรับตัวชวยใหการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเปนไปอยางราบรื ่น  และเหมาะสมไดนั ้นยอมขึ ้นอยู กับคุณภาพในการจัดการ
การศึกษาดานวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต จากแนวทาง                
การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ9(พ .ศ .2545-2549) ที่ตองการ
เสริมสรางพื้นฐานความคิดแบบวิทยาศาสตรโดยการปฏิรูประบบการศึกษา และพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเพื่อเสริมสรางแนวความคิดและองคความรูเกี่ยวกับการใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหรูเทา
ทัน       การเปลี่ยนแปลงและวิทยาการสมัยใหม โดยการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรยีนการสอน
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาใหทันสมัยมีสัดสวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรอยางเพียงพอ หลากหลาย ผสมผสานความรู ทักษะและประสบการณ สอดคลองกับ
สภาพปญหาทองถิ่น ปลูกฝงคานิยมใหเด็ดเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจเรียนรู และ
ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรสงเสริมใหครูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             
มีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองมีความคิดสรางสรรค มีการทดลองปฏิบัติจริงมากขึ้นโดยจัดใหมี
การฝกอบรมและมีการประชุม  เชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง และเปนระบบ  
 จากที่กลาวไวขางตนจะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรควรจัด
สอนตั้งแตในระดับประถมศึกษาเพื่อเปนการปูพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตรในระดับสูง  และ
ยังเปนการสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ซ่ึงรายละเอียดของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ระดับประถมศึกษาที่นําเสนอในลําดับตอไปนี้คือ ความหมายของวิทยาศาสตร, ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร,การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา,ทฤษฎีหลักการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร และหลักการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร 
 
ความหมายของวิทยาศาสตร 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรครูจําเปนตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ 
ความหมายของวิทยาศาสตรเปนอยางดี  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย           
ของนักวิทยาศาสตรไวดังนี้ 
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 สิปปนนท  เกตุทัต (2535:15)ไดใหความหมายของวิทยาศาสตร วา วิทยาศาสตร 
หมายถึงความรูเกี่ยวกับธรรมชาติที่มนุษยไดสะสมมาตั้งแตอดีตปจจุบันไปจนถึงอนาคต  อยางไม
รูจักจบสิ้น เร่ิมตั้งแตธรรมชาติรอบ ๆ ตัวไปจนถึงองคประกอบที่เล็กที่สุดในดานหนึ่งและใหญ
ที่สุดของขนาดเอกภพในอีกดานหนึ่ง เปนการศึกษาวาสิ่งตาง ๆในธรรมชาติมีความเปนมาอยางไร 
สัมพันธกันหรือไม อยางไร มีการพัฒนาเริ่มจากอะไร จะเปนอยางไร  มีระเบียบแบบแผน             
มีหลักเกณฑหรือไม ซ่ึงสอดคลองกับ  ภพ  เลาหไพบูลย (2537:2) ที่ไดใหความหมาย                        
ของวิทยาศาสตร วา วิทยาศาสตร หมายถึง วิชาที่สืบคนหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
เพื่อใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 ฟชเชอร (Fischer 1975 : 5 ,อางถึงใน สุวัฒน นิยมคา 2531 : 101-102)อธิบายคําวา 
Science มาจากคําวา Scientia ในภาษาลาตินซึ่งแปลวา ความรู(Knowledge)ตามนัยนี้ วิทยาศาสตรก็
คือความรูตาง ๆ ซ่ึงไมจํากัดวาจะเปนความรูอะไรหรือความรูประเภทใด  อาจเปนความรู
วิทยาศาสตรธรรมชาติ หรืออาจเปนความรูสาขาวิชาอ่ืนๆก็ได อาจเปนความรูสัพเพเหระ               
ที่ปรากฏอยูในหนาหนังสือพิมพหรือความรูที ่ เปนศาสตรก็ได เพราะมันกินความกวาง
เหลือเกิน โดยรากศัพทที่หมายถึงความรูนี ้เอง จึงมีคําขยายความรูตอทายคําวาวิทยาศาสตร          
เชน Social  Sciences (วิทยาศาสตรทางสังคม-ความรูเกี่ยวกับสังคมศาสตร) Polititcal Sciences 
(วิทยาศาสตรทางการปกครอง-ความรูทางรัฐศาสตร) Natural Sciences (วิทยาศาสตรของธรรมชาติ 
– ความรูของธรรมชาติ )เปนตน 
 จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา วิทยาศาสตร หมายถึงวิชาที่คนหาความจริง      
ของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร วิธีการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบ เพื่อใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร 
 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
 เมื ่อนักวิทยาศาสตรพบปรากฏการณธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นในหา
คนหาคําตอบเขาจะตั้งคําถามตนเองอยู3ขอ คือ ( สุวัฒน นิยมคา  2531 : 95 ) 
 1.มีส่ิงใดเกิดขึ้นบาง (What Question) คําถามขอนี้ก็จะทําใหไดขอมูลท่ีเกิดขึ้นทั่งหมด
ตามสภาพที่เปนจริง นักวิทยาศาสตรจะตองสังเกตและบันทึกขอมูลไว เราเรียก Empirical Data  
สําหรับนําไปวิเคราะห สังเคราะห สรางเปนความรูตอไป 
 2.ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไร(How  Question) คําถามนี้ทําใหนักวิทยาศาสตรไดลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นวา อะไรเกิดกอนหลัง มีกระบวนการอยางไร นอกจากนี้ยังบอกความสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวย 
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 3.ทําไมสิ่งเหลานี้จึงเกิดขึ้น(Why  Question) คําถามนี้ทําใหนักวิทยาศาสตรคนหา
คําอธิบายปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาจสรางเปนทฤษฎี เพื่ออธิบายปรากฏการณ
นั้นๆ  เชน ทําไมเหล็กเมื่อเปนแมเหล็กจึงมีอํานาจดูด ก็ทําใหเกิดทฤษฎีโมเลกุลแมเหล็กขึ้น 
 จะเห็นไดวาคําถามทั้ง 3 คําถามขางตนนี้ ชวยใหนักวิทยาศาสตรไดคําตอบของปญหา 
ไดคนพบความจริงของธรรมชาติที่มีอยูแลว ลําดับขั้นตอนการคนพบทางวิทยาศาสตรก็จะได 3 ขั้นคือ  
 ขั้นที่ 1 เปนการพบปรากฏการณธรรมชาติโดยผานประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือชวย
ประสาทสัมผัสเพื่อตอบคําถามวา มีอะไรเกิดขึ้นบาง มันเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไมมันจึงเกิดขึ้น 
 ขั้นที่ 2 เปนการคนหาคําตอบโดยนักวิทยาศาสตรใชกระบวนการเฉพาะอยางหนึ่ง 
เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบนั้นๆ เรียกวา กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ถึงแมวา
กระบวนการแสวงหาความรูที่นักวิทยาศาสตรนําไปใช จะมีความแตกตางกัน แตมีลักษณะรวม      
ที่คลายกัน ทําใหสามารถจัดเปนขั้นตอนได ขั้นตอนที่ใชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนี้
เรียกวา วิธีการทางวิทยาศาสตร 
 ขั้นที่ 3 เปนคําตอบของปญหา หรือปรากฏการณธรรมชาติซ่ึงเปนตัวความรูทาง
วิทยาศาสตร แผนภาพของการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรจะเปนดัง แสดงในแผนภูมิที่ 3 
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การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร 

 
 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา วิทยาศาสตรนั้น เปนการคนควาหาความจริงในธรรมชาติโดย
ใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร นั่นคือ วิทยาศาสตรนั้นไมใชเฉพาะตัวความรู
วิทยาศาสตรเทานั้นแตรวมทั้งกระบวนการที่ไดความรูนั้นมาดวย ดังนั้นในการสอนวิทยาศาสตรแก
ผูเรียนจึงตองเสนอใหครบทั้งตัวความรูวิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตรดวย 

 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 
 วัตถุประสงคในการสอนวิทยาศาสตรจะสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ที่จะสงผลตอความสําเร็จของผูเรียนจะตอง
ประกอบดวย 
 1.วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการเฉพาะที่นักวิทยาศาสตรนําไปใชใน   

เมื่อนักวิทยาศาสตรพบ
ปรากฏการณทางธรรมชาติ

(Natural  Phenomena) 

จะคนคําตอบดวย
กระบวนการแสวงหาความรู

ทางวิทยาศาสตร 

ไดตัวความรู
วิทยาศาสตร 
(Scientific  

Knowledge) 

จะใชคําถาม 

มีอะไรเกดิขึ้นบาง 
มันเกิดขึน้ไดอยางไร 
ทําไมมันจึงเกดิขึ้น 

กระบวนการดงักลาว
ประกอบดวย 

 
มีหลายประเภทไดแก 

วิธีการทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Method ) 
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
(Science Process Skills) 
เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ขอเท็จจริง(Fact) 
มโนมติ(Concept) 
หลักการ(Principle) 
กฎ(Law) 
ทฤษฎี(Theory) 
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 การแสวงหาความรูซ่ึงอาจแตกตางกันบาง แตมีลักษณะรวมกันที่ทําใหสามารถจัดเปนขั้นตอน 
ได ลําดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร มี 4 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นระบุปญหา ส่ิงสําคัญในขั้นนี้ก็
คือ ความสนใจที่นักวิทยาศาสตรมีตอส่ิงที่ตนเองพบเห็น ซ่ึงเกิดจากความอยากรูอยากเห็น และ
ทักษะในการสังเกต 2)ขั้นตั้งสมมติฐาน คือ การคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซ่ึงในทาง
วิทยาศาสตร เรียกวา สมมติฐาน 3)ขั้นรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและ/หรือการทดลอง และ4)ขั้น
สรุปผล  การสังเกตและ/หรือการทดลอง (ลัดดา ภูเกียรติ 2544 : 5-7 ) 
  2.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(Science Process Skills) ในการแสวงหาความรู
ของนักวิทยาศาสตรนั้น นักวิทยาศาสตรไดใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และตองมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตรดวย นักวิทยาศาสตรจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว ขึ้นอยูกับความสามารถและ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตรแตละคน ซ่ึงเปนทักษะทางปญญาเปน
พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความนึกคิดอยางมีระบบ ซ่ึงมีอยางนอย13ทักษะ 
(American Association for the Advancement of Science : AAAS ,อางถึงใน 
กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2542 : 12) ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน (Basic 
Science Process Skills) มี 8 ทักษะ ไดแก1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการจําแนก 
4) ทักษะการใชตัวเลข 5) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติ 6) ทักษะการสื่อความหมาย        
7) ทักษะการทํานาย  และ8) ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน(Complex Science Process Skills) มี 5 ทักษะ ไดแก 1)ทักษะ                 
การตั้งสมมติฐาน  2)ทักษะการควบคุมตัวแปร  3)ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป                
4)ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  และ 5)ทักษะการทดลอง 

    3.เจตคติทางวิทยาศาสตร(Scientific Attitude) 
     การที่นักวิทยาศาสตรจะใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสวงหาความรู

หรือแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดผลดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับแนวคิดและการกระทํา       
ซึ่งถือเปนอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตรผูนั้นดวยพฤติกรรม หรือแนวคิดของบุคคลที่แสดงออก
ทางดานจิตใจที่มีอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตรนี้  จัดเปนเจตคติทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย           
1) มีความละเอียดถ่ีถวน และความมานะบากบั่นในการสังเกตหรือการทดลอง 2)ไมตัดสินใจงาย 
โดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ 3) มีใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวย
ใจเปนธรรมไมยึดมั่นในความคิดของตนฝายเดียว 4) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี       
5) มีความสุจริตทั้งในแนวคิดและการกระทํา และ 7) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหม ๆ 
ที่มีคุณคาตอ การดํารงชีวิต (ลัดดา ภูเกียรติ 2544 : 5-7 ) 
 การที่ผูเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสวงหาความรูหรือแกปญหา 
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอนั้น นอกจากจะชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร 
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ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนแลว ยังจะชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรใหเกิดแก
ผูเรียนดวยเพราะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร มีความหมายครอบคลุมความสามารถทาง
สมองผลผลิตที่แปลกใหม กระบวนการแกไขปญหาคลายคลึงกับความคิดสรางสรรคทั่วไป แตมี
จุดเนนที่การแสดงความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิมและความคลองในการคิดนั้น อาศัยความรูและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใช(ประจิม นามโค 2530 ,อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ ,  
กรมวิชาการ 2542 : 13)  
 เมื่อพิจารณาธรรมชาติและวัตถุประสงคในการสอนวิทยาศาสตรดังกลาวขางตนจะเห็น
วาวิธีการเรียน วิธีการสอนที่จะสงผลตอกระบวนการเรียนรูที่ยั่งยืนของเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร 
ในระดับประถมศึกษานั้น จะตองเปนวิธีการเรียน และวิธีการสอนที่นอกจากจะทําใหผูเรียน           
มีผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหาสูงขึ้นแลว ยังตองทําใหผูเรียนมีพัฒนาการดานกระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร ตลอดจนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นดวยจิตวิทยา การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ ่งที ่จะตองนํา
ความรูทางดานจิตวิทยามาใช ซึ่งครูเปนบุคคลสําคัญที่จะตองเขาใจธรรมชาติในกระบวนการ
เรียนรูของเด็ก ซ่ึง ประเวศ วะสี (2537 : 27-28 ,อางถึงใน ลัดดา ภูเกียรติ 2544 : 5-7 ) ไดเสนอ
เกี่ยวกับกระบวนการเร ียนรู ของมนุษยไวว า  เปนสิ ่งสําคัญมากเพราะมนุษยมีศักยภาพใน           
การเรียนรู  ใหบรรลุอะไรก็ได หากไดรับการพัฒนาไปตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูซ่ึงมีอยู         
10 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่1 การสังเกต ใหสังเกตในสิ่งที่เห็นหรือส่ิงแวดลอม หรือแมแตในการทํางาน       
ถาใครสังเกตมากก็จะเกิดปญหามาก  
 ขั้นที่ 2 การบันทึก บันทึกสิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเห็น เพื่อจะไดไมลืมเมื่อนํากลับมาดูมาอาน 
ในครั้งตอไป การบันทึกจะทําใหเราฉลาดขึ้น 
 ขั้นที่ 3 การนําเสนอ เมื่อไดเรียนรูอะไรมาก็นําเสนอใหเพื่อน ๆ และครูไดรับความรู 
 ขั้นที่ 4  การฟง การรูจักฟงคนอื่นจะทําใหฉลาดขึ้น ฟงมากก็ฉลาดมาก  
 ขั้นที่ 5 ปุจฉา วิสัชนา เพื่อใหเกิดความกระจาง แจมแจง ชัดเจน ตองมีการถามตอบ          
รวมไปถึงหัดใหมีความอดทนตอความคิดเห็นที่แตกตาง 
 ขั้นที่ 6 การตั้งสมมติฐานและการตั้งคําถาม ครูจะตองฝกใหนักเรียนไดตั้งคําถาม               
ซ่ึงเปนคําถามมาตรฐาน 4 อยาง ไดแก ส่ิงนี้คืออะไร เกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน สําหรับเรื่องอะไร 
ทําอยางไรจะสําเร็จประโยชนอันนั้นซึ่งเปนการกระตุนใหแสวงหา และสรางความรู 
 ขั้นที่ 7 การคนหาคําตอบ ซ่ึงสามารถหาไดจากแหลงตาง ๆ ทั้งส่ือหนังสือตํารา บุคคล       
และอ่ืน ๆ รวมไปถึงการถายทอดทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน เปนตน  
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 ขั้นที่ 8 การวิจัยเปนการสรางความรูเปนวิถีชีวิตการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการ
เรียนรูในการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
 ขั้นที่ 9 การเชื่อมโยงใหเกิดปญญา เมื่อเรียนรูอะไรมาตองเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขา
ดวยกัน เพื่อใหเห็นความจริงทั้งหมดรวมทั้งเห็นและเขาใจตัวเองดวย 
 ขั้นที่ 10 การเขียนบทความทางวิชาการ เปนการพัฒนาปญญาที่ดี เพราะการเขียนเปน      
การใชพลังสมองในการคิดเรียบเรียงถอยคําใหเปนเรื่องราวเกิดความชัดเจน ซ่ึงจะทําใหผูอานเขาใจ
ตรงกัน 
 นอกจากนี้ วิชัย วงษใหญ(2542 :5)ไดเสนอกลไกของกระบวนการเรียนรูแนวใหม ที่
ครูจะตองมุงเนนที่ตัวผูเรียนเปนหลักเพื่อเสริมสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยมุงหวังให
เปนคนดี คนเกงและมีความสุข โดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจและความถนัดเปนการ
เ ค า รพส ิท ธ ิข อ ง ผู เ ร ีย นสิ ่ง สํ า ค ัญ ขอ ง ก า ร จ ัด ก ร ะบ วนก า ร เ ร ีย น รู ใ ห ม ีส า ร ะ แ ล ะ
สภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการดํารงชีวิตนั้น คือ การเสริมสรางวุฒิภาวะของผูเรียนไปพรอม ๆ 
กับการทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวัน 
 จากที่กลาวไวขางตน สรุปไดวาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร หรือวิชาใด ๆ       
ก็ตามครูจะตองมีทักษะในการสอน มีความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอน มีความเขาใจ
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของและมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชจิตวิทยา เพื่อจะไดเขาใจในธรรมชาติของผูเรียน 
แตละคนมีความพรอมอยูในระดับใด ซ่ึงครูจะตองทําหนาที่ในการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู      
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร เปนผูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร ครูตองสอนใหผูเรียนมีความรู
ทางวิทยาศาสตร เปนผูสืบเสาะหาความรู เปนผูคนพบ เปนผูคิดอยางพินิจพิเคราะหและสามารถ
แกปญหาตาง ๆ ได โดยประยุกตใชความรูที่ไดเรียนวิทยาศาสตรไปแลวนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
 
ทฤษฎีและหลักการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรใหเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงคของการ
เรียนรู ครูผูสอนควรนําทฤษฎีหลักการสอนวิทยาศาสตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้น
เรียนอยางถูกตอง (ประจวบจิตร  คําจัตุรัส 2537:10) ครูจะตองรูเกี่ยวกับการเรียนรูที่จะพัฒนา
ผูเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร ที่จะเปนผูมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร              
ซ่ึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คือ ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต 
และทฤษฎีการสอนของบรูเนอร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  
  เพียเจต เชื่อวาสติปญญา คือความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ 
ส่ิงแวดลอมระหวางที่ปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพแหงชีวิต จะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นดวย  
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ซ่ึงเพียเจต (Piaget 1972, อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2540 : 32-33)แบงการพัฒนาทางสติปญญา              
ของมนุษยเปน  4 ขั้น ตามระดับอายุ คือ 
  1.ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว(Sensorimotor Stage)ตั้งแตแรกเกิด         
ถึง 2 ขวบ เปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง  ๆ เชน ปาก ตา หู 
  2.ขั้นการคิดกอนเกิดการปฏิบัติการ(Preoperational Thought Stage)ชวงอายุ 5-6 
ขวบ เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูด และเขาใจเครื่องหมายทาทางที่ส่ือความหมายเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดดี
ขึ้น แตเปนเพียงการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุผลมาอางอิงได 
  3.ขั้นการคิดแบบรูปธรรม(Concrete Operational Stage) ชวงอายุ 7-11 ป ขั้นนี้
เด็กสามารถใชเหตุผลกับสิ่งที่แลเห็นได เชน การแบงกลุมส่ิงเราตาง ๆ มองเห็นความสัมพันธ 
ของสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น 
  4.ขั้นการคิดแบบนามธรรม(Formal Operation Stage) ชวงอายุ 11-15 ป เปนชวง
ที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้น สามารถตั้งสมมติฐานและแกปญหาได  
การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logical Thinking)จะพัฒนาไปสูความสมบูรณและ              
เกิดโครงสรางทางสติปญญา   อยางสมบูรณ    เด็กวัยนี้มีความคิดในระดับเดียวกับผูใหญอาจ 
แตกตางกันที่คุณภาพ เนื่องจากประสบการนอยกวา 
 เพียเจต ไดกําหนดหลักการสอนไวดังนี้ คือ 1)การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนได
กระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง 2)การพัฒนาความคิดกระทําไดโดยการจัดโอกาสใหนักเรียนไดดูดซึม
และปรับขยายโครงสรางของความคิดอยูเสมอ 3)การจัดความรูใหนักเรียนไดฝกและพัฒนา
ความคิดนั้นควรจัดใหสอดคลองกับระดับชั้นของการพัฒนาความคิดและ 4)การจัดกิจกรรมการเรียนรู
พยายามใหนักเรียนคิดแกปญหาโดยการทดลองใหเห็นจริง และหาเหตุผลเชิงรูปธรรมและนามธรรม
ประกอบการอธิบาย 
 สรุปไดวา การพัฒนาของผูเรียนในแตละระยะจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  จากระดับต่ํา
กวาไปสูอีกระดับที่สูงขึ้นโดยไมมีการกระโดดขามขั้น  แตบางชวงของการพัฒนาอาจเกิดขึ้นเร็ว
หรือชาได การพัฒนาเหลานี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ 
รวมทั้งวิธีการดํารงชีวิตอาจมีสวนชวยใหเด็กพัฒนาไดแตกตางกัน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ซ่ึงมีชวงอายุประมาณ 11-15 ป 
พัฒนาการคิดอยูในขั้นที่ 4 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรเนนใหนักเรียนคิดหาเหตุผลมี
การสืบเสาะหาความรูมาใชในการแกปญหาและใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
 2.ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร 
  บรูเนอร (Bruner 1961:21-32,quoted in Gega 1982:25) มีความเชื่อวา การเรียนรู 
วิทยาศาสตรที่ดีที่สุดนั้น คือการไดลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงผูเรียนจะไดเผชิญกับปญหาที่มีความ 
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แตกตางออกไปและการคนพบของผู เ รียนจะเปนทางออกในการแกปญหา  และบรูเนอร                
(Bruner n.d.,อางถึงใน เสนห  ทิมสุกใส 2542:100) ยังไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูไว 3 ขั้นคือ 
  2.1ขั้นการเรียนรูโดยการกระทํา หรืออาจจะเรียกวาขั้นปฏิบัติจากรูปธรรม         
ของเด็กที่เกิดขึ้นโดยการใหเด็กไดลงมือกระทํา หรือใหผูเรียนไดมีประสบการณจากการกระทํา
ของตนเอง ลักษณะการเรียนรูแบบนี้เปนกระบวนการที่ดําเนินตอไปตลอดชีวิตไมมีการหยุดนิ่งอยู
เพียงอายุใดอายุหนึ่ง 
  2.2ขั้นการเรียนรูโดยการรับรูเปนภาพในใจ หรือขั้นปฏิบัติการแบบกึ่งรูปธรรม
การเรียนรูขั้นนี้ เทียบไดกับการพัฒนาขั้นกอนปฏิบัติการของเพียเจต ผู เรียนสามารถสราง
จินตนาการจากภาพไดโดยไมตองจับตองกับของจริง(ไมตองลงมือกระทํา) 
  2.3ขั้นการเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสัญลักษณ เปนขั้นการเรียนรูจาก
นามธรรมหรือเทียบไดกับขั้นปฏิบัติการนามธรรมของเพียเจต การเรียนรูในขั้นนี้สามารถถายทอด
ประสบการณหรือเหตุการณตางๆ โดยใชสัญลักษณหรือภาษา ซ่ึงภาษาเปนสิ่งแสดงใหเห็นถึง
ความคิด บรูเนอรถือวาขั้นนี้เปนขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางความรูความเขาใจ ผูเรียนสามารถคิด
หาเหตุผลและในที่สุดก็จะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมได 
 การเรียนรูตามขั้นตอนทั้ งสามของบรู เนอรนี้จะงายหรือยากยอมขึ้นอยูกับอายุ
ประสบการณและวิธีการเรียนรูของแตละคน เพราะธรรมชาติการเรียนรูของแตละวิชายอมมีความ
แตกตางกัน 
 
วิธีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู  
ครูผูสอนควรศึกษาวิธีสอนและกระบวนการเรียนการสอนที่ใชเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงวิธีการสอนและกระบวนการสอนวิทยาศาสตรที่สําคัญคือ วิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู(inquiry process) วิธีสอนแบบกระบวนการแกปญหา(problem resolving 
process)  วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร(Scientific Method) วิธีสอนแบบความคิดรวบยอด ( Concept  
Attainment Model )    ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงใหเกิดการพัฒนาผูเรียนใหครบ          
ทุกดาน ทั้งดานสติปญญา สังคมอารมณและทักษะกระบวนการ การจัดประสบการณการเรียนรูจะ
ยึดความสนใจความสามารถ และความถนัดของผูเรียนตามวิถีประชาธิปไตย โดยเนนใหผูเรียนลง
มือปฏิบัติและเรียนรูวิธีการเรียน( learn how to learn) ดวยตัวของผูเรียนเอง เพื่อใหเกิดลักษณะนิสัย
การเรียนรูดวยตนเองตอเนื่องและตลอดไป โดยมีหลักการเรียนการสอนดังตอไปนี้         
(สํานักนายกรัฐมนตรี,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542: 1) 
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 1.สรางเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร 
 2.สรางความสัมพันธที่ดีตอครูกับนักเรียน 
 3.กระตุนใหผูเรียนตั้งจุดมุงหมายในชีวิตของตนเองใหสอดคลองกับความสนใจ 
ความสามารถและความถนัดของผูเรียน 
 4.ใหผูเรียนไดประสบการณตรงหรือลงมือทําดวยตนเอง 
 5.ใหผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน 
 6.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจความสามารถและความถนัดของผูเรียน 
 7.จัดประสบการณเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและเชื่อมโยงการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
 ก า ร เ ร ีย น รู เ ป น ก า ร เ ป ลี ่ย น แปล งพฤต ิก ร ร ม  ก า รพ ัฒน า ค ว า ม ค ิด แ ล ะ
ความสามารถ  โดยอาศัยประสบการณและปฏิสัมพันธ  ระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ทําให
บุคคลดําเนินชีวิต ไดอยางมีความสุขในสังคม ดังนั้นกอนที่ครูผูสอนจะจัดการเรียนการสอน 
จะตองตระหนักวาการเรียนรูเกิดขึ้นดวยตนเอง   ผูเรียนเอง การเรียนรูเร่ืองใหมจะมีพื้นฐานมาจาก
ความรูเดิม ฉะนั้นประสบการณของนักเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางยิ ่ง  
กระบวนการเรียนรูที่แทจริงของนักเรียนไมไดเกิดจากการบอกเลาของครูหรือนักเรียนเพียงแต
จดจําแนวคิดตาง ๆ  ที่มีผูบอกใหเทานั้นกระบวนการที่นักเรียนจะตองสืบคนเสาะหา  สํารวจ
ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตางๆจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ และเกิดการรับรูความรูนั้น
อยางมีความหมายจึงสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมอง
ไดอยางยาวนาน  สามารถนํามาใชเมื่อมีสถานการณใด ๆ มาเผชิญหนา  ดังนั้นการที่นักเรียนจะ
สรางองคความรูได  จึงตองผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู (Inquiry process) ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 59 ) 

 
วิธีสอนแบบกระบวนการแกปญหา  (Problem Resolving Process) 
 วิธีสอนแบบกระบวนการแกปญหา(Problem Resolving Process)ประกอบดวย
กระบวนการเรียนการสอนที่สําคัญดังนี้ (กรมวิชาการ , กองการวิจัยทางการศึกษา 2542  ก : 79 ) 
  1) ทําความเขาใจปญหาผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจกับปญหาที่พบให           
ถองแทในประเด็นตาง ๆ คือ (1) ปญหาถามวาอะไร (2)มีขอมูลใดแลวบาง และ (3) มีเงื่อนไข หรือ
ตองการขอมูลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม 
  2) วางแผนแกปญหา ขั้นตอนนี้เปนการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อแกปญหา โดยใช
ขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหไวแลวในขั้นที่1ประกอบกับขอมูลและความรูที ่เกี ่ยวของกับ
ปญหานั้นและนํามาใชประกอบการวางแผนการทดลอง ซ่ึงประกอบดวยการตั้งสมมติฐาน กําหนด 
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วิธีทดลองหรือตรวจสอบและอาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา 
  3) ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล เปนขั้นตอนการลงมือแกปญหา และ
ประเมินวา การแกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไดผลเปนอยางไร 
  4) ตรวจสอบการแกปญหา เปนการประเมินภาพรวมของการแกปญหา ทั้งในดาน
วิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งการนําไปประยุกตใชทั้งนี้ในการแกปญหา 
ตองตรวจสอบถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย ดังรายละเอียด แผนภูมิที่ 4 

ปญหา 
 
                                                                   ทําความเขาใจ 
นําไปใช                                   กับปญหา 
           ไมสําเร็จทํา    ความเขาใจ 
 
            ตรวจสอบ                                 ไมสําเร็จ                        วางแผนและออกแบบ 
          การแกปญหา                               เลือกวิธีอ่ืน                                           วิธีแกปญหา 
 
 
                                                        ดําเนินการแกปญหา 
                                                            และประเมินผล 

แผนภูมิที่ 4 กระบวนการแกปญหา 
 
วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร (Scientific Method) 
 วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร(Scientific Method) วิธีสอนแบบวิทยาศาสตรเปนวิธีสอน        
ที่เปดโอกาสใหนักเรียนพบปญหา และคิดหาวิธีแกปญหาโดยขั้นทั้ง 5 ของวิทยาศาสตร 
 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร 
 1.ขั้นกําหนดปญหาและทําความเขาใจถึงปญหา 
  เปนขั้นในการกระตุน หรือเราความสนใจใหนักเรียนเกิดปญหา อยากรูอยาก
เห็นและทํากิจกรรมในสิ่งที่เรียน หนาที่ของครูคือการแนะนําใหนักเรียนเห็นปญหา จัดสิ่งแวดลอม
ในการแกปญหาโดยมีนวัตกรรมตาง ๆ เปนเครื่องชวย 
 2.ขั้นแยกและวางแผนแกปญหา 
 ขั้นนี้ครูและนักเรียนชวยกันแยกแยะปญหา กําหนดขอบขายการแกปญหาและจัดลําดับ 
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ขั้นตอนกอนหลังในการแกปญหา ดังนี้  
  2.1 ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนและกําหนดวิธีการแกปญหา 
  2.2 แบงนักเรียนเปนกลุมรับผิดชอบและทํางานตามความสามารถและ             
ความสนใจ 
  2.3 แนะนําใหนักเรียนแตละกลุมรูจักแหลงความรูเพื่อศึกษาคนควาและนําไปใช 
 3.ขั้นลงมือแกปญหาและเก็บขอมูล เปนขั้นการเรียนรูของนักเรียนโดยการกระทําจริง 
โดยสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรูความสามารถที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวันได ในขั้นนี้ครู        
มีหนาที่ดังนี้ 
  3.1 แนะนําใหนักเรียนแตละกลุมเขาใจปญหา รูจักวิธีแกปญหา และรูจักแหลง
ความรูสําหรับแกปญหา 
  3.2 แนะนําใหนักเรียนทํางานอยางมีหลักการ 
 4.ขั้นวิเคราะหขอมูลหรือรวบรวมความรูเขาดวยกันและแสดงผล 
  เปนขั้นการรวบรวมความรูตาง ๆ จากปญหาที่แกไขแลว นักเรียนแตละกลุม
จะตองแสดงผลงานของตน 
 5.ขั้นสรุปและประเมินผลหรือสรุปและการนําไปใช 
  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและประเมินการปฏิบัติการแกปญหาดังกลาววามี
ผลดีหรือผลเสียอยางไร แลวบันทึกเรียบเรียงไวเปนหลักฐาน 
 
วิธีสอนแบบความคิดรวบยอด ( Concept  Attainment Model ) 
 วิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด เปนการสอนที่ชวยใหผูเรียนสรางความคิดรวบยอด   
ซ่ึงเปนขอความแสดงประเภทของสรรพสิ่งตามลักษณะเฉพาะดวยตนเอง จากการรวบรวมขอมูล  
สังเกต  จําแนกประเภท และจัดหมวดหมูตัวอยางที่ครูนําเสนอ 
 
แนวคิด 
 จุดประสงคสําคัญของการสอนความคิดรวบยอด เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักคิด สังเกต  
เปรียบเทียบ จําแนกสรรพสิ่งใหเปนหมวดหมูตามลักษณะเฉพาะจนสามารถสรางความคิดรวบยอด        
ดวยตนเอง 
 
การวางแผนการสอน 
                    การสอนครูควรเตรียมตัวดังนี้ 
  1.เขียนชื่อความคิดรวบยอด เชน จะสอนความคิดรวบยอดเรื่อง สัตวเล้ียง ก็เขียน 
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ไววา  “สัตวเล้ียง” 
  2.เตรียมตัวอยางที่เปนความคิดรวบยอด ประมาณ 10 ตัวอยาง เชน แมว  สุนัข  
ปลา  กระบือ  นก  ไก กระตาย  มา  วัว  เปด  
  3.เตรียมตัวอยางที่ไมเปนความคิดรวบยอดประมาณ 10 ตัวอยาง เชน แมงปอง  งู  
ยุง  มด  แมงมุม เสือ  หมี  จระเข  ลิง ไสเดือน 
   4.เตรียมลักษณะเฉพาะหรือลักษณะรวมที่สําคัญของสิ่งที่เปนความคิดรวบยอด
เชนสัตวเล้ียงมีลักษณะเฉพาะคือ  
   - มีลักษณะสวยงามหรือนารัก 
   - มีนิสัยไมดุรายสามารถเลี้ยงไวใหเชื่องได 
   -ไมมีพิษ 
   - เล้ียงไวในบานเพื่อดูเลนหรือใชงาน 
  5.เตรียมลักษณะทั่วไปซึ่งไมใชลักษณะเฉพาะ เชน  
   - มีรูปรางตางๆกัน 
   - อาศัยอยูบนบกหรือในน้ํา 
   - มีประโยชนหรือโทษ 
  6.สรุปเปนกฎ คือ เขียนคําอธิบานความคิดรวบยอดจะได “สัตวเล้ียง  เปนสัตวที่
มีลักษณะสวยงาม หรือนารัก หรือแข็งแรง  นิสัยดุราย สามารถเลี้ยงใหเชื่องได  ปกติจะไมมีพิษ 
มนุษยเล้ียงไวในบานเพื่อดูเลนหรือใชงาน” เชนนี้เปนตน 
 
ขั้นตอนการสอน 
 ขั้นท่ี 1 เสนอขอมูลและพยายามระบุชื่อความคิดรวบยอด 
  1.1 ครูเสนอตัวอยางทั้งตัวอยางของสิ่งที่เปนความคิดรวบยอด(บวก)และส่ิงที่ไม
เปนความคิดรวบยอด (ลบ) 
  1.2 นักเรียนเปรียบเทียบตัวอยางที่เปนบวกและลบ โดยพิจารณาวาสิ่งที่เปนบวก              
มีลักษณะเฉพาะอะไรรวมกัน 
  1.3  นักเรียนตั้งสมมติฐานไวในใจ แลวทดสอบสมมติฐานนั้น (เมื่อครูบอก
ตัวอยางเพิ่มเติม) 
  1.4 นักเรียนสรุปลักษณะเฉพาะที่รวมกันของตัวอยางที่เปนบวกแลวพยายาม
ระบุช่ือความคิดรวบยอด 
 ขั้นท่ี 2 ทดสอบความถูกตองของความคิดรวบยอด 
  2.1ครูใหตัวอยางเพิ่มเติมแลวนักเรียนจําแนกวาแตละตัวอยางวาเปนบวกหรือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

45

เปนลบ (ใช,ไมใช )  
  2.2 ครูยืนยันสมมติฐานวาถูกตองบอกชื่อความคิดรวบยอดและใหคําจํากัดความ
ของความคิดรวบยอดที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะ 
  2.3 นักเรียนยกตัวอยางเพิ่มเติม 
 ขั้นท่ี 3 วิเคราะหยุทธวิธีการคิด 
  3.1 นักเรียนอธิบายความคิดของตน 
  3.2 นักเรียนอภิปรายบทความของสมมติฐานและลักษณะเฉพาะ 
  3.3 นักเรียนอภิปรายชนิดและจํานวนของสมมติฐานที่ตั้งไว 
ขอดี 
 1.ชวยใหนักเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดดวยตนเอง 
 2.ชวยฝกการคิดเปรียบเทียบหาเหตุผลจากขอมูลที่ไดรับเพื่อสรุปเปนขอความรู 
 3.นักเรียนไดแลกเปลี่ยนขอมูลความรูความคิดและประสบการณไดอยางดี   
 
รูปแบบการสอนของครูตนแบบดานวิทยาศาสตร 
 ในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระวิทยาศาสตร ครูผูสอนควรนําวิธีการสอนตาง ๆมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความสุข สนุกสนานและเกิดการเรียนรูซ่ึงมีรูปแบบ
วิธีการสอนสาระวิทยาศาสตรหลากหลายวิธีดังการสอนของครูตนแบบตอไปนี้ ( สุวัฒน นิยมคา 
2531 : 260-263 ) 
 วิมลศรี    สุวรรณรัตน อายุ 45 ป สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ โรงเรียนบานเกาะหมี่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีวิธีการสอน คือ 1)มีความพยายาม
ที่จะปนนักวิทยาศาสตรนอย 2)สอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเนื้อหาวิทยาศาสตรช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสืบเสาะแสวงหาคําตอบสรางความรูดวยตนเอง  โดยจัด
กิจกรรมเสริมวิทยาศาสตรดวยโครงงานวิทยาศาสตรเมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหา แตละเรื่องแลว           
3)โครงงานวิทยาศาสตรนี้เปนการคนหาคําตอบที่ไมสลับซับซอนพอเหมาะกับสภาพของผูเรียน
ระดับประถมศึกษาในชนบท และทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดทั้งนี้จะมีการเตรียมความพรอม     
ของผูเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ฝกตั้งคําถาม เขียนสมมติฐาน กําหนดและควบคุมตัวแปร        
ฝกการเขียนจุดประสงค การออกแบบตารางบันทึกขอมูล เปนตน 4)ผูเรียนจะตองจัดทําแผน
โครงงาน และฝกนําเสนอใหแกเพื่อนรวมชั้น เพื่อนชั้นอื่น ๆ วันประชุมผูปกครองและแขกที่มา
เยี่ยมชมรวมทั้งสงผลงานเขาประกวด 5)ผลที่ไดรับ คือ ผูเรียนคิดเปน      ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง    
รูจักแกปญหาไปตามขั้นตอน กลาแสดงออก มีทักษะการพูดเชิงวิชาการ    มีเหตุผล ซ่ือสัตยตอขอมูล 
อดทนจนงานสําเร็จ มีความสุข ความภาคภูมิใจกับความสําเร็จ 
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 อาจารยปยพร    ศรีพลาวงษ อายุ 49 ป สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ โรงเรียนบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีวิธีการสอนคือ  1)จัดหองเรยีนให
เปนศูนยวิทยาศาสตรในโรงเรียนใหนักเรียนคนควาหาความรูตามความเขาใจ 2)ใหนักเรียนรูจัก
การคนควาหาคําตอบ โดยการทดลอง และจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรและใหนักเรียนรวมกันเปน
วิทยากรรวมทั้งสงประกวด 3)จัดทําโครงการสอนวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 บุญมา     วีระปรียากูร อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ไดจัดกิจกรรมการสอนโดยโครงงานวิทยาศาสตรในเวลาปกติโดยบรรจุเขาไปในแผนการสอน       
ทุกเนื้อหาตามสภาพที่เด็ก ๆ เกิดความสงสัย ตองการคําตอบดวยกระบวนการเรียนรู 7 ขั้นตอน คือ 
1)ศึกษาสภาพปญหา 2)ตามหาขอมูลการสังเกต 3)วิเคราะหสาเหตุความเปนมา 4)ตั้งปริศนาหา
คําตอบ 5)ประกอบการทดลอง 6)ส่ิงทั้งผองคนพบใหม 7)ใสใจประยุกตขยายผลสูทองถ่ินเปน
กิจกรรมการสอนที่มุงพัฒนาตนเองจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 จากวิธีการสอนวิทยาศาสตรหลากหลายวิธีดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาเปนวิธีการ
สอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงการเรียนรูไมจําเปนจะตองอยูเฉพาะภายในหองเรียน
เทานั้น  สถานที่ตาง ๆ ทั้งภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียนลวนแตทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมของครูผูสอน และกิจกรรมการเรียนรู สวนใหญ นักเรียนจะ
เปน ผูลงมือปฏิบัติดวยตน เองโดยครูทําหนาที ่ เปน เพีย ง ผู จ ัดกิจกรรม  และ เปน ผู ให
คําแนะนํามากกวาเปนผูบอกเนื้อหาใหนักเรียนจดจํา ครูจะตองจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
บทเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง และชี้นํานักเรียนในบางโอกาสเพื่อใหนักเรียนได
ใชความคิดของตนเองไดอยางเต็มที่ แตอยางไรก็ตามวิธีการสอนวิทยาศาสตรที่เหมาะสมมีอยู
หลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการนํามาประยุกตใชของครูผูสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูผูสอนเอง 

 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(Inquiry Based Learning)  เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผู เรียนเปนผูคนควาและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ใชคําถามกระตุนความสนใจในการเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนมี
อิสระในการคิดคนควาหาวิธีการแกปญหา และคนหาคําตอบจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลายโดย
มีองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูคือ คําถามหรือการถามคําถามซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ               
การเรียนรูดังกลาว การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่จะนําเสนอมีรายละเอียดตามหัวขอ
ตอไปนี้     ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู,หลักจิตวิทยาพื้นฐานใน             
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู,ประเภทของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู,
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ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู, บทบาทของครูในการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู,บทบาทของผูเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู,หลักการของ              
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู,ประเภทของคําถาม,ประเภทของคําถามสําหรับการจัด  
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Based Learning)  เปนวิธีหนึ่งที่มุงใหผูเรียน
ไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเองโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดังที่ไดมีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในลักษณะแตกตางกันดังนี้ 
 ซุคแมน(Suchman 1986:90-137)ไดกลาวถึงผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ           
หาความรูไวดังนี้ 
 1.การเรียนแบบสืบเสาะหาความรูนักเรียนจะไดเรียนรูไดมากกวาการเรียนแบบครู 
บอกใหหมด นักเรียนสามารถปรับประสบการณตางๆ ไดมากกวาเปนไปตามความตองการ
ความอยากรูอยากเห็น และความเหมาะสมกับระดับความรูพื้นฐานกับอัตราความสามารถ
ในการรับรูของแตละคน 
 2.การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูใหแรงจูงใจสูง เพราะนักเรียนจะรูสึก 
สนุกสนานไดรวมกิจกรรมอยางอิสระ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เนนการพัฒนาในดานความรูความจริง 
และการสรางความคิดรวบยอด 
 3.ความคิดรวบยอด(Concept)  ที่ไดจากการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูเปน 
นามธรรม ที่นักเรียนสรุปดวยตนเองดวยเหตุผล ความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นจะยังอยูในความทรงจํา
ที่เปนประโยชนตอนักเรียนไปนาน 
 มนมนัส ส้ินสุด(2543:39)สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545:57)ไดใหความหมาย     
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูในทํานองเดียวกัน คือ การสอนที่มุงใหผูเรียนไดคนควาหาความรู
ดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา  
ชวยเหลือและใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคนพบปญหา  ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง 
และลงมือปฏิบัติการทดลองตลอดจนสรุปเปนความรูใหมไปใชในการแกปญหาตาง  ๆ 
เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคอีกดวย 
 ชาตรี  เกิดธรรม (2545:36)ไดใหความหมายการสอนแบบสืบเสาะหาความรูใน คือ  
เปนรูปแบบการสอนที่เนนทักษะการคิดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวางเหตุ
และผล ซ่ึงตองมีหลักฐานสนับสนุน วิธีนี้เปนวิธีที่ใหนักเรียนพิจารณาเหตุผล สามารถใชคําถามที่
ถูกตอง และคลองแคลวสามารถสรางและทดสอบสมมติฐานดวยการทดลอง และตีความหมายจาก
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การทดลองดวยตนเอง โดยไมขึ้นอยูกับคําอธิบายของครู เปนวิธีการที่ชวยใหการเรียน มีระเบียบวิธี
แกปญหาในทางวิทยาศาสตรดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับ วิชนีย ทศศะ(2547:77)ไดใหความหมาย
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในทํานองเดียวกัน คือ กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
เปนกระบวนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูคนควาหาความรู หรือสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ที่นักเรียนยังไมเคยมีความรูในสิ่งนั้นมากอน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆเปน
เครื่องมือ  
 จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการที่มุง
สงเสริมใหผูเรียน รูจักศึกษาคนควาหาความรู คิด และแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีระบบ                 
ของการคิดใชกระบวนการของการคนควาหาความรูซ่ึงประกอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร      
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ครูมีหนาที่จัดบรรยากาศการสอน
ใหเอื้อตอการเรียนรู คิดแกปญหาโดยใชการทดลอง และอภิปรายซักถามเปนกิจกรรมหลักใน          
การสอน 
 
หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  มีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาของ              
เพียเจต  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู อยางมีประสิทธิภาพ  
จึงจําเปนอยางยิ ่งที ่จะนําความรูเกี ่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการ และหลักการเรียนการสอนดังนี้                             
(ภพ   เลาหไพบูลย 2540 :64-70) 
 1.พัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนตามทฤษฎีของเพียเจต 
  1.1พัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนตามทฤษฎีของเพียเจต(Jean  Piaget)ได
แบงขั้นของการพัฒนาความคิดไว 4 ขั้น  ดังนี้  
   1.1.1 ขั้นเคลื่อนไหว – สัมผัส (Sensori – moter  Stage )  อายุแรกเกิด – 18 
เดือน หรือ 2 ป  ขั้นนี้จะคิดหรือเรียนรูจากการสัมผัสและการเคลื่อนไหวของคน 
   1.1.2 ขั้นเริ่มคิดเริ่มเขาใจหรือขั้นกอนปฏิบัติการ (Pre –Inquiry Stage)
ระหวาง  2-7 ป ขั้นนี้จะคิดหรือรูเทาที่สามารถจะมองเห็นได 
   1.1.3 ขั้นรูจักใชความคิดเชิงรูปธรรม  หรือข้ันปฏิบัติการรูปธรรม (Concrete   
Operational Stage ) อายุระหวาง7-11 หรือ 12 ป ขั้นนี้จะคิดไดมากขึ้น  แตการคิดยังขึ้นกับสิ่งที่เปน
รูปธรรมมาก  ลักษณะที่สําคัญ คือ 
                1.1.3.1 รับรู เขาใจประสบการณที่มีตัวแปรหลายตัว ไดแตตองอยูใน
ลักษณะสภาพจริงหรือรูปธรรม 
                1.1.3.2 เชื่อมโยงตัวแปรตางๆได 
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                1.1.3.3 สามารถ จัดกระทํากับขอมูลท่ีเปนจริงได  โดยใชความคิด
อยางมีเหตุผลในดานการนับ  การจําแนก  การเรียงลําดับ 
                1.1.3.4 การใชเหตุผล จะตองมีสภาพขององคประกอบ 
   1.1.4ขั้นใชความคิดเชิงนามธรรมหรือขั้นปฏิบัติการนามธรรม(Formal  
Operational Stage)อายุระหวาง 11 หรือ 12 ปขึ้นไป  ขั้นนี้เปนขั้นที่คิดไดแบบผูใหญลักษณะสําคัญ
คือ 
               1.1.4.1 สามารถรับรูเขาใจเรื่องที่เปนนามธรรมได 
               1.1.4.2 รูจักตั้งสมมติฐาน ทําการทดลองเพื่อพิสูจนสมมติฐาน 
                1.1.4.3 อางอิงผลการทดลองเพื่อนําไปสนับสนุนขอคาดคะเนที่ตั้ง
ไว อนุมานผลจากขอสรุปไปใชในสถานการณอ่ืนๆได 
               1.1.4.4 จําแนกและวิเคราะหปญหาที่สลับซับซอน  ไดอยางเปน
ระบบ 
              1.1.4.5 จัดกระทํากับขอมูลที่มีตัวแปรหลายตัว ที่เกี่ยวของได
โดยมองเห็นความสัมพันธของตัวแปรทุกตัว 
  1.2 การสอนตามแนวคิดของเพียเจต 

             นักเรียนในชวงอายุระหวาง 6-12 ป จะเห็นไดวาการพัฒนาความคิดอยูในขั้นที่ 
2 ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 ตามแนวคิดของเพียเจต  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ชวงอายุ
ประมาณ 10-12 ป พัฒนาการคิดอยูระหวางปลายของขั้นที่ 3 และตอนตนของขั้นที่ 4 กิจกรรม   
การเรียนการสอนยังควรเปนขั้นของรูปธรรมและจัดโอกาสใหรูจักคิดวิเคราะห กําหนดสมมติฐาน
ระบุตัวแปรที่เกี่ยวของ ทดสอบสมมติฐาน ตีความหมายและลงขอสรุปขอมูลได  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในชวงอายุ12ปขึ้นไป จะมีความคิดในเชิงนามธรรมซึ่งเปนการคิดไดแบบ
ผูใหญ 
  1.3 หลักการสอนตามแนวคิดของเพียเจต สรุปไดดังนี้ 
   1.3.1 การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนไดกระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง 

    1.3.2 การพัฒนาการคิด กระทําไดโดยจัดโอกาสใหนักเรียนไดดูดซึมและ 
ปรับขยายโครงสรางของความคิดอยูเสมอ 

   1.3.3 การจัดความรูใหนักเรียนไดฝก การพัฒนาความคิดนั้นควรจัดให
สอดคลองกับระดับชั้นของการพัฒนาความคิด 
  1.4 แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของเพียเจต 
   1.4.1 จัดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ในดานที่เปนรูปธรรมให
มากที่สุด เชน จัดใหมีวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จะชวยพัฒนามโนทัศนนั้นๆ 
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   1.4.2 สอดแทรกขอคิดตางๆในบางครั้งอยางเหมาะสมทั้งนี้เพื่อใหนักเรียน
ไดคิดเชื่อมโยง และขยายความเพื่อพัฒนาการคิด 
   1.4.3ใหโอกาสแกนักเรียนในการอภิปรายถกเถียง  วิพากวิจารณ และ
ตรวจสอบสิ่งตางๆที่จะเปนการชวยพัฒนาความสามารถที่จะวิเคราะห  ตีความ  และสรุป
ความหมายของความรูไดโดยเหตุผล 
   1.4.4 ควรระลึกถึงความสําคัญของการใชภาษา  ครูควรชวยใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจในการใชภาษา เพื่อใหขัดเกลาความคิด ขยายความคิด ภาษาที่ครูใชอยางถูกตอง จะชวย
ใหนักเรียนไดพัฒนาความคิดจากการรับรูมาสูความสามารถที่จะคิดดวยความเขาใจได 
   1.4.5 พยายามใชความรูของเด็ก  ทักษะของเด็กตลอดจนลักษณะนิสัยที่
สนใจสิ่งแวดลอม  มีความอยากรูอยากเห็น ชอบการสํารวจ ชอบทํางานกับเพื่อน มาประกอบ         
การสอน 
   1.4.6 สนับสนุนใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรู และเขาใจเพื่อการพัฒนาซึ่ง        
เปนองคประกอบของการพัฒนาความคิด 
   1.4.7 ตระหนักถึงพัฒนาการคิดของนักเรียนแตละวัย นักเรียนแตละคนแมจะ
อายุเทากัน  แตอาจมีความแตกตางทางดานความคิด และแตกตางจากผูใหญ โครงสรางของความรู
ของนักเรียนจะแตกตางไปจากครู การสอนจึงเปนการชวยขยายความคิดของนักเรียนใหกวางขึ้น 
 จากหลักจิตวิทยาพื้นฐานดังกลาว สรุปไดวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้น 
จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนคนควาหาความรูใชความคิดและ
ปฏิบัติการดวยตนเอง โดยใหเกิดการเรียนรู การคิดแกปญหาในสถานการณใหม เพื่อสรุปเปน
ความรูใหมดวยตนเอง และพยายามใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสประสบความสําเร็จ 
 
หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 วัชรา เลาเรียนดี (2548:77-78) ไดกลาวถึงหลักสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูไวดังนี้  
 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหรือการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู เปน          
การจัดการเรียนรูที่เนนการถามคําถามนักเรียน และใหนักเรียนถามคําถามมากกวาการเรียนรูจาก
ที่ครูสอนบางครั ้งอาจเรียกการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูวา วิธีสรางองคความรู
(Constructivist Approach) ซึ่งหมายความวามีวิธีหลายวิธีที่จะสรางความหมายจากความรูตางๆ
ที่มีอยูและขณะเดียวกันการเรียนรูวิธีการเรียนรู (How to Learn)เปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการสืบ
เสาะหาความรูมากกวาการนําเสนอขอมูลความรูใหโดยตรงจากครู แตอยางไรก็ตามวิธีการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูทั้งหมดไมใชวิธีการสรางองคความรู หรือวิธีการสรางองคความรูทั้งหมดคือวิธี 
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สืบเสาะหาความรู เพียงแตทั้ง2แนวคิดตางก็มาจากปรัชญาพื้นฐานที่คลายคลึงกัน 
 ความแตกตางระหวางวิธีสอนแบบปกติ กับวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูใน 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบทั่วๆไปนั้น ครูจะเขามาพรอมกับบทเรียน กิจกรรมที่
ไดวางแผนมาแลว ครูคือแหลงทรัพยากรในการเรียนรูและจะเปนผูที่พิจารณาวาเนื้อหาสาระใด
สําคัญที่สุดที่นักเรียนจะตองเรียนรู ถึงแมวาในการจัดการเรียนการสอนของครูจะสรางสรรคและ
ยืดหยุน แตเนื้อหา โครงงานกิจกรรมตางๆ ครูเปนผูจัด รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ไดกําหนด
วิธีและแนวทางไวแลว ในทางตรงกันขามการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โครงงานตางๆ
และกิจกรรมมาจากผูเรียนเปนหลัก ครู คือผูที่จะเปนผูคอยแนะนํา สนับสนุน ชวยใหผูเรียน     
บรรลุวัตถุประสงค ใหตอบคําถามใหตรงคําถามหรือเร่ืองที่ไดเลือกศึกษาดวยตัวเอง เมื่อใดที่
นักเรียนไดเลือกเรียนเลือกปฏิบัติในเรื่องที่ตนเองสนใจ เขาจะรูสึกเปนเจาของโครงงานหรือ
กิจกรรมเหลานั้นดังนั้นในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูที่มี
โครงสราง มีการวางแผนเตรียมงาน และผูที่เกี่ยวของตองรับผิดชอบ 
 
ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 วัชรา เลาเรียนดี (2548:78-79) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูไวดังนี้ 
                     1.การเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู ครูจะเปนผูที่ชวยใหนักเรียนทําความเขาใจ         
กับปญหาจริง เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูหรือทําโครงงาน ชวยในการวิจัยสืบเสาะหาความรูและ
นําเสนอรายงาน ดังนั้นจึงเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่ใหโอกาสนักเรียนเรียนรูอยาง
อิสระโดยมีครูคอยกระตุนสงเสริมการใชทักษะการคิดแบบตางๆ 
                     2.การเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู มีความยืดหยุนเหมาะสมกับโครงงาน ประเภท
ตางๆ เชนโครงงานประเภทการวิจัยสูการใชความคิดสรางสรรคการการศึกษาในหองทดลองสูการใช 
Internet ดังนั้นครูจําเปนตองวางแผนลวงหนาเพื่อการจัดโอกาสการเรียนรูใหนักเรียนอยาง
เหมาะสม 
                    3.นักเรียนบางกลุมอาจมีปญหาในการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบเดิมที่ครูเคยใชการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ดวยบรรยากาศที่แตกตางจากเดิม จะชวยใหนักเรียนมีความ
มั่นใจ  สนใจ  และภูมิใจในตนเองมากขึ้น 
                    4.การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบเดิมใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยความรูมาก
ที่สุด ในขณะที่วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูจะสงเสริมการเรียนรูทุกมิติการเรียนรู คือ ดานการ
ปฏิบัติ ดานความรูและเจตคติ 
 5.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
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กัน(Cooperative Learning)และการทําโครงงานเปนทีม ซึ่งครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู           
ดวยปญหาแตจัดหลายกลุ มโดยแตละกลุมไดเลือกประเด็นที ่ตนเองตองการที ่จะศึกษา              
หรือใหทํางานและกิจกรรมโดยใชปญหาเดียวกันหรือแตกตางกันก็ได 
  
ประเภทของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 การจําแนกประเภทของการสืบเสาะอาศัยหลักเกณฑตางๆกัน ทําใหมีประเภท 
ขอ งการสืบ เสาะจํ านวนมาก  โดยทั่ ว ไปหลัก เกณฑ ในการแบ งการสืบ เสาะ  มีดั งนี้                            
(ไพฑูรย  สุขศรีงาม  2531 : 66-67) 
 1. การสรางความรูใหม  การสืบเสาะแบงเปน 2 ประเภทคือ 
  1.1 การสืบเสาะโดยใชความรูเดิม (Stable Inquiry) เปนการสืบเสาะที่นําความรู      
ที่มีอยูกอนแลวไปใชในการกําหนดปญหา เปนแนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อแกปญหา
ดังกลาวการสืบเสาะชนิดนี้เกี่ยวของเฉพาะกับชองวางที่มีอยูในความรูตางๆที่มีอยูกอนแลว ไมได
สนใจหาความรูใหมๆที่แตกตางไปจากเดิม  
  1.2 การสืบเสาะหาความรูใหม (Fluid  Inquiry) การสืบเสาะนี้จะพัฒนาหลัก
ความรูใหมๆ เพื่อใชในการปรับปรุงวิชาการตางๆใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนใชหลักการ
ใหม  ในการสืบเสาะหาความรูใหกวางขวางและลึกซึ้ง 
 2. การสืบเสาะหาความรูโดยการปฏิบัติการทดลอง(Laboratory  Investigation) Tafoya 
และคณะ ไดจําแนกประเภทของการสืบเสาะที่เนนการปฏิบัติทดลอง และการคิด  โดยใหนักเรียน
เก็บรวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูล  แปลความหมายขอมูลและลงขอสรุป  ซ่ึงจะทําใหนักเรียน มี
ทักษะดานการปฏิบัติ(Process  of  Doing or Manual  Skills) และดานกระบวนการคิด (Process  of 
Thinking or Thingking Skills)การสืบเสาะแบบนี้แบงออกเปน 3 ประเภท  ดังนี้  
  2.1  การสืบเสาะแบบสําเร็จรูป(Structured  Inquiry) เปนการสืบเสาะที่ครูเปนผู
กําหนดปญหาใหกับนักเรียน  กําหนดขั้นตอนในการทดลอง  และการจัดกระทําขอมูล  นักเรียน
เปนผูแปลความหมายและสรุปดวยตนเอง 
  2.2 การสืบเสาะแบบแนะนํา(Guided  Inquiry) เปนการสืบเสาะที่ครูกําหนด
ปญหาให  ครูใหคําปรึกษาหารือ หรือแนะนําวิธีการทดลองและการจัดกระทําขอมูลนักเรียน  
นักเรียนเปนผูแปลความหมายและสรุปดวยตนเอง 
  2.3 การสืบเสาะแบบเปดกวาง(Open Inquiry) หรือการคนพบ (Discovery)นักเรียน
เปนผูกําหนดปญหาวิธีการแกไขปญหาการจัดกระทําขอมูลตลอดจนการแปลความหมาย  และสรุป
ดวยตนเอง  นักเรียนทําการสืบเสาะคลายกับการศึกษาคนควาของนักวิทยาศาสตร 
 3. การสืบเสาะหาความรูโดยไมไดปฏิบัติการทดลอง (Nonlaboratory  Investigation)     
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การสืบเสาะแบบนี้ไมเนนการลงมือปฏิบัติการทดลองเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล แตเนนการใหหรือ
เสนอขอมูลจากครูเนนการซักถามของครูและนักเรียน บางครั้งเรียกการสืบเสาะแบบนี้วา                     
การสืบเสาะทางวาจา (Oral  Inquiry) นักเรียนจะไดรับการฝกฝนทักษะในดานการคิด  แตขาด
ทักษะ  ในดานการปฏิบัติการ  การสืบเสาะแบบนี้แบงออกเปน 3 ประเภท 
  3.1 การสืบเสาะแบบนักเรียนเปนผูซักถาม(Active Inquiry) นักเรียนเปน               
ผูแสวงหาคําตอบ  โดยการซักถาม  ครูเปนผูชวยเหลือในดานการใหขอมูล  ซ่ึงอาจใชรูปภาพ            
การฉายภาพยนต  สไลด  ใชการสาธิต  ตลอดจนใหขอมูลที่เปนจริงกับนักเรียนในรูปคําตอบ               
ใชหรือไมใช บางครั้งครูเปนผูตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนชวยกันตอบ  จนกระทั่งไดขอสรุปหรือ
ความรูใหมเกิดขึ้น 
  3.2  การสืบเสาะแบบครูเปนผูซักถาม (Passive Inquiry) การสืบเสาะแบบนี้ครูนอกจาก
ทําหนาที่ในการนําเสนอขอมูลแลวยังทําหนาที่ในการซักถามเพื่อใหนักเรียนเกิดความขัดแยงใน
ความคิด     เกิดความสนใจ อันจะนําไปสูการคนหาคําตอบ 
  3.3 การสืบเสาะแบบผสม(Mixed Inquiry)เปนการสืบเสาะที่ทั้งครูและนักเรียน
รวมกันใชคําถามตามขั้นตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดความคิด คนควาหาความรูจนนักเรียนสามารถ
สรุปความรูไดดวยตนเอง 
 จากที่กลาวมาจะเห็นวาการสืบเสาะหาความรูมีหลายประเภท ซ่ึงเปนแนวทางใน             
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูตามกระบวนการวิทยาศาสตร                
โดยการสืบเสาะแบบตางๆซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักเกณฑในการแกปญหาตางๆในการเรียนรู
ตอไป โดยประเภทการสืบเสาะที่สําคัญ ไดแก การสืบเสาะหาความรูโดยการสรางความรูใหม   
การสืบเสาะหาความรูโดยการปฏิบัติการทดลอง  และการสืบเสาะหาความรูโดยไมไดปฏิบัติการ
ทดลอง  การสืบเสาะทุกประเภทเปนวิธีการที่ชวยใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู หรือคนหา
คําตอบดวยตนเองโดยกระบวนการทางความคิด โดยเนนกระบวนการแสวงหาความรูใหนักเรียน
มีประสบการณตรงไดคนพบความรูและความจริง  ตาง ๆ ดวยตนเอง 
 
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 ซุคแมน (Suchman  1966 : 90-113,อางถึงใน อรางคลักษณ อยูสุข 2535:31) มีความเชื่อ
วา แตละคนมีแรงกระตุนตามธรรมชาติที่จะสืบเสาะหาความรู รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ
ความรู  จึงสรางขึ้นโดยอาศัยการทาทายสติปญญาในทุกๆดาน นักเรียนจะพบสถานการณที่นา
สงสัยและทําการสืบเสาะหาคําตอบอะไรก็ตามที่สลับซับซอน  คาดไมถึงหรือยังไมเคยรูมากอน  
จะเปนวัตถุดิบ  ที่ดีทําใหเกิดความขัดแยง  เพราะวาเปนเปาหมายสูงสุด   คือใหนักเรียนมี
ประสบการณในการสรางความรูใหม ซ่ึงปญหาที่จะเผชิญควรอยูในระดับที่เด็กสามารถคนหา 
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คําตอบได ซุคแมน (Suckman) แบงขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไว 3 ขั้นตอน คือ 
 1.ขั้นเผชิญปญหาหรือสถานการณ ผูสอนจัดสรางสถานการณเพื่อจะใหผูเรียนเผชิญ      
เพื่อเปนการกระตุนเพื่อการสืบเสาะ อาจเปนคําพูด คําถาม กิจกรรมหรือเปนการทดลองก็ได 
 2.ขั้นคิดคนสืบเสาะ ในขั้นนี้อาจใชคําถาม คําตอบติดตอกันไปหรือทําการทดลองใหม 
ศึกษาขอมูลใหม หรือผสมผสานวิธีการตาง ๆ เขาดวยกัน 
 3.ขั้นสรุปความคิดที่คนพบใหม เปนการสรุปเพื่อขยายหรือการสรางแนวความคิดรวบยอด  
ขึ้นใหมซ่ึงเปนความรูที่พบขั้นสุดทาย 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544 (กรมวิชาการ , กองวิจัยทางการศึกษา
2546 ก : 219-220)  ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
 1.ขั้นสรางความสนใจ(Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเร่ืองที่สนใจ          
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย  หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง  หรือเกิดจาก         
การอภิปรายกลุม เรื่องที่นาสนใจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น  หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว  เปนตัวกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถาม  กําหนดประเด็นที่จะศึกษา    
ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจ ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตางๆหรือเปนผูกระตุนดวยการเสนอ
ประเด็นขึ้นมากอน  แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเปน
เร่ืองที่จะใชศึกษา 
 2.ขั้นสํารวจและคนหา(Exploration)เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจ   
จะศึกษาอยางถองแทแลว จึงวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ  ตั้งสมมติฐานกําหนด
ทางเลือกที่เปนไปได  ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธีเชน  ทําการทดลองทํากิจกรรม  การศึกษาขอมูลจาก
เอกสารอางอิง  เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอที่จะนําไปใชในขั้นตอนตอไป 
 3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป(Explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจ
ตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล  สรุปผล   และนําเสนอผลที่ได     
ในรูปแบบตางๆ เชน บรรยายสรุป  สรางแบบจําลอง  สรางตาราง ฯลฯ 
 4.ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม  
หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม  หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ 
เหตุการณอ่ืน ๆ 
 5.ขั้นประเมิน(Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรู ดวยกระบวนการตาง ๆ            
วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรู        
ไปประยุกตใชในเรื่องตาง ๆ        
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แผนภูมิที่ 5  วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 
 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแบงขั้นตอนของการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูไว 3 ขั้นตอน คือ  
 1.การอภิปรายกอนการทดลอง (Pre - Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น คิดสงสัย  แนะแนวทางใหผูเรียนหาคําตอบ  ตลอดจนให
คาํแนะนําในการทําการทดลอง 
 2.ปฏิบัติการทดลอง(Experimental  Period) เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง  
ผูสอนใหคําแนะนําดูแลควบคุมอยางใกลชิด  กระตุน  สนับสนุน ใหคําปรึกษาแกผูเรียน 
 3.อภิปรายหลังการทดลอง(Post - Lab Discussion ) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถามกระตุน      
ใหผูเรียนสามารถใชขอมูลหรือผลการทดลองสรุปเปนกฎเกณฑ ทฤษฎีหรือหลักการตางๆ คําถาม
จะชวยกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น  มีแนวคิดที่กวางขวางขึ้น และมีการอภิปรายขอผิดพลาด
(Error )ที่เกิดจากการทดลองดวย 
 การสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูตามขั้นตอนของ สสวท. มุงใหผูเรียน          
สืบเสาะหาความรูดวยตนเอง  จะมีกิจกรรมที่สําคัญคือ การอภิปรายและการทดลอง  การอภิปราย 
จะเปนกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่ง ที่จะฝกและปลูกฝงใหผูเรียนรูจักใชความคิดของตนเอง     

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry Cycle) 

สํารวจและคนหา 
     (exploration) 

ประเมิน 
(evaluation) 

สรางความสนใจ 
(engagement) 

ขยายความรู 
(elaboration) 

อธิบายและลงขอสรุป 
(explanation) 
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กลาแสดงความคิดเห็น  ยอมรับความคิดเห็น  มีเหตุผล  สวนการทดลองเปนหัวใจสําคัญ                
ของการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เพราะเปนการฝกฝนหรือทําใหผูเรียนไดใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซ่ึงจะนําไปสูการคนพบกฎเกณฑ  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
 การสอนตามแนวของ  สสวท.นี้  มีการใชคําถามของครูเพื่อจะนํานักเรียนเขาสูเร่ือง
ของการเรียนการสอนที่กําหนดไว และเพื่อจะนําไปสูแนวคิดหรือหลักเกณฑที่สําคัญซ่ึงครูผูสอน
จะตองมีทักษะในการใชคําถาม 
 ในการสอนแบบนี้มิไดกําหนดใหครูเทานั้นที่เปนฝายตั้งปญหาถามนักเรียน  แตตองการ   
จะใหทั้งครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามและรวมกันหาคําตอบ  ครูมีหนาที่เปนผูชวยหรือ
ผูใหคําแนะนําเทานั้น  แตไมใชผูใชคําตอบ เมื่อนักเรียนมีขอติดขัดตอนใดควรจะหาวิธีตอบคําถาม
นักเรียน ในแนวที่จะกระตุนใหคิด   และพยายามแนะวิธีการเพื่อนําไปสูขอสรุปที่ถูกตอง  อยางไร
ก็ตามในการซักถามปญหาของนักเรียน  ครูควรจะฝกใหนักเรียนรักษาระเบียบอันดีงาม                    
ของหองเรียนไวดวย 
 จากที ่กลาวมาจะเห็นวา   การทดลองและการอภิปรายซักถามระหวางครูและ
นักเรียน    เปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู  เพราะเปนการเรียนรูดวย
ความเขาใจดวยการคนหาคําตอบเอง  ไมใชเปนการทองจํา  และเปนการเรียนรูตามกระบวนการ
วิทยาศาสตร  ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนหลักเกณฑในการแกปญหาตางๆตอไป การเรียนการสอน
แบบนี้จะไมเนนเนื ้อหาวิชาเพียงอยางเดียว  แตมุ งที ่จะพัฒนาทักษะตางๆและเจตคติทาง
วิทยาศาสตรใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนมากกวาจะเนนรายละเอียดปลีกยอยของเนื้อหาวิชา 
ฉะนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรทุกแขนงของสสวท.จึงไดนําเอาการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูมาใช 

     ภพ  เลาหไพบูลย  (2537 : 120 - 124) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสืบเสาะหาความรูวา
แบงออกเปนขั้นๆดังนี้ 
 1.สรางสถานการณหรือปญหา  เปนการเขาสูบทเรียนในเชิงของปญหา เพื่อกระตุน
หรือ ทาทายใหนักเรียนคิดและแกปญหานั้น  อาจทําไดหลายรูปแบบ  เชน ใชการอภิปราย         
การซักถาม  การเลาเหตุการณที่นาสงสัยแปลกใจ (Discrepant  Events ) สถานการณหรือปญหานั้น
ควรเปนสถานการณหรือปญหาที่อยูใกลตัว จะชวยสรางความสนใจใหแกนักเรียน และสามารถ
โยงไปสูการทดลองที่ตองการได   
 2 .ตั ้งสมมติฐาน  จะตองอาศัยสถานการณหรือปญหาจากเนื ้อหาในขั ้นแรก        
เปนหลัก ใชคําถามอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน เพื่อนําไปสูการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได  
 3.ออกแบบการทดลอง ครูอาจใชคําถามเพื่อนําไปสูการออกแบบการทดลอง  และระบุ
วิธีในการทดลอง  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว  
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 4.ทดสอบสมมติฐานโดยการทดลอง  กิจกรรมในขั้นตอนนี้ไดแก การทําการทดลอง
และบันทึกผลที่ไดจากการทดลอง  โดยครูเปนผูใหคําแนะนําและชวยเหลือเทาที่จําเปน      
 5.ไดขอสรุปหรือกฎเกณฑตางๆ  ครูอาจใชคําถามโดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการทดลอง  
เพื่อนําไปสูการสรุปหาคําตอบ ในการแกปญหาขั้นตน    และควรมีคําตอบที่สามารถนําความรูที่ไดใช
ในสถานการณใหมได    
 จะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูดวยการสืบเสาะความรูดวยตนเอง  เปนวิธีการที่ให 
นักเรียนคนหาความรูดวยตนเอง  ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทําใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง (สมคิด     สรอยน้ํา  2542 : 176 )  เสนอลักษณะที่สําคัญ
ของการเรียนรูดวยการสืบเสาะความรูดวยตนเอง  
 - ผูสอนทําหนาที่เปนผูแนะแนวทางคอยชวยเหลือนักเรียนและสรางสถานการณ
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 
 - ครูจะตองสงเสริมนักเรียนใหรูจัดคิดคนหาความจริงและแกปญหาดวยตนเอง 
 - ใชคําถามและคําตอบเปนสื่อสําคัญในการเรียนรูตามแนววิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรียน
คิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาได 
 - ครูจะตองมีทักษะในการถาม เชนจะตองรูวา ถามอยางไรนักเรียนจึงจะเกิดความรู
ความจํา  ความคิด ความเขาใจเปนตน 
 - ครูตองใหเวลานักเรียนในการคิดหาคําตอบ  เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนคิดเปน       
มีความคิดสรางสรรค  และใหโอกาสนักเรียนไดคิดคนดวยตนเองใหมากที่สุด  ไมใชชวยนักเรียน
ตอบเสียเอง 
 - ครูตองจัดสถานการณแวดลอมยั่วยุนักเรียนใหอยากเรียน  โดยการจัดกิจกรรมให
นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน  ไมใชเปนการบีบบังคับ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 
 จากเอกสารดังกลาวจะเห็นวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (Inquiry Based 
Learning )  เปนการสอนที่ชวยใหนักเรียนสืบเสาะหาความรู  หรือคนหาคําตอบดวยตนเอง 
โดยกระบวนการทางความคิดเปนการสอนที่ เนนกระบวนการแสวงหาความรูใหนักเรียน               
มีประสบการณตรง ไดคนพบความรูและความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง จากหลักการและแนวคิด    
ของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรู (Inquiry  Based  Learning )หรือ IBL ผูวิจัยไดนําขั้นตอน  
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของกรมวิชาการมาใชในการวิจัย ซ่ึงไดเสนอขั้นตอนการ
จัดการเรียนการเรียนรูไว5 ขั้นตอน    ดังนี้1)ขั้นสรางความสนใจ  2)ขั้นสํารวจและคนหา                 
3)ขั้นอธิบายและลงขอสรุป4)ขั้นขยายความรู   5)ขั้นประเมินผล  
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บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 ซุคแมน (Suchman 1966,อางถึงใน ภัชญา   โมสา 2539:28) ไดอธิบายเกี่ยวกับบทบาท
ของครูในกระบวนการสืบเสาะหาความรูวา บทบาทของครูที่สอนแบบสืบเสาะหาความรู แตกตาง
ไปจากครูที่สอนตามปกติ ครูตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา และครูควรมีบทบาท 
ดังนี้ 
 1.เราและทาทายใหนักเรียนคิด 
 2.ใหอิสรภาพในการทดลอง การซักถามและการอภิปราย 
 3.หาสิ่งที่จะชวยสนับสนุนในการสืบเสาะหาความรู 
 4.ชวยวิเคราะหความยุงยากที่นักเรียนไมสามารถทําได 
 5.ใหความรูเพิ่มเติม เมื่อนักเรียนตองการ 
 สุวัฒก  นิยมคา (2531 : 102 )ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูวาครูคือผูแนะนําแนวทางคอยชวยเหลือนักเรียน  และสรางสถานการณเพื่อเกิดการเรียนรู 
ฉะนั้นครูจึงมีหนาที่ 3 ประการ คือ 
 1.ปอนคําถามแกนักเรียนเพื่อนําไปสูการคนควา  ครูตองรูจักปอนคําถาม  รูวาจะถาม
อะไรเด็กจึงจะเกิดความคิด  ความจํา  หรือความเขาใจ เวลาถามเด็กอยาทําตัวเปนหองสมุดเคลื่อนที่ 
บอกคําตอบเด็กไปทันที เพราะการทําเชนนั้นจะไมทําใหเด็กใชความคิด  นานๆครั้งครูจึงควรตอบ
คําถามโดยตรงซักครั้งหนึ่ง พึงระลึกวา หนาที่ของครูแบบสืบเสาะหาความรู คือ เปนนักถาม        
แตไมใชนักตอบ 
 2.เมื่อเด็กไดตัวปญหาแลว  ใหนักเรียนทั้งชั้นอภิปราย วางแผนแกปญหา หรือกําหนด
วิธีการแกปญหาเอง  เมื่อตกลงไดจึงลงมือปฏิบัติการตอไป และถานักเรียนยังแกปญหาไมได        
ครูอาจเลาตัวอยางจริง ที่นักวิทยาศาสตรไดคนพบ เร่ืองที่พอเปนแนวทางได 
 3.ถาปญหายากเกินไป  นักเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาหรือกําหนดวิธีการแกปญหา
ได ครูและนักเรียนอาจรวมกันแกปญหาตอไป   โดยครูเปนสมาชิกคนหนึ่งในกลุมนักคนควานั้น 
 นอกจากนี้ ชาตรี  เกิดธรรม (2545: 36)ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบ          
สืบเสาะหาความรูวาในการสอนแบบนี้ ครูคือผูแนะแนวทางคอยชวยเหลือนักเรียน และสราง
สถานการณเพือ่ใหเกดิการเรยีนรู ฉะนัน้ ครูควรมีบทบาท 3 ประการ คือ 
 1.ปอนคําถามใหนักเรียน เพื่อนําไปสูการคนควา ครูจะตองรูจักปอนคําถาม จะตองรูวา
สอนอยางไรนักเรียนจึงจะเกิดความคิด  
 2.เมื่อไดตัวปญหาแลวใหนักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแกปญหา  กําหนดวิธีการ
แกปญหา  
 3.ถาปญหาใดยากเกินไป นักเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาได ครูกับนักเรียนอาจ 
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รวมกันหาทางแกปญหาตอไป 
  

บทบาทของผูเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 ภพ  เลาหไพบูลย (2537:126-127) ไดกลาวถึงบทบาทของนักเรียนในกระบวนการ     
สืบเสาะหาความรู  สรุปไดวา  บทบาทของผู เ รียน  ตองเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง                
ใชความคิดหาความสัมพันธของสิ่งที่พบไดเปนมโนทัศน หลักการตาง ๆ  เปนผูตอบคําถาม      
โดยกําหนดบทบาทของนักเรียนดังนี้ 

     1.นักเรียนควรทําการศึกษา วัสดุอุปกรณ และเอกสารกอนที่จะเริ่มทํากิจกรรม 
     2.นักเรียนสังเกตและรายงานขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
     3.นักเรียนรวมกันตั้งสมมติฐาน 
     4.นักเรียนรวมกันหาแนวทางการทดลอง และวิธีการทดสอบสมมติฐาน 
     5.นักเรียนรายงานผลการคนควา 
     6.นักเรียนชวยกันขยายความรูเพิ่มเติม หรือปรับปรุงความรูที่ได 
     การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนที่มุงใหผูเรียน ไดคนควาหาความรูดวย

ตนเองอยางเปนขั้นตอน โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ครูเปนผูตอบใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือ และใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดคนหาปญหา  ตั้งสมมติฐาน  ออกแบบการทดลอง  
และลงมือปฏิบัติการทดลอง   ตลอดจนสรุปเปนความรูใหมไปใชในการแกปญหาตาง  ๆ         
เปนการพัฒนาความคิด สรางสรรคอีกดวย 
 นอกจากนี้  สุวัฒก   นิยมค า  (2531:560-562)  ไดกล าวถึงบทบาทของนัก เรียน              
ในการสืบเสาะหาความรูตามที่สสวท.ตองการคือ ใหนักเรียนเปนผูคนพบคําตอบ และสรุปไดดวย
ตนเอง    นั่นคือ นักเรียนมีสวนรวมในการคนหาความรูอยางมาก ความรูไมใชมาจากครูทั้งหมด 
ที่มาจากครูมีเพียงสวนนอย และเปนเพียงสวนประกอบเทานั้น นักเรียนเปนผูทดลอง สังเกต บันทึก
ขอมูล เปนผูสรุปความรู และไดพบความรู โดยผานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 
หลักการของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรู 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2548:77) กลาววาการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสามรถนํามาใช 
ในการจัดการเรียนรูไดหลายสาระการเรียนรู โดยเฉพาะสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร วิธีการจัด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนกระบวนการถามและตอบคําถามตางๆโดยเฉพาะผูเรียนเปน              
ผูกําหนดคําถามเพื่อการสืบเสาะหาความรูและหาคําตอบ นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู ยังมีหลักการอื่น ๆ  ที่สําคัญ ดังนี้ 
 1.การไดมาของคําถาม  ผูเรียนสืบเสาะหาความรูจากคําถามที่มาจากสภาพจริง  หรือ 
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สภาพปญหา 
 2.การสืบเสาะความรูดวยตนเอง  ผูเรียนสืบเสาะหาความรูจากคําถามโดยการถาม      
การตั้งคําถาม  การวางแผน  การออกแบบการทดลอง  การอภิปราย  การเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล  การสรุปและการติดตอส่ือสาร 
 3.ช้ินงาน  ผลจากการสืบเสาะความรูดวยตนเอง  ผูเรียนจะพัฒนาชิ้นงาน  และนําเสนอ
ความรูที่หลากหลาย 
 4.การเรียนรูและการติดตอสื่อสาร  ครูและผูเรียน  รวมมือกันในการสืบเสาะความรู  
จากคําถาม  ผูเรียนจะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค 
 5.การใชเครื่องมือ  การใชคอมพิวเตอรจะทําใหมีความรูในเครื่องมือ  และชวยให
ผูเรียนนําเสนอ  และรวมกันแสดงความคิดเห็น  
 
ประเภทของคําถาม 
 พิมพันธ  เดชะคุปต (2542 : 1-3 ,  อางถึงใน  สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา  2547 : 76)  
กลาวไวโดยสรุปวา ถาแบงประเภทคําถามระดับขั้นของการใชความคิดในพุทธนิสัย (Cognitive 
Domain)  ตามความคิดของบลูม (Bloom)  สามารถแบงคําถามออกเปน 6 ประเภท ไดดังนี้ 
 1.ถามความรู  เปนคําถามที่มีคําตอบแนนอน  ถามเนื้อหาเกี่ยวกับขอเท็จจริง คําจํากัด
ความ  คํานิยาม  คําศัพท  กฎ  ทฤษฎี  ถามเกี่ยวกับใคร  (who)  อะไร (what)  เมื่อไร (when)  ที่ไหน 
(where)  รวมทั้งใชหรือไม  เชน  บริเวณใดของไทยพบทองมากที่สุด  มนุษยสามารถพิชิตดวงจันทรได
เมื่อปใด 
 2. ถามความเขาใจ  เปนคําถามที่ตองใชความรู  ความจํา  มาประกอบเพื่ออธิบาย         
ดวยคําพูดของตนเอง  เปนคําถามที่สูงกวาความรู  เชน จงอธิบายลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตดี     
จงยกตัวอยางกรดที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 3. ถามการนาํไปใช  เปนคําถามที่นําความรูความเขาใจไปใชแกปญหาในสถานการณ
ใหม  เชน  ทานจะมวีิธีการประหยดัการใชน้ําในครอบครัวของทานไดหรือไม  อยางไร 
 4. ถามการวิเคราะห  คําถามที่ใหจําแนกแยกแยะเรื่องราวตาง ๆ วาประกอบดวย
สวนยอยอะไรบาง  โดยอาศัยหลักการทฤษฎี  ที่มาของเรื่องราว  หรือเหตุการณนั้น  เชน  อาหารใน
จานนี้ประกอบดวยสารอาหรหมูใดบาง 
 5.ถามสัง เคราะห  เปนคําถามที ่ใชกระบวนการคิด   เพื ่อสรุปความสัมพันธ
ระหวางขอมูลยอย ๆ ขึ้นเปนหลักการหรือแนวคิดใหม เชน   จงสรุปหลักการถนอมอาหาร        
จากการศึกษาจงสรุปผลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดมะเร็ง 
 6. ถามประเมินคา  เปนคําถามที่ใหนักเรียนตีคุณคาโดยใชความรู  ความรูสึก  ความคิดเห็น 
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ในการกําหนดกฎเกณฑเพื่อประเมินคาส่ิงเหลานั้น  เชน  ผูเรียนมีวิธีการใดที่จะบอกไดวา  บุคคลนี้ดี
บุคคลนั้นไมดี  ความคิดเห็นของเพื่อคนใดเหมาะสมที่สุด 
 สงัด  อุทรานันท  (2532:96-97)ไดจําแนกประเภทของคําถามเปน 3 ประเภทดังนี้ 
 1.คําถามประเภทความรูความจํา เปนคําถามที่มุงใหผูเตอบใชความรูความจําในสวน      
ที่เรียนไปแลวมาตอบคําถาม เชน ถามวา “กรุงรัตนโกสินทรสรางขึ้น พ.ศ.ใด?” 
“ใครเปนผูใหกําเนิดลูกเสือไทย?” “การแกปญหาแบบวิทยาศาสตรขั้นแรกที่สุดคืออะไร?” ฯลฯ   
เปนตน จะเห็นได วาคําถามเหลานี้มุงทดสอบความจําในสิ่งที่ไดสอน หรือไดเรียนไปแลว  ถาหาก
ผูเรียนสามารถจดจําในสิ่งที่เรียนมาแลวได ยอมจะตอบคําถามนี้ไดโดยไมมีปญหา 
 2.คําถามประเภทใหคิดชนิดมีคําตอบเดียว  คําถามประเภทนี้จะตองใหผูเรียน              
ใชประโยชนจากสิ่งที่เรียนรูไปแลวมาตอบคําถาม คําตอบของนักเรียนที่ตอบคําถามนี้จะเปนกี่คนก็
ตาม คําตอบที่ถูกตองก็จะตองอยูในแนวเดียวกันหรือสรุปไดอยางเดียวกัน เชน “จงใหคํานิยามของ
คําวา อักษรสูง ดวยคําพูดของนักเรียนเอง” “จงสรุปยอเร่ืองราวจากกระบวนการทดลอง
วิทยาศาสตรที่ไดทําการทดลองไปแลว” “จงนําเอาสูตรที่กําหนดใหไปแกโจทยปญหาใด    ปญหา
หนึ่งที่กําหนดใหทํา” ฯลฯ เปนตน จะเห็นไดวาถึงแมถอยคําในคําตอบอาจจะไมเหมือนกัน         
แตแนวความคิดในการตอบคําถามนั้นจะเปนไปในทํานองเดียวกัน 
 3.คําถามประเภทใหคิดชนิดมีหลายคําตอบ คําถามประเภทนี้จะมีคําตอบถูกตองได
หลายประการหรือหลายคําตอบ ผูสอนจะไมสนใจคําตอบของผูเรียน แตจะสนใจวิธีการตอบ 
คําถามของผูเรียน กลาวคือ ผูสอนจะตองมีใจกวางในการยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน 
คําถามประเภทนี้มุงที่จะใหผูเรียนมีความสามารถตอไปนี้คือ  
  3.1 แกปญหาที่มีวิธีการแกไดหลายทาง 
  3.2 วางแผนการ ออกแบบ หรือเตรียมการทดลอง 
  3.3 เลาเรื่องซึ่งเริ่มขึ้นเอง 
  3.4 ตั้งเกณฑสําหรับการตัดสิน หรือประเมินผลบางสิ่งบางอยาง 
  3.5 นําเกณฑที่กําหนดใหไปใชตัดสิน หรือประเมินบางสิ่งบางอยาง 
 ตัวอยางของคําถามชนิดมีหลายคําตอบ เชน “จงบอกสาเหตุที่ทําใหน้ําเสียในแมน้ํา
เจาพระยา” “จงตั้งเกณฑในการตัดสินการประกวดภาพในงานวันเด็กแหงชาติ” “จงทดสอบสารที่
กําหนดใหวาเปนสารชนิดใด” ฯลฯ เปนตน 
 จะเห็นไดวา คําถามประเภทตาง ๆ ตามแนวคิดของนักการศึกษาแตละทานที่กลาวมา
ขางตนสอดคลองกับคําถามของคันนิงแฮม (Cunningham. 1971 :83, อางถึงใน จันทรเพ็ญ          
เชื้อพานิช 2525: 25) ไดแบงคําถามออกตามระดับของความคิดในการหาคําตอบได 2 ประเภท 
ไดแก คําถามแคบ(Narrow  Questions) และคําถามกวาง(Broad Questions) 
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 1. คําถามแคบ(Narrow  Questions) 
     คําถามแคบเปนคําถามที่ผูตอบสามารถตอบคําถามไดโดยใชความคิดระดับพื้นฐาน
หรือใชความคิดระดับต่ํา นักการศึกษาบางคนเรียกคําถามประเภทนี้วา คําถามระดับต่ํา  (Lower 
Order Questions) คําตอบของคําถามประเภทนี้เปนขอเท็จจริง ซ่ึงอาจไดจากการนําความรู
ประสบการณเดิม จากการสังเกต หรือจากการนําขอเท็จจริงตาง ๆ มาสัมพันธกัน คําถามแคบจะมี
คําตอบที่ถูกตองแนนอน คําถามประเภทนี้อาจแบงไดเปนสองระดับ ตามระดับในการคิด               
หาคําตอบ คือ คําถามความจํา(Cognitive Memory Questions)และคําถามสรุปแคบ(Convergent 
Questions) 
  คําถามแตละระดับยังแบงออกเปนหลายชนิด ตามลักษณะของคําถามที่มุงหวัง 
  1.คําถามความจํา (Cognitive Memory Questions) คําถามระดับนี้มีอยู 4 ชนิด คือ 
   1.1 คําถามใหสังเกตเปนคําถามที่ครูบอก ใหนักเรียนบอกส่ิงที่สังเกต เชน
บอกลักษณะ จํานวน หรือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตัวอยางของคําถามใหสังเกต เชน จากการทดลอง
เผาลวดแมกนีเซียม นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบาง 
   1.2 คําถามทบทวนความจํา  เปนคําถามที่ใหนักเรียนนําความรูและ
ประสบการณเดิมมาตอบโดยตรงเชนไอสไตนเปนชนเชื้อชาติอะไร, พืชหายใจใชแกส
คารบอนไดออกไซด ใชหรือไม 
   1.3 คําถามใหบอกความหมายหรือนิยามของสิ่งตาง ๆ คําถามชนิดนี้นักเรียน
ตองใชความรูและประสบการณเดิมเชนเดียวกับคําถามทบทวนความจํา แตตองใชความคิดใน
ระดับที่สูงกวาเพื่อตอบคําถามใหเหมาะสม เชน ใหบอกความหมายของสสาร 
   1.4 คําถามชี้บง เปนคําถามที่ครูจะกําหนดขอมูลใหหลาย ๆ ประการแลวให
นักเรียนเลือกวาขอมูลใดเปนคําตอบที่ถูกตอง เชน จากสารที่กําหนดใหนี้ สารใดเปนโลหะ สารใด
เปนอโลหะ 
  2. คําถามเอกนัย(Convergent Questions) เปนคําถามที่นักเรียนตองนําขอเท็จจริง   
ตาง ๆ มาสัมพันธกันเพื่อตอบคําถาม นักเรียนตองใชความคิด ในระดับที่สูงกวาคําถาม ความจํา แต
ก็ยังจัดวาเปนคําถามแคบเพราะเปนคําถามที่มีแนวคําตอบที่แนนอน คําถามสรุปแคบแบงออกเปน 
4 ชนิดคือ 
   2.1 คําถามใหอธิบาย เปนคําถามที่ใหนักเรียนอธิบายขอความ หรือปรากฏการณ
ตาง ๆ ซ่ึงนักเรียนตองใชความรู และประสบการณเดิมในการอธิบายคําถามชนิดนี้ มักจะมีคําวา 
ทําไม อยางไร เพราะเหตุใด อยูในคําถาม เชน ทําไมเราเห็นรุงกินน้ําหลังฝนตก,การกรองน้ําใน
ลักษณะเดียวกับน้ําบาดาลทําอยางไร,เพราะเหตุใดน้ําในแมกลองจึงเนา 
   2.2 คําถามใหเปรียบเทียบ เปนคําถามที่ใหนักเรียนบอกความแตกตาง หรือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

63

ความเหมือนกันของสิ่งตาง ๆ  หรือใหบอกความสัมพันธของสิ่งนั้น ๆ ในการตอบคําถามชนิดนี้
นักเรียนอาจตองใชการสังเกต ความรูเดิม และคิดหาคําอธิบาย เชน ใหเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับ
ส่ิงไมมีชีวิต 
   2.3 คําถามใหจําแนกประเภท การที่นักเรียนจะตอบคําถามประเภทนี้ได 
นักเรียนจะตองใชความคิดเปรียบเทียบความเหมือนความตางแลวจึงสามารถจําแนกสิ่งของ
ออกเปนหมูเปนพวกได เชน ใหนักเรียนแบงสารที่กําหนดใหออกเปนหมวดหมู 
   2.4 คําถามใหยกตัวอยาง  โดยทั่วไปครูมักถามคําถามใหนักเรียนยกตัวอยาง
จากความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของนักเรียน ถึงแมคําถามชนิดนี้จะมีไดหลายคําตอบ          
แต ก็จัดไวเปนคําถามที่มีคําตอบที่ถูกตองแนนอน เชน ใหยกตัวอยางสารประกอบที่มีไฮโดรเจน
เปนองคประกอบ 
 2.คําถามกวาง (Broad Questions) 
 คําถามกวางเปนคําถามที่ผูตอบตองใชความคิดระดับสูงกวาความคิดขั้นพื้นฐานเพื่อหา
คําตอบที่เหมาะสม นักการศึกษาบางคนเรียกคําถามประเภทนี้วา คําถามระดับสูง(Higher Order 
Questions) คําถามกวางมีคําตอบที่ถูกตองหลายแนวทาง ซ่ึงทําใหไมสามารถทํานายคําตอบ
ลวงหนาได คําตอบประเภทนี้จะชวยฝกฝนนักเรียน ใหใชความคิดไดมากกวาคําถามแบบแคบ 
นักเรียนจะตองใชความคิดอยางลึกซึ้ง ตองศึกษาคนควาหรือทําการทดลองซึ่งจะนําไปสูความรู
ใหม เกิดแนวคิดใหม รวมทั้งประเด็นปญหาหรือคําถามใหมนักเรียนมีอิสระในการคิดหาคําตอบ 
โดยไมตองกังวลเดาความตองการของครูหรือพยายามทบทวนขอมูลจากตํารา คําถามกวาง        
อาจแบงขอมูลไดเปนสองระดับ คือ คําถามเอกนัย(Divergent Question) และคําถามประเมิน
(Evaluation Questions)คําถามทั้งสองระดับยังแบงออกตามลักษณะของคําตอบไดหลายชนิดดังนี้ 
  1.คําถามเปดกวาง เปนคําถามที่ตองการใหนักเรียนนําขอมูลตาง ๆ มาศึกษาและ
จัดรูปแบบใหนักเรียนมีโอกาสในการคิดอยางมีอิสระในการวิเคราะหขอมูลและสังเคราะหหรือ
สรุปแนวคิดเพื่อตอบคําถาม คําถามเปดกวางแบงไดเปน 3 ชนิด คือ 
   1.1คําถามใหทํานายหรือตั ้งสมมติฐาน  เปนคําถามที่กระตุนนักเรียน          
ใหใชความคิดเพื่อคาดการหรือทํานายเหตุการณ หรือปรากฏการณตางจากขอมูลพ้ืนฐานที่มีอยู            
ดังตัวอยางคําถามตอไปนี้ 
   -ระหวางความยาวของเชือกกับน้ําหนักของตุมนาฬิกา ส่ิงใดเปนตัวแปรที่มี
ผลตอคาบการแกวงของตุมนาฬิกา 
   -ใหนักเรียนทํานายวาถาปลูกตนไมในที่ไมมีแสงแดดจะเกิดอะไรขึ้น 
   -จากคําตอบคําถามดังกลาวจะนําไปสูการศึกษาทดลอง เพื่อตรวจสอบวา
คําตอบนั้นถูกตองหรือไม 
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   1.2 คําถามใหวิเคราะห ครูอาจใชคําถามใหนักเรียนคิดหาคําตอบ 
ที่เปนไปไดหลาย ๆ คําตอบ โดยใหวิเคราะหสาเหตุและผลของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน ให
นักเรียนวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหแมน้ําลําคลองเนาเสีย 
   1 .3  คําถามใหสัง เคราะห คือคําถามที ่คร ูต องการใหนัก เร ียนสรุป
ความสัมพันธระหวางขอมูลยอยขึ้นเปนหลักการหรือแนวคิด เชน จากการศึกษาและทดลองพบวา 
เหล็กและทองแดงเมื่อไดรับความรอนจะขยายตัว เหล็กและทองแดงตางก็เปนโลหะใหนักเรียน
สรุปหลักเกณฑจากขอมูลขางตนนี้   
   1.4 คําถามประเมิน ครูอาจใชคําถามประเมินเพื่อสงเสริมใหนักเรียนฝกคิดใช
ดุลพินิจเพื่อตัดสินส่ิงตาง ๆ ใหคุณคาหรือใหเหตุผลยืนยันส่ิงตาง ๆ ตามเกณฑที่มีอยู เกณฑที่ใช
พิจารณาไดแก คานิยม ความรู หรือแนวคิดซึ่งเปนที่เชื่อถือ เปนตน ตัวอยางคําถามประเภทนี้ เชน
นักเรียนคิดวาขอสรุปผลการทดลองของกลุมที่ 1 ถูกตองหรือไม  นักเรียนเห็นดวยกับการหาคําตอบ
เร่ืองนี้โดยการทําการทดลองหรือไม  นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
นอกหองเรียนครั้งนี้ 
 เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เร่ืองการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต    
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถแบงระดับคําถามเปน 2 แบบ คือ คําถามแบบแคบ และ
คําถามแบบกวาง 
 คําถามแบบแคบ เปนคําถามระดับต่ํา ที่ครูผูสอนใชคําถามเพื่อใหนักเรียนใชความคิด
ในระดับพื้นฐานมาตอบคําถาม เชน คําถามใหสังเกต คําถามทบทวนความจํา คําถามใหบอก
ความหมาย คําถามบงชี้ คําถามอธิบาย คําถามใหเปรียบเทียบ คําถามใหจําแนกประเภท และคําถาม
ใหยกตัวอยาง 
 คําถามแบบกวางเปนคําถามระดับสูง ที่ครูผูสอนใชถามเพื่อใหผูเรียนไดตอบโดยใช
ความคิดระดับสูงหรือสูงกวาระดับพื้นฐานมาตอบ เชน คําถามที่ใหทํานาย หรือตั้งสมมติฐาน 
คําถามที่ใหอางอิงสรุปหรือตัดสินใจ คําถามที่ใหวิเคราะห สังเคราะหและประเมิน 
ประเภทของคําถามสําหรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 วัชรา  เลาเรียนดี(2548 :80-81)   คําถามเพื่อการสืบเสาะหาความรูควรมีลักษณะดังนี้ 
 1.เปนคําถามที่สืบเสาะหาคําตอบไดมากมาย ซ่ึงไมใชคําถามเฉพาะบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง 
 2.เปนคําถามที่ไมไดตอบดวยขอเท็จจริงงายๆ เชนในปใดที่ประธานาธิบดี.......ถูก
ฆาตกรรม? ซ่ึงถามเกี่ยวกับความจริงที่ใชความจํามาตอบเทานั้น 
 3.เปนคําถามที่ไมใชคําถามที่สามารถใหคําตอบที่ถูกตองนั้นได เชน ดนตรีประเภท......
คืออะไร?ควรเปนคําถามที่นําไปสูการศึกษาสืบเสาะหาคําตอบไดหลายดาน 
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 4.คําถามตางๆ ที่ถามในเรื่องนั้นๆควรเปนคําถามที่มีวัตถุประสงคเดียวกันและถามให
ไดคําตอบที่หลากหลาย 
 5.คําถามที่ใชไมควรเปนคําถามเฉพาะบุคคลมากเกินไป หรือถามความเห็นสวนตัวมาก
จนเกินไป 
 
ลักษณะของคําถามที่ดีและหลักการตั้งคําถาม 
 ลักษณะคําถามที่ดีในการเรียนการสอน ยอมไดมาจากการสรางที่ดีของครู ดังนั้นครูจึง
จําเปนตองศึกษาลักษณะที่ดีของคําถาม และหลักการสรางคําถาม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ 
และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนได ซ่ึงไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึง
ลักษณะคําถามที่ดีไวดังนี้ 
 ภพ  เลาหไพบูลย (2540 : 172) ไดกลาวถึงลักษณะคําถามที่ดีดังนี้ 
 1.มีความหมายชัดเจนไมคลุมเครือ  ใชภาษาที ่ฟงเขาใจงายๆ  ชัดเจน  เจาะจง               
เมื่อนักเรียนฟงคําถามแลวจะเขาใจอยางถูกตอง เชน ถามวาทําไมพืชจึงตองการแสงแดด คําตอบก็
คือ พืชตองการแสงแดดเพื่อการสังเคราะหดวยแสง 
 2.เปนขอความที่กระทัดรัด และไมควรมีขอคําถามหลาย ๆ ประเด็นพรอมกัน เชน  
ถามวาแยกน้ําดวยไฟฟาจะเกิดอะไรขึ้น และส่ิงที่เกิดขึ้นคืออะไร จะทดสอบอยางไร 
 3.เปนขอความที่สมบูรณ ไมควรละขอความบางสวนของคําถามใหนักเรียนคิดเอาเอง 
เพราะจะทําใหนักเรียนไมแนใจวาครูถามอะไร เมื่อนักเรียนไมแนใจในคําถาม จะทําใหนักเรียน
สับสนลังเล และไมสามารถหาคําตอบได 
 4.มีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน มีระดับความยากงายพอเหมาะไมเปนคําถาม
ที่ยากหรืองายเกินไป คําถามที่ยากเกินไปนักเรียนตอบไมไดก็จะเกิดความทอถอย สวนคําถามที่งาย
เกินไปนักเรียนไมไดฝกคิด และอาจเกิดความเบื่อหนายได ครูใชคําถามที่ตรงประเด็น 
 5.เปนคําถามที่สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนใชความคิดเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสม 
เชน ถามวา ใหอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ํา นักเรียนตองลําดับแนวความคิด เพื่อที่จะอธิบายให
ตรงกับคําถาม 
 ชอลดา  พันธุเสนา (2539 : 2) กลาววา ครูผูสอนควรเขาใจลักษณะของคําถามที่ดี        
เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงลักษณะคําถามที่ดีมีดังตอไปนี้ 
 1.รูปแบบคําถามตองบอกทิศทาง คือ มีจุดมุงหมายที่แนชัดวาผูสอนใชคําถามนั้น    
เพื่ออะไร คําถามนั้นตองสอดคลองกับจุดมุงหมาย 
 2.ภาษาที่ใชตองชัดเจน กะทัดรัด เรียบงาย ผูเรียนมีความคุนเคย เขาใจงาย 
 3.คําถามตองเจาะจงสั้น ๆ เนนสิ่งหนึ่งส่ิงเดียว คําถามอาจเปนแบบกวางหรือ แบบ 
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แคบก็ได 
 4.หลีกเลี ่ยงคําถามที ่ผู เรียนเดาคําตอบไดเชน  คําถามที ่ตอบวาจริงหรือไมจริง           
ใชหรือไมใช 
 5.คําถามจะตองไมบอกใบคําตอบของมันเอง คําถามบางคําถามมีคําตอบแฝงอยูดวยแลว 
 6.คําถามควรจะชวยบทเรียนเดินไปขางหนา หมายความวา คําถามที่ใชนั้นจะเปน
ตัวเช่ือมเนื้อหา จากตอนหนึ่งไปอีกตอนหนึ่ง 
 7.ตั้งคําถามหลาย ๆ ระดับทั้งยากและงาย เพราะผูเรียนในแตละช้ันแตละกลุมนั้น        
มีทั้งฉลาดและไมฉลาด จะไดเลือกใชคําถามใหเหมาะสมกับระดับสติปญญาของผูเรียน 
 เมื่อไดลักษณะคําถามที่ดีแลว จําเปนที่จะตองศึกษาถึงหลักการสรางคําถามเพื่อใหได
คําถามที่ดีตามความตองการ และจะไดนําหลักการนี้ไปใชเปนแนวทางในการสรางคําถามสําหรับ
ใชในการเรียนการสอนตอไป 
 หลักการสรางคําถามที่ดีนั้น ไดมีนักการศึกษา หลายทานไดกลาวไวดังนี้ 
 พันทิพา  อุทัยสุข และสิริวรรณ  ศรีหพล (2537 : 74) ไดกลาวถึงหลักการสรางคําถามที่
ดีไวดังนี้ 
 1.คําถามตองไมใหคําตอบเปนการเดาได เชน คําถามประเภทใชหรือไมใช เพราะ              
การถามในลักษณะดังกลาวไมทําใหเด็กคิดเปน แตเปนการทายใจผูถามมากกวา จึงเปนคําถามที่ไม
มีประโยชนเลย 
 2.คําถามที่ถามตองมีลักษณะปลายเปด เพราะลักษณะคําถามดังกลาวเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดคิดและไมเกรงวาจะตอบผิด เพราะการคิดยอมเปนสิทธิของคนคิด ทั้งนี้แลวแต
เหตุผลของผูตอบวาจะมีน้ําหนักมากนอยเพียงใด นอกจากนั้นคําถามที่มีลักษณะปลายเปดจะเปน
คําถามที่กระตุนใหผูเรียนอยากคิดอยากตอบ 
 3.คําถามที่ถามไมควรแนะนําคําตอบมากไป   เพราะผูเรียนไมมีโอกาสไดใชความคิด 
 4.คําถามที่ถามตองระบุชัดวาจะถามอะไร กลาวคือมีขอบเขตของคําตอบ ไมควรถาม
กวางหรือคลุมเครือ เพราะทําใหผูเรียนอึดอัดใจ     เพราะตอบเทาใดก็ยังไมไดคําตอบที่ถูกตองเลย 
 5.คําถามที่ถามจะตองมุงถามประเด็นเดียว ไมควรเปนคําถามซึ่งทําใหผูตอบเขาใจผิด 
หรือไมสามารถคนหาคําตอบที่ถูกตองได 
 6.คําถามที่ใชควรเปนประโยคสั้น ๆ กระทัดรัด ใชคําพูดที่เขาใจงายชัดเจน เพราะ
คําถามที่ถามคลุมเครือหรือประโยควกวน   จะทําใหผูเรียนไมเขาใจชัดวา ผูสอนตองการถามอะไร 
 7.คําถามที่ถามตองเปนลักษณะที่ทาทายผูตอบ กลาวคือ ทาทายใหผูตอบอยากตอบ
อยากแสดงความคิดเห็น 
 8.คําถามที่ถามไมควรถามเฉพาะในระดับตน ๆ เทานั้น ควรถามในระดับสูงบาง       
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เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางความคิด 
 แซนเดอร (Sander 1966  ,  อางถึงใน อินสน  สมเกตุ.  2532 : 33-34.) ไดใหขอสรุปแก
ครูผูสอนเกี่ยวกับหลักการสรางคําถามดังตอไปนี้ 
 1.เมื่อครูจะสอนบทเรียนใด ควรเตรียมตัวในการสรางคําถาม เพื่อใหนักเรียนใช
ความสามารถในการคิดคนหาคําตอบ 
 2.การใชคําถามระดับสูง จะชวยใหนักเรียนใชความคิดในการคนควาหาขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ หนังสือเรียนจะเปนสื่อในการคนควาของนักเรียน เพื่อใหไดคําตอบที่เหมาะสมและ
ถูกตองที่สุด 
 3.ทักษะและความสามารถในการคิด สามารถสอนไดหลายวิธี ครูควรเลือกใชวิธี        
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียน 
 4.คําถามระดับสูงอาจใชไมไดผล ถานักเรียนยังมีระดับสติปญญาต่ํากวา คําถาม
ระดับสูง เชน คําถามนําไปใช อาจนําไปใชถามไมไดถานักเรียนยังไมมีความสามารถในการจํา  
การแปลความหมาย และการอธิบายความ ดังนั้น ครูควรคํานึงและแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
เชนนี้เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้น 
 5.คําถามที่ใชในการประเมินผลนักเรียน  ควรสอดคลองกับคําถามที่ใชในการเรียน  
การสอน เปนสิ่งที่ไมถูกตองถาครูผูสอนใหนักเรียนใชความคิดระดับสูง แตในการประเมินผล      
กับถามคําถามที่ใหนักเรียนใชความจํา 
 จากการศึกษาหลักการสรางคําถามเพื่อใหไดคําถามที่ดีนั้นนักการศึกษาและผูรูแตละ
ทานไดกลาวในลักษณะที่คลายคลึงกัน ซ่ึงผูวิจัยสรุปหลักการสรางคําถามไดดังนี้ 
 1.ตองคํานึงถึงระดับสติปญญาและประสบการณพื้นฐานของผูตอบ 
 2.วางแผนการสรางคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหาและลําดับขั้นการสอน 
 3.เปนคําถามที่กระตุนใหนักเรียนไดคิดทั้งในดานเหตุผล การวิเคราะหและสรางสรรค 
 4.คําถามที่ชัดเจน อานเขาใจงาย และกะทัดรัด 
 5.การตั้งคําถามควรใชคําถามหลายระดับ คือท้ังระดับต่ําและระดับสูง เพื่อใหผูตอบใช
ความคิดหลายระดับ คือคําถามแบบแคบและคําถามแบบกวาง 
 ลักษณะของคําถามที่ดีและหลักการสรางคําถามดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางคําถามในแผนการสอน ในการศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ เพื่อใหไดคําถามที่มี
คุณลักษณะตามที่ตองการและจะบังเกิดผลบรรลุตามจุดประสงคตอไป 
 
เทคนิคการใชคําถาม 
 การเรียนการสอนโดยใชคําถามนี้ จะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อครูผูสอนเขาใจถึงวิธีการ 
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นําคําถามไปใชในหองเรียนดวย ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวดังนี้ 
 ชนาธิป  พรกุล (2544 : 86-88) ไดกลาวถึงเทคนิคการถามคําถามที่ผูสอนควรใชมี        
4 เทคนิคดวยกัน ไดแก 
 1.การถามซ้ํา(Redirecting) คือ การใชคําถามเดียว ถามผูเรียนหลายคนเพื่อใหผูเรียน
หลายคนมีสวนรวมในการอภิปราย  หรือบางครั้งคําถามมีคําตอบที่ ถูกตองหลายคําตอบ                 
ถาผูสอนตองการถามซ้ํา ควรเลือกใชคําถามที่มีหลายคําตอบ เทคนิคนี้ผูสอนจะไมแสดงอะไรตอ
คําตอบของผูเรียนเพราะตองการถามซ้ํา ๆ เทานั้น 
 2.การใหเวลาคิดกอนตอบ(Wait time)เมื่อผูสอนถามคําถามควรเวนระยะเวลาใหผูเรียน
คิดเพื่อรวบรวมเรียบเรียงคําตอบ ผูสอนสวนใหญใหเวลาผูเรียนเพียง 1 วินาที งานวิจัย พบวา 
ผูสอนเวนระยะเวลา 3-5 วินาที จะทําใหผูเรียนตอบคําถามไดยาว ตอบผิดนอยลง ผูเรียนจะถาม
คําถามมากขึ้น และผูเรียนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น การเวนระยะเวลาใหตอบมี 2 ลักษณะ คือ 
  2.1ลักษณะที่ 1 (Wait time 1) เมื่อผูสอนถามคําถามแลว หยุดเวนระยะใหผูเรียน
คิดแลวจึงเรียกชื่อใหตอบ เมื่อผูเรียนตอบ ผูสอนเวนระยะเวลาสักครูกอนจะแสดงความเห็นตอ
คําตอบนั้น 
  2.2ลักษณะที่ 2 (Wait time 2) เวลาทั้งหมดที่ผูสอนตองหยุด เพื่อใหผูเรียน  ทุก
คนตอบคําถามเดียวกัน หรือใหผูเรียนตอบโตซักถามกันเอง ถาผูสอนตองการใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียนรูมากขึ้น ตองอดทนที่จะรอใหผูเรียนคิดคนหาคําตอบ 
 3.การฟงคําตอบ(Listening) ผูสอนตองหัดฟงเวลาผูเรียนพูด เมื่อผูเรียนพูดจบผูสอน 
อาจแสดงความเห็นตอคําตอบ หรือถามคําถามตอไป ผูสอนควรหยุดถามประมาณ 3-5 วินาที  
เพื่อใหแนใจวา ผูสอนจะไมพูดขึ้นกลางคันทําใหผูเรียนพูดไมจบ 

 4.การเสริมแรง(Reinforcement) เมื่อผูสอนถามคําถาม ผูเรียนตอบแลว ผูสอนจะตอง
ตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับคําตอบของผูเรียน ควรชมเชยหรือยอมรับคําตอบโดยไมแสดง      
ความคิดเห็น ส่ิงที่ผูสอนแสดงเปนการใหการเสริมแรงแกผูเรียน ทําใหมีปฏิสัมพันธกันในชั้นเรียน 
ผูสอนควรใหการเสริมแรง เมื่อผูเรียนตอบคําถามไปแลวหลายคน ผูสอนจึงชมเชยผูเรียนโดยรวม 
 ภพ  เลาหไพบูลย(2540 :173-174)ไดเสนอเทคนิคการใชคําถามดังนี้ 
 1.เตรียมคําถามไวลวงหนา และลองตอบคําถามนั้น ๆ เพื่อวาครูจะตองใชคําถามนั้น
นําไปสูประเด็นที่ตองการ ไมใหนักเรียนตอบคําถามอันจะนําไปสูประเด็นอื่น ครูควรเตรียมคําถาม
เฉพาะสําหรับนักเรียนบางคนที่เกงมากหรือออนมากไวดวย 
 2.คํานึงถึงลักษณะของคําถามที่ดี และถามใหเปนภาษาพูดงาย ๆ เพื่อใหนักเรียนเห็น
เปนเรื่องงายที่จะตอบ 
 3.พยายามใชคําถามหลาย ๆ ประเภท ทั้งคําถามแบบแคบ และคําถามแบบกวาง     
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คําถามแบบแคบชวยใหนักเรียนสรางมโนมติ สวนคําถามแบบกวางชวยสงเสริมใหนักเรียนใช
ความคิดในระดับสูง ซ่ึงจะนําไปสูการสรางมโนมติในระดับที่สูงขึ้น ครูอาจถามคําถามไดหลาย
รูปแบบเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
 4.ถามนักเรียนใหทั่วทั้งชั้น เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตอบ
คําถาม ครูอาจใหนักเรียนคนอื่น ๆ ชวยขยายความหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคําตอบของ
เพื่อนได 
 5.ไมควรใหนักเรียนตอบพรอมกันทั้งชั้น ใหนักเรียนตอบคําถามทีละคน การตอบคําถาม
พรอมกันทั้งชั้น จะทําใหนักเรียนบางคนไมสนใจคําถาม กอใหเกิดความสับสน  ในกรณีที่มีคําตอบได
หลายคําตอบ และครูไมสามารถประเมินไดวานักเรียนคนใดเกิดการเรียนรูแลวหรือไม 
 6.ใหนักเรียนตอบคําถามดวยความสมัครใจการเรียกใหนักเรียนตอบคําถามโดยที่นักเรียน
ยังไมพรอมจะทําใหนักเรียนขาดความมั่นใจในการตอบ 
 7.ไมเรียกชื่อนักเรียนกอนถามคําถาม เพราะถาเรียกชื่อนักเรียนกอน นักเรียนคนนั้น     
ไมพรอมจะตอบ จะตื่นเตนตกใจ นักเรียนคนอื่นจะไมสนใจคําถามและไมสนใจคิดหาคําตอบ 
 8.เมื่อถามคําถามแลว ครูควรเวนระยะเวลา เพื่อใหนักเรียนใชความคิดเปน 
การรอคําตอบจากนักเรียน 
 9.ไมควรทวนคําถามหรือคําตอบ เพราะจะทําใหนักเรียนไมสนใจฟง แตในบางกรณี
อาจมีความจําเปนบาง 
 10.ถามจากงายไปหายากซึ่งจะเปนส่ิงเราใหนักเรียนอยากตอบ บางครั้งครูถามคําถาม
ยากในตอนแรก นักเรียนทั้งชั้นไมสามารถตอบได ทําใหนักเรียนทอแท 
 11.เมื่อไดคําตอบที่ยังไมชัดเจน ครูควรถามใหนักเรียนขยายคําตอบใหชัดเจนและลึกซึ้ง
ขึ้น 
 12.ควรใชกิริยาทาทางและน้ําเสียงเปนสวนประกอบในการถาม  ซ่ึงจะชวยให
บรรยากาศของการใชคําถามดีขึ้น เนนเสียงในตอนที่เห็นวาเปนจุดสําคัญของคําถาม ใชทาทางสี
หนาแสดงความเปนปญหาในการถาม 
 13.เมื่อถามคําถามแลว ครูไมควรชี้แนวทางหรือคําตอบใหนักเรียนทันที  หรือครูตอบ
คําถามเสียเอง จะทําใหนักเรียนไมคิด 
 14.เมื่อนักเรียนตอบถูก ครูควรกลาวคําชมบางเพื่อเปนกําลังใจใหนักเรียนอยากตอบ
คําถามตอไป เมื่อนักเรียนตอบผิดไมควรตําหนิ 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 22-24) ไดกลาวถึงเทคนิคการใชคําถามดังนี้ 
 1.ควรเริ่มตนตั้งคําถามในระดับความจําหรือความเขาใจ (คําถามระดับต่ํา)ที่ผูเรียนสวน
ใหญสามารถตอบไดอยางถูกตองกอน เมื่อผูเรียนตอบถูก ครูควรแสดงความชื่นชมทันทีดวยคําพูด
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หรือใชภาษาทาทาง  เชน ยิ้ม พยักหนา สัมผัส หรือเดินไปหาผูที่ตอบถูกกอนที่จะเริ่มคําถามใน
ระดับที่ซับซอนขึ้น 
 ทั้งนี้ครูไมควรดุหรือตําหนิผูเรียนที่ตอบคําถามไมถูกตองหรือตอบไมตรงประเด็น 
เนื่องจากการตําหนิดังกลาว จะทําใหเกิดความอับอายและสงผลใหเกิดความไมมั่นใจตามมาใน
กรณีนี้ ครูควรเปลี่ยนคําถามใหมใหงายขึ้น 
 2.เมื่อผูเรียนประสบความยากลําบากในการตอบคําถาม ครูผูสอนควรชวยผูเรียนให
ตอบได โดยอาจใชวิธีดังตอไปนี้ 
 -หยุดสักครูใหผูเรียนไดมีเวลาคิดหาคําตอบ 
 -แนะคําตอบใหเล็กนอย 
 -ทวนคําถามซ้ํา 
 -เปลี่ยนวิธีถามโดยใชถอยคําใหมที่เขาใจงายขึ้น 
 -ตั้งคําถามเพิ่มเติม 
 -กระตุนใหผูเรียนตั้งสมมติฐานหรือทายคําตอบ 
 -ลดระดับคําถามที่อาจจะยากเกินไปลง 
 3.ถามใหทั่วถึงทุกคน แนวทางที่ดีที่สุดคือการถามทั้งชั้นเรียน ผูเรียนแตละคนควร
เขาใจวา ตนเองถูกคาดหวังใหตอบคําถาม ผูสอนไมควรแสดงสัญญาณหรือทาทีใด ๆ วาผูเรียนคน
ใดควรจะตอบคําถามนั้น ผูเรียนจะรวมมือในการเรียนเต็มที่ เมื่อรูวาตนเองมีสวนรวมในการเรียนรู         
ส่ิงสําคัญคือตองทําใหผูเรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลา คําถามแตและคําถามควรใหผูเรียนที่มีความ
สนใจในชั้นเรียนเปนผูตอบ 
 อยางไรก็ดี ไมควรปลอยใหผูเรียนคนใดคนหนึ่งผูกขาดการตอบคําถามอยูเพียงคน
เดียว ครูควรพยายามปอนคําถามใหผูเรียนที่ไมคอยมีสวนรวมในชั้นเรียนดวย ในกรณีที่ไมมีผูเรียน
คนใดตอบคําถาม อาจลองเรียกชื่อเปนรายบุคคล และถามผูเรียนวาตองการตอบคําถามนั้นหรือไม 
 4.ควรเพิ่มระดับความยากของคําถามขึ้นตามลําดับ เพื่อใหเด็กไดพัฒนาการคิดในระดับ
วิเคราะหตอไปได ครูจึงตองพัฒนาการตั้งคําถามอยางเปนระบบ 
 5.สรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนรูในหองเรียน โดยใชยุทธศาสตรการตั้งคําถาม เชน  
 -สรางบรรยากาศที่ผอนคลายในชั้นเรียนและกระตุนชั้นเรียนใหคึกคัก ดวยการตั้งคําถาม 
 -ครูพูดใหนอยลงแตตั้งคําถามใหมากขึ้น 
 -ตั้งคําถามที่ผูเรียนสามารถใชคําตอบแบบใชความคิดเห็นสวนตัวมากขึ้น 
 -ลดคําถามที่ตอบแควา “ใช” หรือ “ไมใช” 
 -หลีกเลี่ยงการตั้งคําถามหลายคําถามในเวลาเดียวกัน 
 -อยาปลอยใหเกิดความเงียบในชั้นเรียน 
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 -ตั้งคําถามใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 -ตั้งคําถามที่หลากหลายท่ีเปดโอกาสใหคนพบเด็กที่มีความสามารถพิเศษชวยเด็ก
ปรับปรุงทักษะการตั้งคําถาม 
 จากการศึกษาเทคนิคการใชคําถามที่กลาวมาแลวทั้งหมด สรุปไดวา การใชคําถามใน
การเรียนการสอน ครูผูสอนจําเปนตองมีทักษะในการถามคําถาม โดยมีทักษะทั้งในดานลักษณะ
ของ คําถาม ภาษาที่ใชถาม การใชน้ําเสียง การใชทาทาง การสรางบรรยากาศที่ดีในการถาม            
มีการเวนระยะเวลาใหนักเรียนไดคิดบาง และมีการนําหลักจิตวิทยาโดยเฉพาะการเสริมแรงมาใช
ในการถามคําถามเพื่อใหผูเรียนตอบดวย 
 
ประโยชนของคําถาม 
 การใชคําถามในการเรียนการสอน เปนสวนสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู  
เกิดภูมิปญญา จากความสําคัญดังกลาวนี้ ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของคําถามดังนี้ 
 คันนิ่งแฮม (Cunningham  1971 : 83 , อางถึงใน จันทรเพ็ญ  เชื้อพานิช 2525. 12-13)ได
สรุปประโยชนของคําถามดังนี้ 
 1.ใชเปนสื่อสําหรับสํารวจและทบทวนพื้นฐานความรูเดิม และประสบการณเดิม    
ของนักเรียนที่เปนสื่อนําไปสูการเรียนการสอนบทเรียนใหมและประสบการณใหม 
 2.ใชกระตุ นความสนใจของนักเรียน  ครูอาจใชคําถามเพื ่อเราความสนใจได            
ทุกขั้นตอนของการเรียนการสอน เชน เพื่อใชคําถามเพื่อเร่ิมบทเรียน ถามใหนักเรียนสังเกต          
ใหยกตัวอยาง ใชเพื่อเปนส่ิงเชื่อมโยงหรือเริ่มตนการสนทนา ระหวางครูและนักเรียน เปนตน     
การที่นักเรียนจะตองตอบคําถามหรือทํากิจกรรมอยูเปนระยะ ๆ นั้นทําใหนักเรียนจะตองสนใจ
เรียนอยูเสมอ 
 3.ใชเสริมสรางความสามารถทางความคิดใหแกนักเรียน คําถามจะชวยนักเรียนฝกคิด
หาคําตอบ หาเหตุผล และหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนการสอนที่ปราศจากการถามจะไม
สามารถเพาะนิสัยการคิดที่ดีใหแกนักเรียนได 
 4.คําถามที่ดีจะชวยใหมีการอภิปรายตอเนื่อง เปนการขยายความคิด และแนวทาง      
ในการเรียนรูและขอสรุปหลักเกณฑใหม  ๆ  
 5.การใชคําถามชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนเชน ทําใหนักเรียนมี
โอกาสตอบคําถามเสนอความคิดเห็น และตั้งคําถาม รวมทั้งไดรวมกิจกรรมอื่น ๆ ดวย 
 6.นอกจากการที่นักเรียนตองคิดหาคําตอบในทันทีแลว การถามยังชวยใหมีการคนควา
หาความรูใหม ๆ เพิ่มเติม เปนการปลูกฝงนิสัยรักการคนควา  ซ่ึงสอดคลองกับวิธีการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในปจจุบัน 
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 7.ครูอาจใชคําถามเพื่อทบทวนหรือนําไปสูการสรุปบทเรียนใหเขาใจตรงกัน 
 8.นอกจากคําถามจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแลวยังชวยใหครูสามารถประเมินผล
การเรียนของนักเรียนและการสอนของครูดวย 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 74) ไดกลาวถึงประโยชนของคําถามดังนี้ 
 1.ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น 
 2.ผูเรียนไดมีโอกาสฝกคิดคนหาคําตอบ เปนการฝกกระบวนการในการคิด 
 3.ผูเรียนเกิดมโนทัศนที่แจมชัดและกวางขวางขึ้น 
 4.เปนการเนนสิ่งที่สําคัญของเรื่องที่จะเรียน 
 5.เปนการตรวจสอบความรูความเขาใจและความสามารถในลักษณะตาง ๆ ในเรื่อง     
ที่สอนไปแลว วามีใครยังไมเกิดการเรียนรูหรือมีความจําความเขาใจที่ผิด ๆ จะไดดําเนินการแกไขให
ถูกตอง 
 6.ชวยใหผูเรียนทบทวนความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนไปแลวและสรุปเนื้อหาสาระ
ที่ไดเรียนไปแลวทั้งหมด 
 7.ทําใหทราบแนวความคิด เจตคติของผูเรียน 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 24) ไดกลาวถึงประโยชนของคําถามดังนี้ 
 1. ผูเรียนกับครูผูสอนส่ือความหมายกันไดดีขึ้น 
 2. ชวยครูในการวางแผนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และชวยใหผูสอนสามารถกําหนดองคประกอบของงานที่มอบหมาย ใหผูเรียนปฏิบัติใหสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู 
 3. สรางแรงจูงใจและกระตุนความสนใจของผูเรียน และแสดงใหเห็นความไมเขาใจ
ของผูเรียนในเบื้องตน 
 4.  ชวยเนนประเด็นสําคัญของสาระการเรียนรูที่เรียน และทบทวนสาระที่สําคัญ  ในเรื่องที่เรียน 
 5.ชวยครูในประเมินผลการเรียนการสอน เขาใจความสนใจที่แทจริงของผูเรียน      
และวินิจฉัยจุดแข็งจุดออนของผูเรียนไดชวยสรางลักษณะนิสัยการชอบคิดใหกับผูเรียน ตลอดจน
นิสัยใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต 
 โดยสรุปแลว คําถามมีประโยชนหลายประการ ตามที่นักการศึกษาไดเสนอมาแลว
ขางตน ผูทําการวิจัยมีความเห็นวา การใชคําถามในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู          
จะสามารถชวยพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียนใหสูงขึ้น  
 
การนําคําถามไปใช 
 ผูสอนตองรูจักคําถามประเภทตาง ๆ แลว  ควรตองรูจักการใชทั้งคําถามระดับต่ําหรือ 
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งายปนกับคําถามกระดับสูงหรือคําถามยาก  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนคิดทั้งงายและยากขึ้นเปนลําดับ  
เพื่อพัฒนาสูการเปนผูที่มีความสามารถคิดไดอยางมีวิจารณญาณ(Critical Thinking) เพื่อท่ีจะ
สามารถตัดสิน  จะทํา  จะเชื่อ  หรือแกปญหาไดอยางมีหลักการและถูกทาง  นอกจาก   การฝกใช
ประเภทคําถามแลว  ยังตองฝกการถามใหมีประสิทธิภาพ (สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา 
2547:82-83)ไดเสนอ ลักษณะการใชคําถามที่ดี  มีดังตอไปนี้ 
 1.เตรียมคําถามลวงหนา  เพราะจะสามารถถามไดอยางเรียงลําดับ  ตามความยากงาย  
ตามลําดับเนื้อหาและยังมีความมั่นใจในการถาม 
 2. ถามอยางมั่นใจโดยใชภาษางาย ๆ ชัดเจน  ส้ันกะทัดรัด 
 3. ถามทีละคนและตอบทีละคน  แตตองเปดโอกาสใหผูเรียนตอบหลาย ๆ คนใน
คําถามเดียวกัน 
 4. ควรใชทาทาง  เสียงประกอบ  การถามเพื่อกระตุนความสนใจ 
 5. ควรใชคําถามงายและยากปนกันในการสอนครั้งหนึ่ง 
 6. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนถามคําถามผูสอน 
 7. เมื่อผูสอนเสนอคําถามไปแลว  ควรทอดระยะสักเวลาหนึ่ง  เพื่อใหผูเรียนทุกคนได    
มีโอกาสรวบรวมความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และทั่วถึง  ไมควรกําหนดผูตอบกอนถามคําถามเพราะ
ผูเรียนไมรูวาผูสอนจะใหใครตอบ  วิธีนี้ผูเรียนทุกคนจะตองคอยใหความสนใจอยูตลอดเวลา  และ
คอยฟงคําตอบวาตรงกับความคิดของตนเองหรือไม 
 8. บางคําตอบผูสอนอาจจะถามผูเรียนที่คิดวาออนที่สุดในชั้นหรือข้ีอายที่สุด  ซ่ึงถาเขา
ตอบไมได  ผูสอนจะถือเปนตนเหตุใหมีการอภิปรายถึงปญหานั้น ๆ 
 9.บางคําถามผูสอนอาจจะใหผูเรียน  ที่ฉลาดไดกลาวสรุปเรื่องราวของคําถามนั้น ๆ 
เชน  ผูสอนอาจจะบอกวา  “ใครจะตอบปญหานี้ชัดเจนกวานี้บาง?”  เปนการกระตุนใหผูเรียนไดใช
ความคิดรวบยอดและความแมนยําอีกครั้ง 
 10.ผูสอนควรคอยสังเกตตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่ไมคอยสนใจในบทเรียนใน
ขณะเดียวกันผูสอนควรจะยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะตอบดวยความสมัครใจ 
 11.ผูสอนควรแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียนตลอดเวลาแมแตในขณะที่กําลังถาม  
ไมควรแสดงทาทีเปนปกปกษตอผูเรียน  
 12. ถาผูเรียนตอบถูกควรมีการเสริมแรงหรือใหกําลังใจ 
 13. ถาผูเรียนตอบถูกบางสวนควรใหคําชมในสวนที่ถูกและควรถามปูพื้นแนะแนวทาง
ใหผูเรียนคิดตอจนไดคําตอบที่ถูกตอง 
 14. .    ถาผูเรียนตอบผิดไมควรมีปฏิกิริย  าทางลบ เชนโมโห  ตําหนิ แตควรใหกําลังใจที่จะแกไขคําตอบที่
ผิด 
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 15. ถาถามแลวไมไดรับคําตอบ  ควรถามใหมและทําใหงายขึ้นหรือเนนจุดสําคัญ
เพื่อใหผูเรียนเขาใจคําถาม  
 โดยสรุปแลว ผูสอนตองรูจักคําถามประเภทตาง ๆเปนอยางดี  และควรตองรูจักการใช
ทั้งคําถามระดับต่ําหรืองายปนกับคําถามกระดับสูงหรือคําถามยาก  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนคิดทั้งงาย
และยากขึ้นเปนลําดับ เพื่อพัฒนาสูการเปนผูที่มีความสามารถคิดได เพื่อท่ีจะสามารถตัดสิน  จะ
ทํา  จะเชื่อ  หรือแกปญหาไดอยางมีหลักการและถูกทาง นอกจากการฝกใชประเภทคําถามแลว       
ยังตองฝกการถามใหมีประสิทธิภาพ 
 

การคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)เปนการคิดพิจารณาสิ่งตางๆ อยางรอบคอบ       
คิดใครครวญ ในเหตุและผล โดยแยกแยะพิจารณาไตรตรองเพื่อความถูกตองแจมแจง ชัดเจนโดย
จะตองแยกแยะหาความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการ เพื่อใหไดขอความจริง  ซ่ึงรายละเอียด
ของการคิดวิเคราะหที่นํา เสนอในลําดับตอไปนี้คือ  ความหมายของการคิด  ประเภท                
ของการคิด กรอบของการคิด ความหมายของการคิดวิเคราะห ลักษณะของการคิดวิเคราะห  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 
ความหมายของการคิด   

นักวิชาการและนักจิตวิทยาไดใหความหมายของการคิดไวดังนี้ 
 กิลฟอรด (Guilford 1967 ,อางถึงใน มาลาตี โหมดเขียว2542:43) ไดใหทัศนะวา การคิด

เปนการคนหาหลักการที่เนนนามธรรม(Abstraction ) โดยการแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ หรือ
ขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป อันเปนหลักขอความจริงนั้นรวมทั้งการนํา
หลักการดังกลาวไปใชใน สถานการณที่แตกตางไปจากเดิม(Generalization)ทัศนะของกิลฟอรดนี้
สอดคลองกับการคิดในระดับการสรางแนวคิดรวบยอดที่ บลูมและคนอื่นที่เสนอไว 
 เพียเจย (Piaget 1969) ใหทัศนะเกี่ยวกับการคิดวาการคิดหมายถึงการกระทําส่ิงตาง ๆ
ดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการ 2 ลักษณะคือ 
 1.ที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยู 
 2.กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง(Accommodation)โดยการปรับใหประสบการ
เดิมเขากับประสบการจริงที่ไดรับรูใหม  บุคคลจะใชการคิดทั้งสองลักษณะนี้รวมกันหรืสลับกัน
เพื่อปรับความคิดของตนใหเขากับสิ่งเรามากที่สุด ผลของการปรับเปลี่ยนความคิดดังกลาวจะชวย
พัฒนาวิธีการคิดของบุคคลจากระดับหนึ่งไปสูการคิดอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา 
 กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ (2542 ก : 3) ใหความหมายของการคิดไววาการคิด 
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หมายถึง กระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธกับส่ิงเราแลสภาพแวดลอม
โดยนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ สังเคราะห และประเมินอยางมีระบบและเหตุผลเพื่อให             
ไดแนวทางการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือสรางสรรคส่ิงใหม 
 จากความหมายการคิดที่กลาวมา พอสรุปไดวา การคิด หมายถึง กระบวนการที่ใช       
ในการสรางการคนหาการแยกแยะเกี่ยวกับขอความจริงที่ไดรับเพื่อแปลความหมายของขอมูล และ
เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลแลวประเมินอยางมีระบบและเหตุผลเพื่อใหไดแนวทาง  เปน
ขอสรุปและเหมาะสม 

 
ประเภทของการคิด 
 การที ่จะปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดหรือวิธีการคิดตามที่
ตองการดังกลาวนั้นจะตองพิจารณาวามีลักษณะ หรือประเภทการคิดชนิดที่ควรสงเสริมหรือไม
ควรสงเสริมอยางไรกอน ประเภทการคิดโดยทั่วไป  ลิขิต  กาญจนาภรณ (2544 : 2) ไดจําแนก        
เปน   6 ประเภท คือ 
 1.คิดเพอฝน(Fantasy) เปนความคิดที่ไมเปนจริง  ซิกมันด  ฟรอยด อธิบายวา การคิด
เชนนี้ชดเชยส่ิงที่ขาดหายไปในชีวิตจริง เปนสัญลักษณของความตองการ  การคิดเพอฝนเปนการ
เติมเต็มความตองการของตนเองใหสมบูรณ   อยากไดอะไรก็คิดเอา การคิดเพอฝน เปนสิ่งที่     
เล่ือนลอย   ไมจริง พฤติกรรมที่สังเกตได คือ การใจลอย  
 2.คิดจินตนาการ(Imagery) การคิดจินตนาการเปนการสรางภาพโดยกระบวนการของ
จิต(Mental  Picture) เร่ืองอาจสัมพันธกับความเปนจริงหรือไมก็ได แตผลที่ออกมาเปนรูปธรรม 
เชน จินตนาการของคีตกวี  จินตกวี  ศิลปน  นักวิทยาศาสตร 
 3.คิดสรางสรรค(Creativity)  เปนความคิดแปลกใหมและมีวิธีการที่ดีกวาเดิมเปน
ความคิดที่ไมซํ้ากับของคนอื่น  เปนความคิดริเริ่ม  สวนหนึ่งอาจเปนเพราะตองการแกปญหา 
หรือเพราะตองการสิ่งใหมๆข้ึนมา 
 4.คิดแกปญหา(Problem Solving) เปนการคิดที่ตองการเหตุผล  ความเขาใจ  ความจํา 
ประสบการณ  ความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อนํามาแกปญหาที่เผชิญหนาอยู 
 5.คิดใหเหตุผล (Reasoning) เปนความสามารถในการคิดเชิงตรรก เปนความพยายาม        
ของการแสวงหาความรูหรือความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 
 6.คิดตัดสินใจ (Decision Making) เปนการคิดวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม          
ตองอาศัยเหตุผล  ความเขาใจ  ประสบการณ ความจํา และความแหลมคมทางปญญา 
 วิไลพร คําเพราะ (2539:50) ไดจัดจําแนกประเภทการคิดเปน 2 แบบ คือ 
 1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเห็นหรือจาก 
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ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวา เปนการคิดตอเนื่อง (Associative Thinking)  ซ่ึงจําแนกยอย
เปน  5 ลักษณะคือ 
  1.1 การคิดถึงเหตุการณที ่ลวงมาแลว (Free Association) คือ การคิดถึง
เหตุการณที่ลวงมาแลว เมื่อมีการกระตุนจากสิ่งเราจําพวกคําหรือเหตุการณ 
  1.2 การคิดโดยอาศัยคําส่ังเปนแนว (Controlled Association) เชน ผูคิดอาจไดรับ
คําส่ังใหบอกที่อยูในพวกเดียวกันกับคําที่ตนไดยินมา 
  1.3 การคิดที่มีจุดประสงค (Day Dreaming)  คือ การคิดที่มีจุดประสงค
เพื่อปองกันตนเอง เพื่อใหเกิดความพอใจในตนเอง ซ่ึงเปนการคิดฝนในขณะที่ตื่นอยู 
  1.4 การคิดฝน(Night Dreaming) เนื่องจากความคิดของตนหรือเปนการคิด
ฝน เนื่องจากการรับรูหรือตอบสนองสิ่งเรา 
  1.5 การคิดหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Autistic Thinking) คือ ซ่ึงขึ้นอยูกับ           
ความเชื่อ หรืออารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 
 2.การคิดอยางมีทิศทางหรือจุดมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเริ่มใชความรูพื้นฐานเพื่อ  
ทําการกลั่นกรองการคิดที่เพอฝน การคิดที่เล่ือนลอยไรความหมาย ใหเปนการคิดที่มีทิศทางขึ้น    
โดยมุงไปสูจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง และเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คิดเสร็จแลว 
ซ่ึงจําแนกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 การคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative Thinking) คือ การคิดในลักษณะที่ 
คิดได  หลายทิศทาง (Divergent Thinking) ไมซํ้ากันหรืเปนการคิดในลักษณะที่โยงสัมพันธได 
กลาวคือ เมื่อระลึกถึงส่ิงใดไดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกถึงส่ิงอ่ืนได ตอไปโดยสัมพันธกัน
ไปเปนลูกโซ 
  2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) คือการคิดอยางมีเหตุผล 
(Reasoning Thinking) ซ่ึงเปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสถานการณหรือ
ขอมูลตาง ๆ วามีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 
 สาโรช บัวศรี (2531:9-10) ไดแบงประเภทการคิดออกเปน 5 ประเภทคือ 
 1.การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification) ในสมัยอริสโตเติล ไดเริ่มมี 
การศึกษาเกี่ยวกับพืชและสัตว ไดมีการแบงพืชออกเปนประเภทตาง ๆ เพื่อใหมองเห็นและเขาใจ
งายขึ้น การรูจักแบงกลุมแยกประเภท นับเปนการคิดที่สําคัญอยางหนึ่งไมวาจะเปนคณิตศาสตร 
มนุษยวิทยาหรือวิทยาศาสตร ยอมจะใชการแบงชนิดหรือแบงประเภท 
 2.การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination) คือการคิดโดยการคอย ๆ 
ตัดประเด็นที่ไมใชสาเหตุของปญหาออกไป จนเหลือประเด็นที่เปนปญหาที่แทจริง เชน คืนหนึ่ง
ขณะที่เรากําลังอานหนังสือไฟในหองดับลง เราสงสัยวาฟวสขาดหรือไม 
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 -เมื่อเราลองไปเปดไฟในหองอื่นดู ก็พบวาไฟในหองอื่นติดตามปกติแสดงวา 
ฟวสไมขาดเราจึงตัดประเด็นเรื่องฟวสขาดออกไปได ประเด็นที่เหลือนาจะเปนหลอดไฟขาด  
เราจึงลองเอาหลอดไฟดวงใหมมาใสแทน ก็ปรากฏวาไฟสวางเหมือนเดิมทําใหเราอานหนังสือ    
ไดตอไป 
 3.การคิดแบบอุปนัย(Inductive Thinking) เปนการคิดจากสวนรายละเอียดไปสูสวนสรุป 
ซ่ึงเริ่มจากการสังเกต การทดลองและเมื่อเห็นวาเปนจริงจึงสรุป 
 4.การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เปนการคิดที่เริ่มตนตนจากขอสรุปหรือ 
ทฤษฎีไปสูสวนรายละเอียด 
 5.การคิดแบบไตรตรอง หรือการคิดสะทอน (Reflective Thinking)  การคิดแบบนี้ คือ     
วิธีวิทยาศาสตรซึ่งกําลังใชกันแพรหลายอยูในปจจุบัน แตในวงการศึกษามักจะเรียกชื่อวา      
วิธีการแกปญหา (Problem Solving Method) หรือวิธีการแหงปญญา (Method of Intelligence) 
 สรุปไดวา ประเภทของการคิดแบงออกเปนการคิดแบบเชื่อมโยงและการคิดอยาง         
มีเหตุผล ซ่ึงการคิดอยางมีเหตุผลสามารถนําไปใชแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดตามสมควร            
แกกรณี 
 

กรอบของการคิด 
                   เนื่องจากการคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสราง การคนหา  การแยกแยะ เกี่ยวกับขอความ 
 
จริงที่ไดรับเพื่อแปลความหมายของขอมูล และเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล แลวประเมินอยางมี
ระบบและเหตุผลเพ่ือใหไดแนวทางเปนขอสรุปที่เหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาความสามารถทางการคิด 
จึงมีมิติที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิด ซ่ึง ทิศนา แขมณี
และคณะ (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540: 14-18) ทําการศึกษาคนควา 
วิเคราะหขอมูล และความคิดเห็นตาง ๆ จัดมิติของการคิดไว 6 ดาน ดังนี้ 
 1. มิติดานขอมูลหรือดานเนื้อหาที่ใชในการคิด ในการคิดของบุคคลตองใชขอมูล
ประกอบการคิดพิจารณา และขอมูลดังกลาวแบงออกเปน 3 ดาน คือ  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  
ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม และขอมูลวิชาการ โดยการพิจารณาหาทางแกปญหา 
บุคคลจะตองพิจารณาขอมูลทั้ง 3 ดานนี้ควบคูกันไปอยางผสมกลมกลืน จนกระทั่งพบทางออก
หรือทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม 
 2. มิติดานคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด การคิดพิจารณาเรื่องใด ๆ นอกจากอาศัย
ขอมูลตาง ๆ แลว คุณสมบัติสวนตัวบางประการที่มีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด กลาวคือ 
คนที่มีใจกวางยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจากหลายฝาย  จึงอาจจะไดขอมูลมากกวาคนที่ไมรับฟง   
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ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะมีผลตอการคิดชวยใหการคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ   มีความรอบคอบขึ้น หรือ         
ผูที่ชางสงสัย อยากรู อยากเห็น มีความใฝรู ยอมมีความกระตือรือรนที่จะแสวงหาขอมูลและคนหา
คําตอบ ซ่ึงคุณสมบัตินี้มักจะชวยสงเสริมการคิดใหมีคุณภาพขึ้น และคุณสมบัตินี้เอ้ืออํานวย          
ตอการคิดที่นักคิด นักจิตวิทยา และนักการศึกษา   เห็นพองตองกันมีอยูหลายประการ ที่สําคัญมาก 
ไดแก ความเปนผูใจกวางเปนธรรม ใฝรู กระตือรือรน ชางวิเคราะหผสมผสาน ขยันตอสู กลาเสี่ยง 
อดทน มีความมั่นใจตนเอง และนารักนาคบ 
 3.มิติดานทักษะการคิด ทักษะการคิดเปนพื้นฐานที่สําคัญในการคิด และมีทักษะ
พื้นฐานหลายประการที่จําเปนตอการคิด เชน ความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความ
ตางของสองสิ่งหรือมากกวา    ความสามารถในการจัดกลุม    ความสามารถในการสังเกต  การ
รวบรวมขอมูลและการตั้งสมมติฐานเปนตน ซ่ึงบุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะการคิดที่จํา
เปนมาบางแลว และทักษะการคิดขั้นพื้นฐานที่สําคัญไดแก 
  3.1ทักษะการสื่อสาร เชน ทักษะการฟง ทักษะการอาน ทักษะการรับรู ทักษะ
การพูด ทักษะการเขียน ทักษะการทําความกระจาง  ทักษะการแสดงออก เปนตน  
  3.2ทักษะที่เปนแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป  เชน  ทักษะการสังเกต        
ทักษะการสํารวจ ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการรวบรวมขอมูล ทักษะการจัดหมวดหมู ทักษะ          
การตีความ เปนตน    
  3.3ทักษะการคิดชั้นสูง เชน ทักษะการนิยาม ทักษะการผสมผสาน  ทักษะ
การประยุกต ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทํานาย ทักษะการพิสูจน เปนตน 
 4.มิติดานลักษณะการคิด ลักษณะการคิดเปนประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะ            
ที่ชัดเจน ลักษณะการคิดแตละลักษณะจะอาศัยทักษะพื้นฐานบางประการ(ดังกลาวถึงในขอ3)     
โดยลักษณะการคิดใดมีกระบวนการหรือข้ันตอนที่มากและซับซอนขึ้น จะเรียกลักษณะการคิดนั้น
เปนกระบวนการคิด   และลักษณะการคิดที่สําคัญ    สมควรที่จะนําไปพัฒนาการคิดมี 8 ประการ
คือ การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิดชัดเจน การคิดกวาง การคิดไกล         
การคิดลึกซึ้ง และการคิดอยางมีเหตุผล 
 5.มิติดานกระบวนการคิด การคิดที่ประกอบไปดวยลําดับขั้นตอนในการคิดซึ่งมีมาก
บ า งนอยบ า งแล วแตความจํ า เปนของการคิดแตละ ลักษณะ    และในแตละขั้ นตอน                             
ของการดําเนินการคิด     จําเปนตองอาศัยทักษะการคิดทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง    ตามความ
เหมาะสม กระบวนการคิดดังกลาวไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดสรางสรรค เปนตน 
 6.มิติดานการควบคุมคุมและประเมินการคิดของตนเอง  การควบคุมการรูคิด                    
ของตนเอง หมายถึง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทําอะไรอยางใดอยางหนึ่ง                             
การประเมินการคิดของตนเอง และใชความรูนั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

79

การคิดในลักษณะนี้บางคนเรียกวาการคิดอยางมียุทธศาสตร(Strategic Thinking) ซ่ึงครอบคลุมการ
วางแผน การควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง การตรวจสอบความกาวหนา และการประเมินการ
คิดใด ๆ   ก็ตามมิติทั้ง 6 นี้จะปรากฏขึ้นในกระบวนการคิด ซ่ึงหากเกิดขึ้นอยางครบถวน และอยาง
มีคุณภาพก็จะสงผลใหการคิดนั้นเกิดคุณภาพไปดวย 
 ในการคิดหากบุคคลสามารถคิดไดอยางคลองแคลวและหลากหลาย รูรายละเอียดและ   
มีความชัดเจนในสิ่งที่คิด รวมทั้งสามารถคิดอยางกวางไกล ลึกซึ้ง และถูกทิศทาง รูจักพิจารณา
ขอมูลอยางรอบคอบโดยใชหลักเหตุผลในการแสวงหาทางเลือกหรือคําตอบ มีการพิจารณาถึง      
ผลที่จะตามมาและคุณคาหรือความหมายที่แทจริงของสิ่งนั้น มีการไตรตรองกอนที่จะลงความเห็น
หรือตัดสินใจ ก็จะชวยใหการคิดนั้นเปนไปอยางรอบคอบ  
 
การสอนเพื่อพัฒนาการคิด 
 เนื่องจากการพัฒนาการคิดเปนสิ่งสําคัญ จึงไดมีการคนหาวิธีการตาง ๆ เพื่อนํามาใช     
ในการพัฒนาความสามารถดังกลาว ในป พ.ศ.1984 ไดมีการประชุมของนักการศึกษาจากประเทศ
ตาง ๆ ที่ The Wingspread Conference Center in Racin, Wisconsin Statae. United State of 
America. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก พบวา แนวทางที่นักการศึกษาใชใน
การดําเนินการวิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาการคิดนั้น สามารถสรุปได 3 แนวทาง คือ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540:63) 
 1.การสอนเพื่อใหคิด(Teaching for Thinking)เปนการสอนที่เนนในดานเนื้อหาวิชาการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในดานการคิดของเด็ก 
 2.การสอนการคิด(Teacing of Thinking)เปนการสอนที่เนนเกี่ยวกับกระบวนทางสมอง 
ที่นํามาใชในการคิด โดยเฉพาะเปนการปลูกฝงทักษะการคิดโดยตรง ลักษณะของงานที่นํามาใช
สอน จะไมเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาการที่เรียนในโรงเรียน แนวทางการสอนจะแตกตางกันออกไป
ตามทฤษฎี และความเชื่อพื้นฐานของแตละคนที่นํามาพัฒนาเปนโปรแกรมการสอน 
 3.การสอนเกี่ยวกับการคิด(Teaching about Thinking)เปนการสอนที่เนนการใชทักษะ
การคิดเปนเนื้อหาสาระของการสอน โดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดรูและเขาใจกระบวนการคดิของ
ตนเองเพื่อใหเกิดทักษะการคิดที่เรียกวา Metacognitionคือ รูวาตนเองรูอะไร ตองการอะไรและยัง
ไมรูอะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได 
 
 การคิดวิเคราะห   
  ความหมายการคิดวิเคราะห   
 การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ไดมีนักการศึกษาทั้งชาวไทยและ         
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ชาวตางประเทศไดใหความหมายของการคิดเชิงวิเคราะหไวหลายทานดังนี้ 
 จารุวรรณ  พูพะเนียด (2542:24)จงรักษ  ตั้งละมัย(2545:20)และสุวิทย  มูลคํา(2547:9)  
ไดใหความหมายของการคิดวิ เคราะหไวสอดคลองตรงกันวา  การคิดวิ เคราะหหมายถึง 
ความสามารถในการคิดพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเปนวัตถุ  ส่ิงของ  
เหตุการณ หรือเร่ืองราวตางๆวาประกอบดวยอะไร  มีจุดมุงหมาย หรือความประสงคส่ิงใด         
และสวนยอยๆที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง  และเกี่ยวพันกันโดยอาศัย
หลักการใด 
 รัตนา  บรรณาธรรม (2546:48) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไววา การคิด
เคราะห หมายถึง การคิดที่มีระบบมีขั้นตอนที่บุคคลเมื่อประสบปญหาเรื่องสถานการณที่มี
ทางเลือกหลายทาง ใชสติพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน การตัดสินใจจะใชขอมูลจากแหลงตางๆ   
หรือหลักฐานแสดงเหตุผล ประกอบกับสถานการณเดิมที่เคยมีมา เพื่อเรียนรูวิธีแกปญหานั้น           
ในมุมมองใหม 
 เสงี่ยม  โตรัตน(2546:27) และวัชรา  เลาเรียนดี(2548:10)ไดใหความหมายของการคิด
วิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การคิดเชิงวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจ
เรื่องที่อานอยางมีเหตุผล และเชื่อมโยงความหมายตางๆเขาดวยกัน ประกอบดวยข้ันตอน              
ของการแยกแยะประเด็นยอยๆของเรื่องที่จะรวมกันเปนเรื่องใหญ การหาขอมูลในแตละสวนยอย            
การพิจารณาขอมูลในแตละสวนยอยวาจําเปนและสัมพันธกันอยางไร การพิจารณาความคิดอ่ืน ๆ 
ประกอบ และการสรุปตามฐานขอมูลที่มี 
 นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาตางประเทศ ไดแก บลูม(Benjamin  Bloom 1956 อางถึง
ใน สุเทพ  อวมเจริญ 2548:36) ที่กลาวา การวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวใด 
ๆออกมาเปนสวนยอยๆวาส่ิงเหลานั้นประกอบกันอยูเชนไร    แตละอันคืออะไร   มีความเกี่ยวพัน
กันอยางไร อันใดสําคัญมากนอย ซ่ึงสอดคลองตรงกันกับ แบงค (Banks 1977:137-138)ที่กลาวถึง
ความหมายการคิดวิเคราะหไววา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสวนตางๆ
ของขอมูลและการสรางความสัมพันธในแตละสวนของขอมูล นอกจากนั้นคลารก(Clark 1970:11-
13) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไวในทํานองเดียวกันวา การคิดวิเคราะห หมายถึง             
การแยกแยะสวนตางๆและสรางความสัมพันธสวนนั้นๆ วามีความสัมพันธกันอยางไรซึ่ง
สอดคลองกับฮานนาฮและไมเคิลลิส(Hannah and Michaelis.1977,อางถึงใน ลวน สายยศและ
อังคณา สายยศ2539:55-56.)ใหความหมายของการคิดวิเคราะหไววา เปนความสามารถในการ
แยกแยะสวนยอยของสิ่งตาง ๆ เพื่อดูความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการของความเปนไป 
 จากความหมายขางตนสรุปความหมายของการคิดวิเคราะหไดวา การคิดวิเคราะห 
หมายถึง  การคิดพิจารณาจําแนกแยกแยะขอมูลออกเปนสวนยอย ๆ ของเหตุการณเรื่องราว หรือ
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เนื้อเร่ืองตาง ๆ วาประกอบดวยอะไรมีจุดมุงหมายหรือความประสงคส่ิงใด และสวนยอย ๆ   ที่
สําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไร และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด เพื่อนํามาเปน
เกณฑในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
 
 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม(Bloom 1974 อางงในลวน สายยศ  และอังคณา   
สายยศ.2539:41-44)กลาววาการคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอย          
ของเหตุการณเร่ืองราว หรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ 
อะไรเปนผลและที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร ลักษณะของการคิดวิเคราะหมี 3 ประเภท คือ  
 1.การคิดวิเคราะหความสําคัญ ในขอมูลตาง ๆ นั้น อาจประกอบดวยสวนที่เปน       
ความจริง ความคิดเห็นของผูเขียนหรือคานิยมซ่ึงไดแก 
  1.1ความสามารถในการตระหนักรู ซ่ึงไมกลาวถึงขอสันนิษฐาน 
  1.2ทักษะในการจําแนกความจริงจากสมมติฐาน 
  1.3ความสามารถในการจําแนกความจริงจากขอมูลเบื้องตน 
  1.4ทักษะในการบงชี้และในการพินิจพิเคราะหระหวางกระบวนการพฤติกรรม
กับอางถึงยังแตละบุคคลและกลุม 
  1.5ความสามารถที่บงชี้ขอสรุปจากขอมูล 
 2.การวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการเชื่อมตอความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลัก กับสวนอื่น ๆ เชนสมมติฐาน ซ่ึงไดแก 
  2.1 ทักษะในความเขาใจในความสัมพันธระหวางแนวคิดในขอความ 
  2.2 ความสามารถในการระลึกในสวนของเหตุผลของการตัดสินใจ 
  2.3 ความสามารถในการระลึกซึ่งเปนความจริงหรือขอสมมติฐานเปนสําคัญ 
หรือขอโตแยงที่สนับสนุนของขอความนั้น 
  2.4 ความสามารถในการตรวจสอบความเที่ยงของสมมติฐาน ซ่ึงใหขอมูลและ
ขอสันนิษฐาน 
  2.5 ความสามรถในการจําแนกความสัมพันธของสาเหตุและผลกระทบจากสวน
อ่ืน ๆ ของความสัมพันธ 
  2.6 ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของขอมูลในขอโตแยงไปยัง
จําแนกความเกี่ยวของจากขอมูล ที่นอกเหนือไป 
  2.7 ความสามารถในการสืบหาความผิดปกติของขอมูลตามหลักตรรกศาสตร 
  2.8 ความสามารถในการระลึกความสัมพันธและรายละเอียดที่สําคัญและที่                
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ไมสําคัญในขอมูลนั้น 
 3.การวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหระบบ หลักการโครงสรางที่เกี่ยวของรวม     
ไปถึงความชัดเจนและไมชัดเจนของโครงสราง ในการวิเคราะหหลักการนี้จะตองวิเคราะหแนวคิด 
จุดประสงค และมโนทัศน ซ่ึงไดแก 
  3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหในรายละเอียดของงาน ความสัมพันธของ
ขอมูลและความหมายขององคประกอบตาง ๆ  
  3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน ความสามารถในการ
วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นผูเขียนและความรูสึกที่มีตองาน 
  3.3 ความสามารถในการวิเคราะหถึงมโนทัศนของผูเขียนวากําลังกลาวถึงส่ิงใด 
  3.4 ความสามารถในการวิเคราะหเห็นถึงสวนที่เปนโฆษณาชวนเชื่อ 
  3.5 ความสามารถในการวิเคราะหจึงจุดที่เปนอคติของผูเขียน 
 สรุปไดวา การคิดวิเคราะหเปนการคิดในสวนของรายละเอียดซึ่งมีลักษณะ หรือ
องคประกอบ คือ 
 1.การวิเคราะหความสําคัญ ไดแก 
  1.1ความสามารถในการคิดคนหาประเด็นตางๆ ในขอมูล 
  1.2ความสามารถในการแยกแยะขอเท็จจริงออกจากขอมูลอ่ืนๆ 
  1.3ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 
  1.4ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากขอความปลีกยอย 
  1.5การบอกสิ่งที่จูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุม 
 2.การวิเคราะหความสัมพันธ ไดแก 
  2.1เขาใจความสัมพันธของแนวคิดในบทความและขอความตางๆ 
  2.2การรูไดวามีสงใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
  2.3การแยกแยะความจริงหรือสมมติฐานที่เปนใจความสําคัญ หรือขอโตแยงที่
นํามาสนับสนุนขอสมมติฐาน 
  2.4การตรวจนอบสมมติฐานที่ไดมา การแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุ 
และผลจากความสัมพันธอ่ืนๆ 
  2.5การวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับขอมูลได 
  2.6สรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไมสําคัญ 
 3.การวิเคราะหหลักการ  ไดแก 
  3.1วิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายขององคประกอบ 
  3.2วิเคราะหรูปแบบในการเขียน 
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  3.3วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน  ความเห็นของผูเขียนหรือลักษณะของ
ผูเขียนในดานตางๆ 
  3.4วิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตางๆ 
 
 พฤติกรรมท่ีบงบอกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2548: 11) ไดกลาวถึง พฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถใน            
การ คิดวิเคราะห ไวดังนี้ 
 1.ระบุปญหา ใหนิยาม ระบุความคิดรวบยอด บอกสาเหตุที่มาของปญหาตางๆได 
 2.อธิบายปญหานิยามปญหา  องคประกอบของปญหา  และกําหนดสมมติฐาน                 
ไดหลากหลาย พรอมระบุเหตุผลได 
 3.จําแนกองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา หรือความคิดรวบยอดได 
 4.บอกเหตุผลไดวา ทําไมปญหาหรือความคิดรวบยอดมีความจําเปนที่ตองมีการแกไข 
 5.ศึกษา  คนควา ดําเนินการ และจัดลําดับความสําคัญของสาระขอมูลได 
 6.เลือกปญหาหรือความคิดรวบยอดที่จําเปนและสําคัญที่ตองเรงแกไขอยางเหมาะสม  
 7.ตรวจสอบ  จําแนก  และจัดการกับขอมูลที่ศึกษาได 
 8.บอกวิธีการดําเนินการ วิธีแสวงหาขอมูลตางๆได 
 9.เสนอวิธีการแกปญหาไดหลายๆวิธี 
 10.กําหนดเกณฑการเลือกปญหาและการประเมินผลสําเร็จของงานได 
 สรุปไดวา พฤติกรรมที่บงบอกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหคือ ความสามารถ   
ในการระบุปญหา ใหนิยาม ระบุความคิดรวบยอด บอกสาเหตุที่มาของปญหาตาง ๆ  กําหนด
สมมติฐานไดหลากหลาย พรอมระบุเหตุผล    กําหนดสมมติฐานไดหลากหลาย พรอมระบุเหตุผล 
มีการศึกษา  คนควา ดําเนินการ และจัดลําดับความสําคัญของสาระขอมูล เลือกปญหาหรือความคิด
รวบยอดที่จําเปนและสําคัญที่ตองเรงแกไขอยางเหมาะสม รวมถึง เสนอวิธีการแกปญหาไดหลายๆ
วิธี 
 
 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ลาวัณย  วิทยาวุฑฒิกุล (2533:19) กลาวไววา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห    
มี องคประกอบดังนี้ 
 1.การวิเคราะหเนื้อหา  ประกอบดวย 
  1.1 ความสามารถในการจําและสรุปความรู 
  1.2 ความสามารถในการบอกความตางระหวางขอเท็จจริงและขอสมมติฐานได 
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  1.3ความสามารถระบุขอมูลสําคัญได 
  1.4ความสามารถอธิบายปจจัยที่ทําใหบุคคลและกลุมตางๆมีความแตกตางกัน 
  1.5ความสามารถสรุปขอความได 
 2.การวิเคราะหความสัมพันธ  ประกอบดวย 
  2.1ความสามารถเชื่อมโยงความคิดตางๆ 
  2.2ความสามารถตัดสินไดวาขอมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม 
  2.3ความสามารถี่ปรากฏระบุไดวาขอใดเปนแนวคิดสําคัญ 
  2.4ความสามารถตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐานที่อานพบได 
  2.5ความสามารถเชื่อมโยงเหตุผลในแตละสถานการณได 
  2.6ความสารถวิเคราะหขอความที่ขัดแยงที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองได 
 3.การคิดวิเคราะหหลักการ  ประกอบดวย 
  3.1ความสามารถวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางของขอมูลได 
  3.2ความสามารถวิเคราะหวัตถุประสงคของผูเขียน ทัศนคติและเปาหมายที่
ตองการถายทอดได 
  3.3ความสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเปนหลักการได 
  3.4ความสามารถเรียนรูเทคนิค วิธีการที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองได 
  3.5ความสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางขอเท็จจริง และอคติที่มีอยูได 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2537 :26-27) กลาวถึงการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไววา
การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกเรื่องราวใดๆออกเปนสวนยอยๆวาสิ่งเหลานั้น
ประกอบกันอยูเชนไร  แตละอันคืออะไร มีความเกี่ยวพันกันอยางไร อันใดสําคัญมากนอย           
ซ่ึงพฤติกรรมนี้ จะสามารถจําแนกเปนองคประกอบ คือ 
 1.การวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
เร่ืองราวหรือปรากฏการณตางๆ เรียกไดวา เปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง 
 2.การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
ตาง ๆ 
 3.การคิดวิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ
ของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฏการณนั้นๆวา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 
 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของบลูม(Bloom, 1974 อางถึงในลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ .2539:149-154) คือ การวัความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆของ
เหตุการณ เร่ืองราวหรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคส่ิงใด 
นอกจากนั้นยังมีสวนยอย ๆ ที่สําคัญนั้น  แตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันโดย
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อาศัยหลักการใด จะเห็นวาสมรรถภาพดานวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวของ
กันเสมอ การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใช มา
ประกอบการพิจารณาการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภท คือ  
 1.การวิเคราะหความสําคัญ เปนการวิเคราะหวาส่ิงที่อยูนั้นอะไรสําคัญ หรือจําเปน    
หรือมีบทบาทที่ สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่ สุด     
ตัวอยางคําถาม เชน ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด  
 2.วิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสัมพันธ หรือความเกี่ยวของสวนยอย           
ในปรากฏการณหรือเนื้อหานั้นเพื่อนํามาอุปมาอุปไมย หรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมี
ความสําคัญอะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอยางคําถาม เชน เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 
 3.วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเรื่องราวนั้นวายึดหลักการ
ใด มีเทคนิค หรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจ รถ
ตัวอยางคําถาม เชน รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดใหไว สรุปได ดังนี้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห
คือ ความสามารถในการจําแนกแยกแยะขอมูลออกเปนสวนยอยๆ   โดยมีองคประกอบที่สําคัญ       
3 อยางคือ 1.การคิดวิเคราะหความสําคัญ เปนการจําแนกขอเท็จจริงออกจากสมมติฐาน และ
สามารถสรุปขอความนั้นๆได 2) การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยูโดย
การเชื่อมโยงเหตุและผล สรางความสัมพันธระหวางสมมติฐานและขอสรุป   3) การคิดวิเคราะห
หลักการ เปนการคิดวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงค ทัศนคติ และความคิดเห็นของผูเขียนที่ตองการ
ส่ือใหทราบ ผูวิจัยไดนําการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม ดังที่กลาว
มาแลวใชเปนแนวทางในการออกขอสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 

งานวิจัยเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 นิพล  นาสมบูรณ (2536:บทคัดยอ) ศึกษาผลของการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีขั้นตอนการสอน5 ขั้นคือ1)การกําหนดขอบเขตของปญหา 2)                      
การตั้งสมมติฐาน 3)การเก็บรวบรวมขอมูลและการทดลอง 4)การวิเคราะหขอมูล 5)การสรุปผล 
ผลการวิจัยพบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิ เคราะหวิจารณที่ เพิ่มขึ้น                     
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาการสอนตามแผนการสอน 
ของกระทรวงศึกษาธิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

86

 อราม  วัฒนะ (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการสรางความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่6 ที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนปกติ  มีขั้นตอนการสอน
แบบสืบสวนสอบสวน  5 ขั้น คือ 1)ขั้นการสรางความคิดรวบยอด(สน.) 2)ขั้นสังเกต(ส.)                
3)ขั้นอธิบาย(อ.) 4)ขั้นทํานาย-ทดลอง(ท.) 5) ขั้นควบคุมและคิดสรางสรรค(ค.) ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน กับนักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความสามารถในการสราง
ความคิดรวบยอดของนักเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน กับนักเรียนที่
ไดรับการสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 มนมนัส  ส้ินสุด (2543 : บทคัดยอ)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
มัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ จํานวน 60 คนกลุมทดลอง 30 คน
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ และกลุมควบคุม  30 คน        
สอนโดยวิธีสอนตามคูมือครู  มีขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 3 ขั้น คือ    1)ขั้นอภิปราย
กอนการทดลอง2)ขั้นทําการทดลอง 3)ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง ผลการวิจัย พบวา นักเรียน       
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือครู     
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรดานความรูความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช  ดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ แตกตางกัน             
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ภัทราภรณ  พิทักษธรรม (2543:107-112)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 ที่ไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน กับการจัดการเรียนรูตาม
คูมือครู มีขั้นตอนการสอนประกอบดวย ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ขั้นสอน ขั้นเสริมความรูความเขาใจ
และการนําไปใช  ขั้นวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู ของหนวยศึกษานิเทศก 
กรมสามัญศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน กับการ
สอนตามคูมือครู ของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดวงพร  แกงคงคา (2544:บทคัดยอ) ไดศึกษาความแตกตางระหวางความสามารถใน   
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การคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปที่6 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสืบสวนสอบสวน
โดยใชกระบวนการกลุมกับวิธีสอนตามคูมือครู ขั้นตอนการสอนประกอบดวย ขั้นที่1 พบกับ
สถานการณที่เปนปญหา  ขั้นที่2 สํารวจปญหาหรือสถานการณ ขั้นที่3 วางแผนงาน กําหนดวิธีการ
ที่จะศึกษา ขั้นที่4 ศึกษาเปนรายบุคคลและเปนกลุม ขั้นที่5 วิเคราะหกระบวนการและความกาวหนา
ของงาน   ขั้นที่6 ยอนไปทํากิจกรรมใหม  และขั้นวัดและประเมินผล   ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบสืบสวน
สืบสวนโดยใชกระบวนการกลุมกับวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ 0.01  
 อาภาพร สิงหราช (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการใชหองเรียน
จําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ขั้นตอนการสอนประกอบดวยข้ันอภิปราย
ประกอบกิจกรรม  ขั้นอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรม ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นอภิปรายหลังปฏิบัติ
กิจกรรม ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปที่2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สุนันททา  พราหมณนอย (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู เปนกลุมที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบบัญชี  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนพาณิชการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ  ขั้นตอนการสอน
ประกอบดวย ขั้นนํา      ขั้นกิจกรรม      การเรียนการสอน  ขั้นวิเคราะห  ขั้นสรุปและประเมินผล 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียน    ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาระบบบัญชีสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 ดัมเบลตัน (Dumbelton1973 : 4692- A , อางถึงใน ภัทราภรณ  พิทักษธรรม 2543 : 20 )
ไดศึกษาผลที่มีตอการเรียนรูความคงทนของความรู และความสามารถในการถายโยงความรู      
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยจัดบทเรียนออกเปน 3 ระดับ คือ เกง  ปานกลาง และออน และ
ทําการสอน สองแบบคือ การสอนแบบสืบเสาะชนิดแนะแนวทาง (Guide Inquiry ) ซ่ึงแบงนักเรียน
เปนกลุมยอยและเรียนดวนตนเองจากเอกสารและหนังสือ  และสอนโดยครูอธิบายใหฟง 
(Expositary Meterfals) นักเรียนไดรับฟงการบรรยายจากครูฝายเดียว ผลการทดลองปรากฏวา    
กลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนทั้ง สองแบบ มีผลการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ 0.05 นักเรียนในระดับเกงของทั้งสองแบบ มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวานักเรียน
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ปานกลางและออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนระดับเกงที่ไดรับการสอนโดย
การอธิบายมีการถายโยงความรูชากวากลุมที่ได รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูชนิด              
แนะแนวทาง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    ดัมเบลตันไดเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรมี  
การวิจัยแบบนี้อีก    โดยใชหนังสือเรียนเปนแนวทางในการจัดอภิปรายในหองเรียน และทดสอบดู
ผลที่ไดจากการอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียน และระหวางครูกับนักเรียนวาผลเปนอยางไร  
 บาสมาเจียน(Bassmajian1978 :210-A)ไดศึกษาความสัมพันธของระดับวุฒิภาวะ     
ตามทฤษฎีของเพียเจท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ในรัฐคาลิฟอเนียร    กับความสามารถใน
การเรียนรูวิชาชีววิทยาและพัฒนาการคิดแบบวิเคราะหวิจารณกับกลุมนักศึกษา 83 คนที่เรียน     
วิชาBiology I โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตรของเบอรนี่ (Burne)    
ปรากฏวานักศึกษาระดับที่คิดดวยนามธรรม    มีผลสัมฤทธิ์วิชาชีววิทยาสูงกวากลุมที่ยังไมถึงระดับ
การคิดนามธรรม 
 เรย (Ray 1979:3220-A) ไดวิจัยแปรียบเทียบอิธิพลของการใชคําถามระดับต่ํากับ
คําถามระดับสูงในการสอนวิชาเคมีที่มีความมีเหตุผลเชิงนามธรรมและการคิดอยางมีเหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน2กลุม ๆละ54คนโดยจัดสภาพแวดลอมใหเหมือนกันหมด 
ผลการวิจัยพบวา กลุมที่สอนดวยคําถามระดับสูงสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบในเรื่องของ  
มีเหตุผลเชิงนามธรรมและการคิดหาเหตุผลไดมากกวากลุมที่สอนดวยคําถามระดับต่ํา 
 วิลเล่ียม ( William 1981 : 16505- A ,อางถึงใน อาภาพร สิงหราช 2545 :43 )ไดศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอน            
แบบสืบเสาะหาความรู  กับการสอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา          
โดยกลุมทดลองสอนแบบสืบเสาะหาความรู และกลุมควบคุมสอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลาง              
จากการศึกษา สรุปวา ผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีแนวโนมวาการจัดการเรียนรูแบบนี้จะทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้การฝกความสามารถทางสมองในกระบวนการคิดหลาย
แบบ สามารถฝกใหเกิดขึ้นกับผูเรียนได และทําใหผูที่ไดรับการสงเสริมไดรับการพัฒนาในดาน
การคิดวิเคราะห และ การคิดสรางสรรคอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาผลการ
เรียนรูสาระวิทยาศาสตร เร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 โดยให
นักเรียนไดฝกคิดและลงมือปฏิบัติสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเอง อันเปนการเปดโอกาสให
นักเรียนไดฝกคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร    ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการคิด 
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วิเคราะห   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  สรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนา  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ผู เรียนสําคัญที่สุดใหความสําคัญตอ            
การเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและสังคม ทั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  
เปนคนดีมีปญญา มีความสุข  มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ       
ในสวนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูสอนจะตองสอนทั้งทักษะดานความรู  
ทักษะดานกระบวนการ  ทักษะดานเจตคติและคานิยม  รวมทั้งผูสอนจะตองเปนผูที่มีการพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลา ทั้งในดานความรูในเนื้อหา  จิตวิทยาการจัดกรเรียนรู  ทฤษฎี  หลักการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ       
หาความรู(Inquiry  Based  Learning )หรือ IBL เปนวิธีการหนึ่งที่มุงสงเสริมใหผูเรียน รูจักศึกษา
คนควาหาความรู คิดและแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีระบบของการคิด ใชกระบวนการของการ
คนควาหาความรู ซ่ึงประกอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู(Inquiry  Based Learning )  มีขั้นตอน
การจัดการเรียนรูดังนี้  1)ขั้นสรางความสนใจ 2)ขั้นสํารวจ และคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
4)ขั้นขยายความรู 5)ขั้นประเมินผล นอกจากนี้ การศึกษางานวิจัย  ที่ เกี่ยวของกับการสอน          
แบบสืบเสาะหาความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห ทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนใหสูงขึ้น 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน                 
ช้ันประถมศึกษาปที่5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการวิจัยเชิงทดลอง                    
( Experimental  Research)  แบบPre-Experimental Designs แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง           
( One Group Pretest  Posttest  Design)  โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย  
วิธีการและขั้นตอนการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
การดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการ
วิจัยไว   3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาเอกสาร ตํารา  ขอมูล สถิติ ปญหา 
วรรณกรรม  และการสัมภาษณ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  การสรางเครื่องมือ  ไดแก  แผนการจัด             
การเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบทดสอบ       
วัดความสมารถในการคิดเชิงวิเคราะห  และปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือและเสนอความคิดเห็น                   
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและเสนอความเห็นชอบของโครงการวิจัย  จากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือ 
ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น                   
และแบบทดสอบวัดความสมารถในการคิดเชิงวิเคราะชห  ที่พัฒนาในขั้นตอนที่ 1 ไปทดลอง
สอนและรวบรวมขอมูลจากตัวอยางที่นํามาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยตอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองจัดพิมพรายงานฉบับราง  เพื่อเสนอ
อนุมัติโครงการวิจัย ปรับปรุงแกไข  ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เสนอแนะ   
และ สงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   และเปนไปตามวัตถุประสงค                 
ของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับวิธีวิจัย  ประกอบดวย  ประชากร ตัวแปร             
ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล             
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรในครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5/1-5/5 ของโรงเรียนเทศบาล                     
วัดดอนไกดี  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน   จังหวัดสมุทรสาคร ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่1             
ปการศึกษา 2549จํานวน5หองเรียน  จํานวน183คน  โดยโรงเรียนมีนโยบายในการจัดช้ันเรียน
โดยใหแตละหองเรียนมีนักเรียนที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง  และออนคละกันในจํานวนที่เทา ๆ  
กันทุกหองเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3 โรงเรียน
เทศบาลวัดดอนไกดี   สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  38 คน ไดมา
โดยวิธีการสุมหองเรียน โดยการจับสลากหองเรียน ดังนี้ 
 1.ทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร โดยนําแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐาน           
การสอบจัดชั้นเรียนจํานวน  1 ฉบับจํานวน  100 ขอ  ซึ่งทางโรงเรียนไดคัดเลือกมาจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนในกลุมสาระวิทยาศาสตร   โรงเรียนเทศบาลวัดดอน
ไกดีไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทั้ง 5 หองเรียน 
 2.นําคะแนนจากผลการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน ในกลุม
สาระวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้ง 5 หองเรียน  มาวิเคราะหความแตกตาง โดยการทดสอบดวย
สถิติ F-test พบวาผลการเรียนเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 155) 
 3.ทําการจับสลากหองเรียนทั้ง 5 หอง คือ ป.5/1-ป5/5 ซึ่งไมมีความแตกตางกัน
ไดเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3 จํานวน 38 คน    เปนกลุมทดลองใชการจัดการเรียนรู              
แบบสืบเสาะหาความรู 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ( Independent  Variables ) ไดแก การจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ตัวแปรตาม  ( Dependent  Variables )  ไดแก ผลการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรเร่ือง 
การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห และความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
แบบการทดลอง 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental  Research) แบบแผนการวิจัย 
Pre-Experimental Designs แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง(One  Group Pretest  Posttest  
Design)   (มาเรียม  นิลพันธุ 2547: 144) ดังแผนภูมิที่ 6 

 
แผนภูมิที่ 6 แบบแผนการวิจัยแบบ One  Group Pretest  Posttest  Design   
 
 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

 T1  แทน  การทดสอบกอนจัดการเรียนรู 
 X   แทน  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 T2   แทน   การทดสอบหลังจัดการเรียนรู 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  

      1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่อง การดํารงพันธุ                    
ของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน                 
10 แผน จํานวน 20ช่ัวโมง ประกอบดวยขั้นตอนการสอน  ดังนี้  1)ขั้นสรางความสนใจ   2)
ขั้นสํารวจและคนหา  3)ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4)ขั้นขยายความรู  5)ขั้นประเมินผล  
 2.แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนเรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต  
จํานวน  1 ฉบับ  เปน แบบปรนัย  4 ตัวเลือก  กําหนดใหคาคะแนนคือ ถูกได 1 ผิดได  0 จํานวน  
25 ขอ  ตอนที่ 2  เปนแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน 5  ขอ 
 3.แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิ เคราะห  เ ร่ือง  การดํารงพันธุ            
ของสิ่งมีชีวิต  จํานวน1 ฉบับ  เปน แบบปรนัย4 ตัวเลือก  กําหนดใหคาคะแนนคือ ถูกได1 ผิดได 0 
จํานวน  30 ขอ   

T1        X         T2  
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เร่ืองการดํารงพันธุ    
ของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.การสรา งแผนการจัดการ เรียน รู เ รื ่อ งการดํารงพัน ธุของสิ ่งมีชีวิตที ่จ ัด    
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 10 แผน มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงค               
การเรียนรู คําอธิบายรายวิชา และเนื้อหาวิทยาศาสตรในสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู          
ที่ 1 เร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และศึกษาการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จากเอกสารและงานวิจัย                     
ที่เกี่ยวของ 
  1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู      ซึ่งมีขั้นตอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 1)ขั้นสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยอาจเริ่มจาก
ความสนใจของตัวนักเรียนผูสอนอาจใหนักเรียนไดศึกษาจากสื่อตางๆ     หรือเปนผูกระตุนดวยการ
เสนอประเด็นขึ ้นมากอนเพื ่อ เปนการกระตุ นใหนักเรียน    ไดสรางคําถามและกําหนด
ประเด็นที่จะศึกษา ซึ่งนักเรียนจะตองทําความเขาใจในประเด็น    หรือคําถามที่สนใจจะ
ศึกษาอยางถองแท 2)ขั้นสํารวจและคนหา นักเรียนจะตองวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได กําหนดวิธีการทดลอง  ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล 3)ขั้นอธิบายและลงขอสรุป  เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบแลว ผูเรียน
จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลในรูปแบบตางๆรวมทั้งประเมินผล            
การดําเนินการ 4)ขั้นขยายความรู  ผูเรียนนําความรูที ่ไดรับไปเชื ่อมโยงกับความรู เดิม หรือ
แนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่นๆ   
ทําใหเกิดความรูกวางขวางมากขึ้น 5)ขั้นประเมิน เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการ  
ตาง ๆ วา    นักเรียนมีความรูอะไรบางอยางไรและมากนอยเพียงใด     ครูและผูเรียนประเมินโดย
สังเกตการปฏิบัติการเรียนรู การบันทึกกิจกรรม การทําแบบฝกหัดทบทวนสวนนักเรียนจะ
ประเมินตนเองและเพื่อนรวมประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียนโดย
กําหนดเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   เวลาและเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู 
 
แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เวลา/ช่ัวโมง 

1 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2 
2-3 การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช  4 
4-7 การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว 8 
8 พฤติกรรมของสัตว 2 

9-10 ความหลากหลายของพืชและสัตว 4 
รวม 20 

 
  1.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ตอคณะกรรมการ 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองทางภาษา และความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา         
(Content Validity) 
  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู ที ่ปรับปรุงแลว    ใหผู เชี ่ยวชาญจํานวน          
3 ทาน  คือ   ผูเชี่ยวชาญดานดานวิธีสอน     ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร และดานการวัดผล              
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือ(Index  of item Objective  Congruence :IOC )ไดความสอดคลองเทากับ 1.00(ดัง
ภาคผนวก ค หนา 158-159)  โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้  
   +1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคนั้น 
     0  หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคขอ
นั้นหรือไม 
   -1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงคขอ
นั้น 
  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองสอน (Try Out) นักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5/1 ซ่ึงเปนนักเรียนในกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 37 คน  
  1.6 นําแผนการเรียนรูมาปรับปรุงในดานภาษาที่ใชใหส่ือความหมายไดชัดเจน  
ตรงประเด็นกระชับไมยืดเยื้อและเขาใจง ายขึ ้น  ดานการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ปรับให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและการประเมินผล 
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตที่จัดการเรียนรู     
แบบสืบเสาะหาความรูไปใชสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  ดังรายละเอียดใน แผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสรางแผนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 2.การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตจํานวน        
1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ รวม  40 คะแนน  แบงเปน 2 ตอน  ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด     
4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ รวม 25 คะแนน ตอนที่ 2  เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 5 ขอ รวม        
15 คะแนน    เพื่อนําไปใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  มีขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพ
เครื่องมือดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่5 
และศึกษาทฤษฎี หลักการเขียน  และสรางแบบทดสอบแบบปรนัย  และอัตนัย 
  2.2 วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ให
ครอบคลุม   สาระ วิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง การดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและเนื้อหาสาระกลุมสาระวิทยาศาสตร 
เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตและการจัดสรางแผนการจัดการเรียนรู 

เขียนแผนการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และแกไขปรับปรุง 

นําแผนการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทานคือ ผูเช่ียวชาญดานภาษา  ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร
และดานวัดผล  ใชดุลยพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC ) 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู   ตามคําแนะนํา ของผูเช่ียวชาญ 

นําแผนการเรียนรูไปใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/3 ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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  2.3สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  
แบงเปน 2 ตอนดังนี้ 
     ตอนที่ 1 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ กําหนด
เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 
   ตอนที่ 2 สรางแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน 5 ขอ  โดยกําหนดเกณฑการให 
คะแนนเปนระดับ ดังนี้ 
    3  คะแนน   หมายถึง นักเรียนตอบคาํถามไดถูกตองชัดเจน   
ตรงประเด็น ครบถวนชัดเจน 
    2  คะแนน    หมายถึง นักเรียนตอบคําถามไดถูกตองตรงประเด็น แต
ไมครบถวน 
    1  คะแนน   หมายถึง นักเรียนตอบคําถามไดถูกตองแตไมตรงประเด็น  
และไมครบถวน 
    0  คะแนน   หมายถึง นักเรียนตอบคําถามไมถูกตองไมตรงประเด็น  
และไมครบถวน 
  2.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธและนํามาใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 คนคือ ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน  
ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบ และนาํมาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง(Index  of Item Objective  Congruence :IOC )ของเครื่องมือ โดยแบบทดสอบ
ตอนที่1 มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67-1.00  (ภาคผนวก  ค หนา 159-161) และ
แบบทดสอบตอนที่ 2 มีคาดชันีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ภาคผนวก ค หนา 161)  
  2.5 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการ    ผูควบคุมวิทยานิพนธ และ ผูเชี่ยวชาญ 
  2.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใช  (Try  out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือกับนักเรียนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน  1 หองเรียน จํานวน 35 คน ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง ซ่ึงกําลังเรียนในภาคเรียน   ที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  
สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน 
  2.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพ  ดังนี้ 
   2.7.1 ตรวจสอบคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย(ตอนที่1)         
 คือ สัดสวนจํานวนผูตอบขอสอบถูก  ในแตละขอ ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑ   
ความยากงายระหวาง 0.20-0.80  (มาเรียม  นิลพันธุ   2547 :188)  แตเนื่องจากมีขอสอบจํานวน 30 
ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบใหเหลือ 25 ขอ โดยใชเกณฑดังนี้ 1)มีคาความยากงายใกลเคียง 0.50 
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มากที่สุด ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู อยู
ระหวาง  0.37-0.80  (ภาคผนวก ค หนา 166) 
   2.7.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย  (ตอนที่ 1)   คือ  
การตรวจสอบวา ขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกง  และนักเรียนออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑ 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ซ่ึงถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออน
ไดดี(มาเรียม  นิลพันธุ  2547 :186)  แตเนื่องจากมีขอสอบจํานวน 30 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบ      
ใหเหลือ 25 ขอ โดยใชเกณฑดังนี้ 1)มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและ
กระจาย   ใหครบทุกจุดประสงคและครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวัง 2) คาอํานาจจําแนก อยู
ระหวาง     0.20-0.80  ซ่ึงผลการตรวจคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง   
การดํารงพันธุ  ของสิ่งมีชีวิต ผูวิจัยไดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยู
ระหวาง 0.25-0.72 (ภาคผนวก ค  หนา 166) 
                                    2.7.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ การตรวจสอบผลการวัด  
ที่สม่ําเสมอและคงที่  โดยผูวิจัยเลือกแบบทดสอบแบบปรนัย (ตอนที่ 1) ที่ผานเกณฑจํานวน  25 
ขอนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยวิธีการของคูเดอร - ริชารดสัน  จากสูตร KR-20              
(มาเรียม   นิลพันธุ 2547 : 182 )มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86 (ภาคผนวก ค หนา 168)  และตรวจสอบ       
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอัตนัย (ตอนที่ 2) โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา              
(α –Coefficient)  ของครอนบัค  (Cronbach) มีคาเทากับ 0.70 (ภาคผนวก ค หนา 168 ) 
  2.8 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต  ไปใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย ดังรายละเอียดใน แผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
 
 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคเนื้อหาสาระกลุมสาระวิทยาศาสตรและศึกษาทฤษฎี  
หลักการสรางแบบทดสอบ 

วิเคราะหเนื้อหา  และจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุม เนื้อหาวิทยาศาสตร  ในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต แบบปรนัยจํานวน 25 ขอ 
 อัตนัย จํานวน 5 ขอ 

 

เสนอแบบทดสอบตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ ดานวิธีสอน ดานเนื้อหา และ 
ดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกตองและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 
และผูเช่ียวชาญ 

นําแบบทดสอบใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
จํานวน 1 หองเรียน 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ หาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย 
 ไป หาคาความเชื่อมั่น KR-20 และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย 

 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α -Coefficient) 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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      สําหรับการใหความหมายคาที่วัดไดจากการทดสอบวัดผลการเรียนรูผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑที่ใชในการใหความหมาย  โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย (คะแนนหลังเรียน) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 เกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนหลังเรียน (Posttest) ผลการเรียนรู 
 เร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 

 
ระดับคารอยละ (%) คะแนนหลังเรยีน(Posttest) 

80-100 
61-79 
1-50 

สูง 
ปานกลาง 
พอใช/ต่ํา 

 
ตารางวิเคราะหขอสอบ 
 จากงานวิจัยเร่ืองนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะหขอสอบวัดผลการเรียนรู ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 
ปรนัย 

แผนการ
จัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

 
 

จุดประสงค 
การเรียนร ู  

 
 คว

าม
รูค
วาม

จํา 
คว

าม
เขา

ใจ 
นํา

ไป
ใช
 

วิเค
ราะ

ห 
สัง

เคร
าะห

 
ปร

ะเม
ินค

า อัตนัย 

1.ส า ม า ร ถ บ อ ก
ลักษณะของคนใน
ครอบครัวพืช  และ
สัตวใกลตัวได   

1       1 
เร่ืองการ
ถายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

สํารวจเปรียบเทียบ
ลักษณะของคนใน
ค ร อ บ ค รั ว  พื ช  
และสัตว ใกลตั ว  
อ ธิ บ า ย ก า ร
ถายทอดลักษณะ
ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม
และความแปรผัน
จ า กบ ร รพบุ รุ ษ  
(ว1.2.2) 

2.สามารถอธิ บ า ย
การถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมและ
ความแปรผันจาก
บรรพบุรุษได 

1   1   1 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 
ปรนัย 

แผนการ
จัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

 
 

จุดประสงค 
การเรียนร ู  

 
 คว

าม
รูค
วาม

จํา 
คว

าม
เขา

ใจ 
นํา

ไป
ใช
 

วิเค
ราะ

ห 
สัง

เคร
าะห

 
ปร

ะเม
ินค

า อัตนัย 

2-3 
การสืบพันธุ
และการ
ขยายพนัธุพืช 

อธิบายโครงสราง
ข อ ง ด อ ก   ก า ร
สืบพันธุ ของพืช
ด อ ก  ก า ร
ขยายพันธุพืช และ
ก า ร นํ า ไ ป ใ ช
ป ร ะ โ ย ช น  
(ว1.1.1) 

3.สามารถอธิ บ า ย
โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
ห น า ที่ ข อ ง
โครงสรางของดอก
ได 

1 1      

4.สามารถอธิบาย 
การถายละอองเรณู
และการปฏิสนธิได 

1 1     1 

5.สามารถอธิบาย
การสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศของพืชได 

1       

2-3 
การสืบพันธุ
และการ
ขยายพนัธุพืช 

อธิบายโครงสราง
ของดอกการ
สืบพันธุของพืช
ดอก การ
ขยายพนัธุพืช และ
การนําไปใช
ประโยชน(ว1.1.1) 
 

6.สามารถอธิบาย
การขยายพนัธุพืช 
และการนําไปใช
ประโยชนได 

 1 1     
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 
ปรนัย 

แผนการ
จัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

 
 

จุดประสงค 
การเรียนร ู  

 
 คว

าม
รูค
วาม

จํา 
คว

าม
เขา

ใจ 
นํา

ไป
ใช
 

วิเค
ราะ

ห 
สัง

เคร
าะห

 
ปร

ะเม
ินค

า อัตนัย 

7.สามารถอธิบายการ
สืบพันธุแบบอาศัย
เพศและไมอาศัยเพศ
ของสัตวได 

1 1      

8.ส า ม า ร ถ ส รุ ป
เกี่ยวกับการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศและ
การปฏิสนธิของสัตว
ได 

1 1      

9.สามารถอธิ บ า ย
การปฏิสนธิภายใน
ข อ ง สั ต ว แ ล ะ
ยกตัวอยางสัตวที่มี
การปฏิสนธิภายใน
ได 

1       

4-7 
เร่ืองการ
สืบพันธุและ
การขยายพนัธุ
สัตว 

สืบคนขอมูลและ
อธิบายการ
สืบพันธุและการ
ขยายพนัธุของ
สัตว  พฤติกรรม
ของสัตวที่
ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอม        
(ว1.1.1) 

 

10.สามารถอธิบาย
ลั ก ษณ ะ แ ล ะ ก า ร
สืบพันธุของไฮดรา
ได 

1       
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 
ปรนัย 

แผนการ
จัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

 
 

จุดประสงค 
การเรียนร ู  

 
 คว

าม
รูค
วาม

จาํ 
คว

าม
เขา

ใจ 
นํา

ไป
ใช
 

วิเค
ราะ

ห 
สัง

เคร
าะห

 
ปร

ะเม
ินค

า 

อัตนัย 

11.อธิบายการผสม
เทียมปลาได 

1      1 4-7 
เร่ืองการ
สืบพันธุและ
การขยายพนัธุ
สัตว 

สืบคนขอมูลและ
อธิบายการ
สืบพันธุและการ
ขยายพนัธุของ
สัตว  พฤติกรรม
ของสัตวที่
ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอม 
(ว1.1.1) 
 

12.อธิบายการ
ขยายพนัธุสัตวใน
ทองถ่ินได 

 1      

13.สามารถอธิบาย
พฤติกรรมของสัตวที่
ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอมได 

1      1 8 
เร่ือง
พฤติกรรม
ของสัตว 
 

สืบคนขอมูลและ
อธิบายการ
สืบพันธุและการ
ขยายพนัธุของ
สัตว  พฤติกรรม
ของสัตวที่
ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอม         
(ว1.1.1) 

14.สามารถบอก
ลักษณะของสัตว
และพืชภายใน
บริเวณโรงเรียนและ
ทองถ่ินได 

 1      
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 
ปรนัย 

แผนการ
จัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

 
 

จุดประสงค 
การเรียนร ู  

 
 คว

าม
รูค
วาม

จาํ 
คว

าม
เขา

ใจ 
นํา

ไป
ใช
 

วิเค
ราะ

ห 
สัง

เคร
าะห

 
ปร

ะเม
ินค

า 

อัตนัย 

15.สามารถจําแนก
ประเภทของพชืโดย
ใชเกณฑพืชมดีอก  
พืชไมมีดอก  พืชใบ
เล้ียงคู  พืชใบเลี้ยง
เดี่ยวได 

    
 

1 

   9-10 
เรื่องความ
หลากหลายของ
พืชและสัตว 

สํารวจและจําแนก
พืชและสัตวใน
ทองถ่ิน ที่มีดอก 
ไมมีดอก ใบเลี้ยง
เดี่ยว  ใบเลีย้งคู 
สัตวมีกระดูกสัน
หลังและสัตวไมมี
กระดกูสันหลัง   
(ว1.2.2) 

16.สามารถสรุป
เกี่ยวกับโครงราง
แข็งภายในของสัตว
ได 

1       

17.สามารถจําแนก
ประ เภทของสั ตว
เปน 2 กลุมใหญๆคือ
สั ต ว มี ก ร ะ ดู ก สั น
หลังและสัตวไมมี
กระดูกสันหลังได 

   1    9-10 
เรื่องความ
หลากหลายของ
พืชและสัตว 

สํารวจและจําแนก
พื ช และสั ต ว ใ น
ทอง ถ่ิน  ที่มีดอก 
ไมมีดอก ใบเลี้ยง
เดี่ ยว   ใบเลี้ ย งคู 
สัตวมีกระดูกสัน
หลังและสัตวไมมี
ก ร ะดู ก สั นห ลั ง  
(ว1.2.2) 

18.สามารถจําแนก
สั ต ว มี ก ร ะ ดู ก สั น
หลังออกเปนกลุมๆ
โ ด ย ใ ช เ ก ณ ฑ ที่
กําหนดขึ้นเองได 

1   1   1 

รวม 1
3 

7 1 4 0 0 5 
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 3.การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเร่ืองการดํารงพันธุ           
ของสิ่งมีชีวิตซึ่งใชเปนแบบทดสอบหลังเรียน(Posttest)จํานวน1ฉบับจํานวน 30 ขอ รวม 
30 คะแนนใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห    ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถใน         
การคิดวิเคราะหและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลสาระวิทยาศาสตร ซึ่งโดย
สรุปความหมายของการคิดเชิงวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม  (Bloom 1961:146-152 อางถึงใน          
ลวน  สายยศ และอังคณา สายยศ 2539 : 41-44) ประกอบดวย 
   1.การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวา 
อะไรสําคัญ หรือจําเปน หรือมีบทบาทมากที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล   
   2.การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวาความสัมพันธยอย ๆ         
ของเรื่องราวหรือเหตุการณนั้นเกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
   3.การวิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางของระบบของวัตถุ
ส่ิงของเรื่องราวและการกระทําตาง ๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูเนื่องดวย
อะไร โดยยึดอะไรเปนหลักเปนแกนกลาง มีส่ิงใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิค
อยางไร 
  3.2.ทําตารางวิเคราะหแบบทดสอบโดยใหครอบคลุม ในการวัดความสามารถ     
ทั้ง 3 ดาน คือดานความสําคัญ   ดานความสัมพันธ และดานหลักการ 
  3.3.สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห พิจารณากําหนด
อัตราสวนของแบบทดสอบที่เหมาะสม ซ่ึงการวิจัยนี้จะวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห         
ของนักเรียนทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสําคัญจํานวน 10 ขอ ดานความสัมพันธ จํานวน 10  ขอ
และดานหลักการจํานวน 8 ขอ    รวม 30 ขอ  โดยสรางเปนแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ                 
มี 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ    
ให 0 คะแนน 
  3.4 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห    เรื่องการดํารง
พันธุ  ของสิ่งมีชีวิตตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ หลังจากนั้นนํามาใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3 คน คือ ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน  ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร และดานการวัดและ
ประเมินผล  ตรวจสอบและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item Objective  
Congruence :IOC )  มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67-1.00 (ภาคผนวก ค หนา 162-163) 
  3.5 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหตาม
คาํแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
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  3.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1  จาํนวน 35 คน
โรงเรียนเทศบาล  วัดดอนไกดี ซ่ึงไมใช กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ซ่ึงเรียนในภาคเรียนที1่ ป
การศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน 
  3.7.นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพ  ดังนี้ 
   3.7.1 ตรวจสอบคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย คือ สัดสวนจํานวน
ผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง      
0.20-0.80  (มาเรียม  นิลพันธุ   2547 :188)  แตเนื่องจากมีขอสอบจํานวน 35 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือก
ขอสอบใหเหลือ 30 ขอ โดยใชเกณฑดังนี้ 1)มีคาความยากงายใกลเคียง 0.50 มากที่สุด ซ่ึงผูวิจัย     
ไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห          
อยูระหวาง 0.26-0.80 (ภาคผนวก ค หนา 169) 
   3.7.2ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัยคือการตรวจสอบ
วาขอสอบสามารถจําแนกนกัเรียนเกง  และนกัเรียนออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ซ่ึงถือวาขอสอบสามารถจําแนกนกัเรียนเกงและนกัเรียนออนไดด ี                  
(มาเรียม   นิลพันธุ  2547 :186)  แตเนื่องจากมีขอสอบจํานวน 35 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบให
เหลือ  30 ขอ โดยใชเกณฑดังนี้ 1)มีจํานวนขอสอบในแตละจดุประสงคใกลเคียงกันและกระจาย
ใหครบทุกจดุประสงค 2)คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.20-0.80  ซ่ึงผลการตรวจคาอํานาจจําแนก                 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจัยไดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก     
ของแบบทดสอบอยูระหวาง  0.20-0.60 (ภาคผนวก ค หนา 169) 
   3.7.3  ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  คือ การตรวจสอบผลการวัด        
ที่สม่ําเสมอและคงที่  โดยผูวิจัยเลือกแบบทดสอบแบบปรนัย ที่ผานเกณฑจํานวน  30 ขอนํามาหา
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน  จากสูตร KR-20 (มาเรียม           
นิลพันธุ 2547 : 182 )  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 ( ภาคผนวก ค หนา 171)  

 3.8นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ไปทดสอบกับนักเรียน 
กลุมตัวอยางดังรายละเอียดใน แผนภูมิที่ 9 
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แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห และเอกสารที่
เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลสาระวิทยาศาสตร ซึ่งโดยสรุปความหมายของการคิดวิเคราะห 

ทําตารางวิเคราะหแบบทดสอบโดยใหครอบคลุมในการวัดความสามารถทั้ง 3 ดาน 
คือดานความสําคัญ   ดานความสัมพันธ และดานหลักการ 

สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห พิจารณากําหนดอัตราสวน                   
ของแบบทดสอบที่เหมาะสม ซึ่งการวิจัยนี้จะวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนทั้ง 3 ดาน 
คือ ดานความสําคัญ  ดานความสัมพันธ และดานหลักการ โดยสรางเปนแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ มี 4 

ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ ให 0 

เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธและนํามาใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 คนคือ ผูเช่ียวชาญดานภาษา  

ดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและดานการวัดและประเมินผล  ตรวจสอบและนํามาหาคาดัชนี              
ความสอดคลองของเครื่องมือ 

ปรับปรุงแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ 

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช(Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการวิจัย 

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ หาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก  
คัดเลือกแบบทดสอบที่ผานเกณฑจํานวน 30 ขอ ไป หาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการ        

ของคูเดอร-ริชารดสัน  จากสูตร KR-20                        

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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 สําหรับการใหความหมายคาที่วัดไดจากคะแนนวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยมีคาระดับคาเฉลี่ย   (คะแนนหลังเรียน)              
ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 เกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนหลังเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ระดับคารอยละ (%) คะแนนหลังเรยีน(Posttest) 
80-100 
61-79 
1-50 

สูง 
ปานกลาง 
พอใช/ต่ํา 

 
ตารางวิเคราะหขอสอบ 

    จากงานวิจัยเร่ืองนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   
ดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะหขอสอบ(ปรนัย)วัดความสามารถการคิดวิเคราะห ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 

ประเภท 
การคิดวิเคราะห 

แผนการจัด
เรียนรู 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

 
 

จุดประสงคการเรียนร ู  
 
 
 
 ดา

นค
วาม

สํา
คัญ

 
ดา
นค

วาม
สัม

พัน
ธ 

ดา
นห

ลัก
กา
ร 

รวม 

1.สามารถบอกลักษณะ
ของคนในครอบครัว 
พืช  และสัตวใกลตัว
ได   

 1  1 1 
เ ร่ื อ ง ก า ร
ถ า ย ท อ ด
ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
พันธุกรรม 

สํ ารวจ เปรี ยบ เที ยบ
ลั กษณะขอ งคน ใน
ครอบครัว  พืช   และ
สัตวใกลตัว   อธิบาย
การถายทอดลักษณะ
ทางพันธุ กรรมและ
ค ว า ม แ ป ร ผั น จ า ก
บรรพบุรุษ           
 (ว1.2.2) 

2.สามารถอธิบายการ
ถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและความ
แปรผันจากบรรพบุรุษ
ได 

  2 2 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 

ประเภท 
การคิดวิเคราะห 

แผนการจัด
เรียนรู 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

 
 
จุดประสงคการเรียนร ู  

 
 
 
 ดา

นค
วาม

สํา
คัญ

 
ดา
นค

วาม
สัม

พัน
ธ 

ดา
นห

ลัก
กา
ร 

รวม 

3.สามารถอธิบาย
โครงสรางและหนาที่
ของโครงสรางของ
ดอกได 

1 1  2 

4.สามารถอธิบาย การ
ถายละอองเรณูและการ
ปฏิสนธิได 

1  1 2 

5.สามารถอธิบายการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ของพืชได 

1 1  2 

2-3 
การสืบพันธุและ
การขยายพันธุ
พืช 

อธิบายโครงสรางของ
ดอก  การสืบพันธุของ
พืชดอก การขยายพนัธุ
พืช และการนาํไปใช
ประโยชน  (ว1.1.1) 

6.สามารถอธิบายการ
ขยายพันธุพืช และการ
นําไปใชประโยชนได 

1  1 2 

7.สามารถอธิบายการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศ
และไมอาศัยเพศของ
สัตวได 

 1  1 4-7 
เ ร่ื อ ง ก า ร
สืบพันธุและการ
ขยายพันธุสัตว 

สื บ ค น ข อ มู ล แ ล ะ
อธิบายการสืบพันธุ
และการขยายพันธุของ
สัตว  พฤติกรรมของ
สัตวที่ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอม (ว1.1.1) 
 

8.สามารถสรุปเกี่ยวกับ
การสืบพันธุแบบอาศัย
เพศและการปฏิสนธิ
ของสัตวได 

1 2  3 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 

ประเภท 
การคิดวิเคราะห 

แผนการจัด      
การเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

 
 
 

จุดประสงคการเรียนร ู  
 
 
 ดา

นค
วาม

สํา
คัญ

 
ดา
นค

วาม
สัม

พัน
ธ 

ดา
นห

ลัก
กา
ร 

รวม 

9.สามารถอธิบายการ
ปฏิสนธิภายในของ
สัตวและยกตัวอย าง
สัตวที่มีการปฏิสนธิ
ภายในได 

  1 1 

10.ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ก า ร
สืบพันธุของไฮดราได 

1 1  2 

11.อ ธิ บ า ย ก า ร ผสม
เทียมปลาได 

1  1 2 

4-7 
เ ร่ื อ ง ก า ร
สืบพันธุและการ
ขยายพันธุสัตว 

สื บ ค น ข อ มู ล แ ล ะ
อธิบายการสืบพันธุ
และการขยายพันธุของ
สัตว  พฤติกรรมของ
สัตวที่ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอม (ว1.1.1) 

12.อ ธิ บ า ย ก า ร
ข ย า ย พั น ธุ สั ต ว ใ น
ทองถ่ินได 

1  1 2 

8 
เร่ืองพฤติกรรม  
ของสัตว 
 

สื บ ค น ข อ มู ล แ ล ะ
อธิบายการสืบพันธุ
และการขยายพันธุของ
สัตว  พฤติกรรมของ
สัตวที่ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอม (ว1.1.1) 

13.ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
พฤติกรรมของสัตวที่
ต อ บ ส น อ ง ต อ
ส่ิงแวดลอมได 

2 1  3 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
ประเภท 

การคิดวิเคราะห 
แผนการจัดการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนร ู  

ดา
นค

วาม
สํา
คัญ

 

ดา
นค

วาม
สัม

พัน
ธ 

ดา
นห

ลัก
กา
ร รวม 

14.ส า ม า ร ถ บ อ ก
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สั ต ว
ภายในบริเวณโรงเรียน
และทองถ่ินได 

 1  1 9-10 
เ ร่ื อ ง ค ว า ม
หลากหลายของ
พืชและสัตว 

 
สํารวจและจําแนกพืช
และสัตวในทองถ่ิน ที่
มีดอก  ไมมีดอก  ใบ
เล้ียงเดี่ยว   ใบเลี้ยงคู 
สัตวมีกระดูกสันหลัง
และสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง 
(ว1.2.2) 

15.ส า ม า ร ถ จํ า แ น ก
ประเภทของพืชโดยใช
เกณฑพืชมีดอก  พืชไม
มีดอก   พืชใบเลี้ ยงคู  
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวได 

  1 1 

16.ส า ม า ร ถ ส รุ ป
เกี่ยวกับโครงรางแข็ง
ภายในของสัตวได 

 1  1 

17.ส า ม า ร ถ จํ า แ น ก
ประเภทของสัตวเปน2
กลุมใหญๆคือสัตวมี
กระดูกสันหลังและ
สัตวไมมีกระดูกสัน
หลังได 

  1 1 

 
9-10 

เ ร่ื อ ง ค ว า ม
หลากหลายของ
พืชและสัตว 

 
สํารวจและจําแนกพืช
และสัตวในทองถ่ิน ที่
มีดอก  ไมมีดอก  ใบ
เล้ียงเดี่ยว   ใบเลี้ยงคู 
สัตวมีกระดูกสันหลัง
และสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง 
(ว1.2.2) 

18.สามารถจําแนกสัตว
มี ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง
ออกเปนกลุมๆโดยใช
เกณฑที่กําหนดขึ้นเอง
ได 

  1 1 

รวม 10 10 10 30 
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 4.แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนวิทยาศาสตรเร่ืองการดํารงพันธุ     
ของสิ่งมีชีวิต  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไป ของนักเรียน ไดแก   
เพศ  การเรียนพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร  ผูปกครองของนักเรียน  ระดับการศึกษาและอาชีพหลัก        
ของผูปกครอง ซ่ึงเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการเรียนรูแบบสืบเสาะ       
หาความรู  ในดานเนื้อหาสาระ บรรยากาศ และประโยชนในการนําไปใช โดยใชแบบสอบถาม
เปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating scale) มี 3 ระดับคือ  มาก  ปานกลาง  นอย  ซ่ึงถามใน 3
ประเด็นคือ1) กิจกรรมการเรียนรู 2)บรรยากาศในการเร ียนรู  3)ประโยชนที ่ไดรับจาก        
การเรียนรู   ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคดิเห็น เชิงนิมาน(Positive) 
(คะแนน) 

เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 

3 
2 
1 

 
 สําหรับการใหความหมายคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย  
โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย (ความคิดเห็น) ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น 
 

คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 
2.50-3.00 
1.50-2.49 
1.00-1.49 

เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 

 
 ขั ้นตอนการสร างแบบสอบถามความค ิด เห ็น เกี ่ยวก ับ  การจ ัดการ เร ียนรู          
แบบสืบเสาะหาความรูสาระเรียนรูวิทยาศาสตร   เร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต   
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  4.1.ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ    หาความรู สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต   
  4.2.สรางแบบสอบถามความคิดเห็นปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร       โดยการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู 
  4.3.นําแบบสอบถามของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธจํานวน  3 คน ตรวจสอบความถูกตองดาน
เนื้อหาและภาษา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index  of  Item Objective  
Congruence :IOC)        ซ่ึงมีคาเทากับ 1.00 (ภาคผนวก ค หนา 164-165) 
  4.4.ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดย
ปรับปรุงแกไขขอความใหถูกตองสอดคลองกับแบบสอบถามและ ปรับปรุงลักษณะขอคําถามให
แยกเปนรายดานใหชัดเจน 

  4.5.นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามนักเรียนกลุมตัวอยางดัง
รายละเอียดใน แผนภูมิที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิที่ 10  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 
การดําเนินการทดลอง 
     ในการทดลองผูวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร    เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 

นําแบบสอบถามเสนอความคิดเห็นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความ 
ถูกตองดานเนื้อหา และภาษา  และหาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น ปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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    1.ขั้นการทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
        1.1 สรางความคุนเคยกับนักเรียนในกลุมทดลองเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
        1.2 ใหนักเรียน  ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
   2.ขั้นทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไว    

เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอน ไดดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือที่จัดเตรียมไว ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

        2.1 เวลาที่ใชในการทดลอง จํานวน  20  ช่ัวโมง โดยสอน สัปดาหละ 2 วัน                  
วันละ 2 ช่ัวโมง 

       2.2 การจัดชวงเวลาในการเรียนของกลุมตัวอยางในวันพุธ เวลา9.30-11.30 น. 
และวันพฤหัสบดี เวลา 12.30-14.30 น.  

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

     การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
     1.ขั้นสรางความสนใจ   เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยอาจเริ่มจากความสนใจของ 

ตัวนักเรียน โดยจัดใหนักเรียนไดศึกษาจากสื่อตาง ๆไดแก รูปภาพ,วีดิทัศน ,อินเตอรเน็ต,วีดีโอ     
หรือการเสนอประเด็นขึ้นมากอน เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนไดสรางคําถาม และกําหนด
ประเด็นที่จะศึกษา   ซ่ึงนักเรียนจะตองทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะศึกษาอยาง
ถองแท 

     2.ขั้นสํารวจและคนหา  นักเรียนมีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได กําหนดวิธีการทดลอง ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
โดยสมาชิกในกลุมมีการระดมความคิดและวางแผนการดําเนินงานรวมกัน 

     3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลที่
ไดมา วิเคราะห แปลผล อภิปรายผล สรุปผล และนําเสนอผลในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอ
รายงาน  ซ่ึงนําเสนอในรูปแบบการจัดทํารูปเลมประกอบการอธิบายหนาชั้นเรียน การทําปาย
นิเทศแสดงผลงานของกลุม เปนตน  รวมทั้งประเมินผลการดําเนินการ 

     4.ขั้นขยายความรู เปนการนําความรูที่ไดรับไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม หรือแนวคิดที่
ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ เหตุการณอ่ืน ๆ ทําใหเกิด
ความรูกวางขวางมากขึ้น โดยครูอธิบายความรูเพิ่มเติมจากที่นักเรียนไดศึกษาคนควาและทํา
กิจกรรม  การทดลอง นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและซักถามขอสงสัยตางๆเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน และเรื่องอื่นๆ ที่สนใจ 
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     5.ขั้นประเมิน เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียนมีความรู
อะไรบางอยางไรและมากนอยเพียงใด ครูและผูเรียนรวมประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรม  การทําแบบฝกหัด  ใบงาน  สวนนักเรียนจะประเมินตนเอง และเพื่อนรวมประเมิน จาก
ผลงาน ช้ินงาน การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 11  แผนภูมิปฏิบัติการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 
 
 

การเริ่มตน 

ทบทวนความรูเดิมและกําหนดประเด็นที่ศึกษา 

นําเสนอเนื้อหาที่เรียน 

นักเรียนวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ
ทางเลือก  วิธีการทดลอง และลงมือปฏิบัติ 

นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  แปลผล  สรุปผล 
และนําเสนอในรูปแบบตางๆ 

เช่ือมโยงความรูที่ไดกับความรูอื่นๆ 

ประเมินผลการดําเนินการ 

การสิ้นสุด 

ซอมเสริม 

ไมผาน 

ผาน 

ขั้นสราง 
ความสนใจ 

ขั้นประเมิน 

ขั้นสํารวจและ 
คนหา 

ขั้นอธิบายและ 
ลงขอสรุป 

ขั้นขยายความรู 
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  2.3  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        
 เรื่อง การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก
ดี ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม,การสืบพันธุและ          
การขยายพันธุพืช, การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว, พฤติกรรมของสัตว,  ความหลากหลายของพืช
และสัตว ซ่ึงใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 3.ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลองสอน ผูวิจัยนําแบบ
วัดผล  การเรียนรูวิทยาศาสตร ในกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองการดํารงพันธุ           
ของสิ่งมีชีวิตไปทดสอบ(Posttest ) เพื่อวัดผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 
1 เร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต กลุมทดลอง แลวนําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ              
การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง การดําพันธุของสิ่งมีชีวิตไปสอบถามนักเรียนใน
กลุมตัวอยาง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1.การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัยคร้ังนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  ดําเนินการโดยหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง(Index of Item Objective Congruence:IOC)ขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู    
มีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)เทากับ1.00 (รายละเอียดภาคผนวก ค หนา  158-159) 
  1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  ดําเนินการ
ดังนี้ 
   1.2.1 ตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบโดย 
การหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective Congruence:IOC)โดยมีคาดัชนีความ
สอดคลอง(IOC)เทากับ0.67-1.00  (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 158-159) 
   1.2.2 ตรวจสอบหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ   
ปรนัย     (ตอนที่ 1) มีคาความยากงาย(P)ระหวาง0.37-0.80 มีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง0.25-0.72  
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค  หนา 164 ) 
   1.2.3 หาคาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบปรนัย (ตอนที่1)โดยใชสูตร 
KR-20 (Kuder Richardson-20)มีคาความเชื่อมั่น(Reliability) 0.86 ( รายละเอียดดังภาคผนวก ค  
หนา 168) 
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   1.2.4 ตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย(ตอนที่2) 
โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบรัค (Cronbach)มีคาความ
เชื่อมั่น(Reliability)0.70 ( รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 168) 
  1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ดําเนินการดังนี้ 
   1.3.1 ตรวจสอบหาค าความ เที่ ย งตรง ( Validity)ของแบบทดสอบ                     
คิดวิเคราะห โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective Congruence:IOC) ซึ่งมี
คาดัชนีความสอดคลอง(IOC)เทากับ0.67-1.00     (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 162-163) 
   1.3.2 ตรวจสอบหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ     
ปรนัย ซ่ึงมีคาความยากงาย(P)ระหวาง0.26-0.80 มีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง0.20-0.60 
(รายละเอียดดังภาคผนวก  ค หนา 169) 
               1.3.3หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใชสูตรKR-20 (Kuder 
Richardson-20) ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น(Reliability)0.83 ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ค หนา 171) 
  1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น  ดําเนินการดังนี้ 
  ตรวจสอบคาความเที่ยงตรงโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item 
Objective Congruence:IOC)ของแบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC)เทากับ1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 164-165) 
 2.การทดสอบสมมติฐาน    
  2.1 การวิเคราะหขอมูล จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง การดํารง
พันธุของสิ่งมีชีวิต ใชคาสถิติดังนี้ 
   2.1.1คาเฉลี่ย ( X ) 
   2.1.2สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
   2.1.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการดํารง
พันธุของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  โดยการวิเคราะห  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนโดยการ
ทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (รายละเอียด                 
ดังภาคผนวก ง  หนา 174)   
  2.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหใช
คาสถิติดังนี้ 
   2.2.1 คาเฉลี่ย  ( X ) 
   2.2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
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   2.2.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห  กอนเรียนและ        
หลังเรียน เร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  โดยการ
วิเคราะห  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถใน
การคิดเชิงวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคาที(t-test) แบบ Dependent โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (รายละเอียดดังภาคผนวก ง  หนา 176) 
  2.3 การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน                      
ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร    ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในดาน             
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  บรรยากาศในการเรียนรู  และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
   2.3.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน                
ใชคารอยละ (%) 
   2.3.2 การวิเคราะหแบบสอบถามวัดความคดิเห็น 3 ระดบั ใชคาเฉลี่ย ( X )   
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 
ตารางที่ 11 วิธีการดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจยั วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

1.เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบผลการ
เรียนรูสาระวิทยาศาสตรกอน
และหลังเรียนเรื่องการดํารง
พันธุของสิ่งมีชีวิตที่จัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 
 

ทดสอบ แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู  วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาเฉลี่ย( X )และสวน
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น
(S.D.)การทดสอบคาที 
(t-test)แบบ dependent 

2.เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปที่5       
กอนและหลัง การจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

ทดสอบ 

นั ก เ รี ย น   
ช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 5 โรงเรียน
เทศบาลวัดดอน
ไกดี  อําเภอ
กระทุมแบน  
จังหวดั
สมุทรสาคร 
 แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)การทดสอบคาที 
(t-test)แบบ dependent 
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วัตถุประสงคของการวิจยั วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
การวิเคราะหขอมูล 

3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มี
ตอการจัดการเรียนรู        
สาระวิทยาศาสตร  เร่ืองการ
ดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต        
ที่จัดการเรียนเรียนรูแบบ    
สืบเสาะหาความรู 
 

สอบถาม
ความ
คิดเห็น 

 แบบทดสอบความคิดเห็น  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคา
คาเฉลี่ย( X )และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
สรุป 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู  เรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียน              
ช้ันประถมศึกษาปที่5  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการวิจัยเชิงทดลอง(Pre-
Experimental Designs)แบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง(One Group Pretest-
Posttest Design)  โดยมีกลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  
จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  38 คน  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูล 
โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5   กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู โดยใชการทดสอบคาที(t-test) แบบ Dependent และขอมูลท่ีไดจากศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่5    ที่มีตอการจัดการเรียนรูเ รื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต                        
ที่ไดรับ  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ       
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
119

 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจ ัยครั ้งนี ้เป นการพัฒนาผลการเร ียนรู  เ รื ่องการดํารงพันธุ ของสิ ่งมีช ีว ิต             
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล     
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่5 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน   
จังหวัดสมุทรสาคร ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 38 คน ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน 
และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนดวยตนเอง  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถาม   
การวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 4 ตอนดังนี้  
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5ที่จัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตโดยการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหโดยการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนมีดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรู        
แบบสืบเสาะหาความรู  
 1.1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5ที่จัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู มีรายละเอียดดังตารางที่13 
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ตารางที่12 สถานภาพและขอมูลทั่วไป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที5่  ที่จัดการเรียนรู            
 แบบสืบเสาะหาความรู 
 

การจัดการเรยีนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
จํานวน รอยละ 

1.เพศ 
1.1ชาย 
1.2หญิง 

 
19 
19 

 
50.00 
50.00 

รวม 38 100 
2.การเรียนพเิศษวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากโรงเรียนเลิก 

2.1ไดเรียน 
2.2ไมไดเรียน 

 
14 
24 

 
36.80 
63.20 

รวม 38 100 
3.การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน 

3.1พักอาศัยกบับิดา 
3.2พักอาศัยกบัมารดา 
3.3พักอาศัยกบับิดาและมารดา 
3.4พักอาศัยกบับุคคลอื่น 

 
5 
5 

24 
4 

 
13.20 
13.20 
63.16 
10.52 

รวม 38 100 
4.ระดับการศกึษาของผูปกครองนักเรียน 

4.1ไมไดเรียนหนังสือ 
4.2ประถมศึกษา 
4.3มัธยมศึกษาตอนตน 
4.4มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4.5ปริญญา 
4.6อ่ืนๆ (ปวส.) 

 
0 

18 
7 
4 
2 
7 

 
0.00 

47.40 
18.40 
10.50 
5.30 

18.40 
รวม 38 100 
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ตารางที่12 (ตอ) 
 

การจัดการเรยีนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
จํานวน รอยละ 

5.อาชีพของผูปกครองนักเรยีน 
5.1รับราชการ 
5.2รับจาง 
5.3คาขาย 
5.4ทําการเกษตร 
5.5อ่ืนๆ (ธุรกิจสวนตวั) 

 
5 

17 
11 
2 
3 

 
13.20 
44.70 
28.90 
5.30 
7.90 

รวม 38 100 
 

 จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่เรียนเรื่องการดํารงพันธุ              
ของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนเพศชายและเปนเพศหญิงเทากันคิดเปน
รอยละ 50.00 การเรียนพิเศษวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังโรงเรียนเลิก สวนใหญนักเรียนไมได
เรียนพิเศษคิดเปนรอยละ63.20 และนักเรียนที่เรียนพิเศษคิดเปนรอยละ36.8 การพักอาศัยของ
นักเรียนในปจจุบันสวนใหญพักอาศัยกับบิดาและมารดามากที่สุดคิดเปนรอยละ63.20 รองลงมา
ไดแก   พักอาศัยกับบิดา พักอาศัยกับมารดาเทากันคิดเปนรอยละ13.20 และพักอาศัยกับบุคคล
อื่นคิดเปนรอยละ10.52ตามลําดับระดับการศึกษาผู ปกครองของนักเรียนสวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดคิดเปนรอยละ47.40 รองลงมาไดแกมัธยมศึกษาตอนตน 
และอ่ืนๆ (ปวส.)เทากัน คิดเปนรอยละ18.40 มัธยมศึกษาตอนปลายคิดเปนรอยละ10.50 และ
ปริญญาคิดเปนรอยละ5.30 ตามลําดับ  อาชีพของผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 44.70 รองลงมาไดแกคาขายคิดเปนรอยละ 28.90 รับราชการคิดเปนรอยละ
13.20  อ่ืนๆ(ธุรกิจสวนตัว)  คิดเปนรอยละ7.90 และทําการเกษตรคิดเปนรอยละ 5.30  
 
ตอนที่ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ืองการดํารงพันธุของสิง่มีชีวติ โดยการจัดการเรียนรู            
แบบสืบเสาะหาความรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรูเร่ืองการดํารง 
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พันธุของสิ่งมีชีวิตสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ   หาความรูแตกตางกันหรือไม  ดงัตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนผลการเรียนรูเร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษา ปที่5 กอนและหลังการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

การทดสอบ n คะแนน
เต็ม X  S.D. t-test Sig 

         กอนเรียน 
         หลังเรียน 

     38 
     38 

   40 
   40 

19.47 
29.55 

5.60 
4.05 

18.34 0.000 

 
 จากตารางที่ 13 พบวา คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน(Pretest)และหลังเรียน(Posttest)   
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู  มคีะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน(Pretest)และหลังเรียน(Posttest) แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่1   

 
ตารางที่14 คะแนนหลังเรียน(Posttest) ผลการเรียนรูเร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

เรื่อง คะแนนเต็ม 
(ปรนัย+
อัตนัย) 

คะแนน 
หลังเรียน
รวม 

% ระดับ ลําดับ 
ที่ 

1.การถายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

7 
(4+3) 216 81.20 สูง 1 

2.การสืบพันธุและ 
การขยายพันธุพืช 

8 
(5+3) 217 71.38 ปานกลาง 3 

3.การสืบพันธุและ 
การขยายพันธุสัตว 

10 
(7+3) 268 70.53 ปานกลาง 4 
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ตารางที่  14 (ตอ) 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

เรื่อง คะแนนเต็ม 
(ปรนัย+
อัตนัย) 

คะแนน 
หลังเรียน
รวม 

% ระดับ ลําดับ 
ที่ 

4.พฤติกรรมของ
สัตว 

7 
(4+3) 209 78.57 ปานกลาง 2 

5.ความหลากหลาย
ของพืชและสัตว 

8 
(5+3) 213 70.07 ปานกลาง 5 

รวม 40 1,123 73.88 ปานกลาง - 
 
 จากตารางที่ 14 พบวา คะแนนหลังเรียน (Posttest)ผลการเรียนรู เร่ือง การดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู               
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  คารอยละ(%)    = 73.88  
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีคะแนน
ผลการเรียนรูหลังเรียนเรื่อง  การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  หนวยที่ทําคะแนนสูงสุด  ไดแก                
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คารอยละ(%) = 81.20 รองลงมา คือ เร่ือง พฤติกรรมของสัตว 
คะแนนเฉลี่ย  คารอยละ(%) = 78.57 และหนวยที่ทําคะแนนไดต่ําที่สุด ไดแก เร่ืองความหลากหลาย
ของพืชและสัตว คารอยละ(%) = 70.07  

 
ตอนที่ 3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่2 ความสามารถในการคิดวเิคราะห 
ของนักเรียน  กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกนัหรือไม ดังตาราง  
ที่ 15 
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ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนกอนและหลัง 
 การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

         การทดสอบ      n คะแนน 
  เต็ม 

     X    S.D. t-test Sig 
 

           กอนเรยีน 
           หลังเรียน 

    38 
    38 

   30 
   30 

15.65 
20.21 

  4.07 
  4.38 

14.46 .000 

 
 จากตารางที่ 15 พบวา คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน(Pretest)     
และหลังเรียน(Posttest)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเร่ืองการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต 
โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความร  ู  มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห       
กอน เร ียน ( Pretest)และหลัง เ ร ียน ( Posttest)  แตกต า งก ันก ันอย า งม ีน ัย สําค ัญทางสถ ิติ             
ที ่ระด ับ0.05  ซึ ่งยอมรับสมมติฐานการว ิจ ัยข อที ่2 โดยมีคะแนนความสามารถในการ            
คิดวิเคราะหหลังเรียน(Posttest)สูงกวากอนเรียน(Pretest) 
 
ตารางที่ 16 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียน (Posttest)  เร่ืองการดาํรงพันธุ      
 ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
 

การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

การคิดวิเคราะห คะแนน
เต็ม 

 

คะแนน 
หลังเรียน 
รวม 

% ระดับ ลําดับ 
ที่ 

1.ดานความสําคัญ 10 268 70.53 ปานกลาง 1 
2.ดานความสัมพันธ 10 253 66.58 ปานกลาง 2 
3.ดานหลักการ 10 247 65.00 ปานกลาง 3 

รวม 30 768 67.37 ปานกลาง - 
 

 จากตารางที่ 16 พบวา คะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะหหลังการจัดการเรียนรู 
(Posttest)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยภาพรวมอยู
ในระดบัปานกลาง  คารอยละ(%) = 67.37  
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู              
มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรู    ดานที่ทําคะแนนสูงสุดไดแก        
ดานความสําคัญ คารอยละ(%) = 70.53   รองลงมาคือ ดานความสัมพันธ คารอยละ(%) = 66.58     
และหนวยที่ทําคะแนนเปนลําดับสุดทาย ไดแก ดานหลักการ คารอยละ(%) = 65.00  

 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ     
สืบเสาะหาความรู 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่2จากกการวิเคราะหแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่องการดํารงพันธุ         
ของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูอยูในระดับใด 
 การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่มีตอ     
การจัดการเรียนรู เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู                   
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1ระดับความคิด เห็นในภาพรวมของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่มีตอ              
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   มีรายละเอียดตามตารางที่17 
 
ตารางที่17 ระดับความคิดเหน็ในภาพรวมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่5 ที่มีตอการจัดการ 
 เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

ความคิดเหน็ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ ลําดับที่ 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 2.63 0.19 เห็นดวยมาก 3 
ดานบรรยากาศในการเรยีนรู 2.78 0.25 เห็นดวยมาก 1 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 2.65 0.26 เห็นดวยมาก 2 

รวม 2.69 0.17 เห็นดวยมาก - 
  
 จากตารางที่17  พบวาโดยภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5   ที่เรียนเรื่องการดํารง
พันธุของส่ิงมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยตอการจัดการเรียนรู
ดั งกล าวอยู ในระดับมากเรียงตามลํ าดับ  ดังนี้  ลําดับที่1 คือด านบรรยากาศในการเรี ยนรู
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( X =2.78,S.D.=0.25)ลําดับที่2 คือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู( X =2.65,S.D.=0.26)และ
ลําดับที่ 3 คือ   ดานกิจกรรมการเรียนรู( X =2.63,S.D.=0.19) 
 4.2 ระดับความคิดเห็นโดยพิจารณาเปนรายดานคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู เร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีรายละเอียด          
ดังตารางที่18 
 
ตารางที่ 18 ระดับความคิดเหน็ในดานการจดักิจกรรมการเรียนรู  บรรยากาศในการเรียนรู 
 และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู เร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

ความคิดเหน็ X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1.กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ความทา
ทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจน  คนควา และทดลอง 
2.การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน 
3.การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นักเรียนกลาตอบ กลาแสดงความคิดเหน็ 
4.การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นักเรียนคนพบความรู ดวยตนเอง 
5.การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู นาสนใจ
ทําใหนกัเรียนอยากมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรม
ทุกครั้ง 
6.นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู อีกในเนื้อหาอ่ืนๆ 

 
2.53 
 
2.58 
 
2.24 
 
2.79 
 
2.79 
 
2.84 

 
0.51 
 
0.50 
 
0.49 
 
0.41 
 
0.41 
 
0.37 

 
เห็นดวยมาก 
 
เห็นดวยมาก 
 
เห็นดวย 
ปานกลาง 
เห็นดวยมาก 
 
เห็นดวยมาก 
 
เห็นดวยมาก 

 
4 
 

3 
 

5 
 

2 
 

2 
 

1 

รวม 2.63 0.19 เห็นดวยมาก - 
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ลําดับ
ที่ 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
7.การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
บรรยากาศในการเรียนรูสนกุสนานเปนกนัเอง
ระหวางเพื่อนในหองเรยีน 
8.การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทําให
นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู 
9.การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทําให
นักเรียนเรียนอยางมีความสขุ 
10.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นักเรียนกลาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเหน็กับเพื่อน
รวมชั้นเรียน 

 
2.84 
 
 
2.74 
 
2.79 
 
2.76 

 
0.37 
 
 
0.45 
 
0.47 
 
0.49 

 
เห็นดวยมาก 
 
 
เห็นดวยมาก 
 
เห็นดวยมาก 
 
เห็นดวยมาก 

 
1 
 
 

4 
 

2 
 

3 

รวม 2.78 0.25 เห็นดวยมาก  
ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
11.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยกุตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
12.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นักเรียนเกดิความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรู 
13.นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู ชวยใหนกัเรียนทํางานอยางเปนระบบ
และรอบคอบ 

 
2.58 
 
 
2.66 
 
 
2.76 
 
 

 
0.50 
 
 
0.53 
 
 
0.43 
 
 

 
เห็นดวยมาก 
 
 
เห็นดวยมาก 
 
 
เห็นดวยมาก 
 
 
 

 
1 
 
 

3 
 
 

2 
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ลําดับ
ที่ 

14.นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูชวยใหนกัเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
15.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยให
นักเรียนรูจกัและอยากชวยเหลือผูอ่ืนมากขึน้ 

2.76 
 

2.47 

0.43 
 

0.51 
 

เห็นดวยมาก 
 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

2 
 

4 

รวม 2.65 0.26 เห็นดวยมาก - 
 
 จากตาราง18 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่เรียนเรื่องการดํารง
พันธุของส่ิงมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยกับกิจกรรมการเรียนรู  อยูใน
ระดับมาก 
                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่องการดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเห็นดวยกับดานกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับ
มาก4 ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรู               
แบบสืบเสาะหาความรูอีกในเนื้อหาอ่ืนๆ( X =2.84,S.D.=0.37)การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู      ชวยใหนักเรียนคนพบความรูดวยตนเอง( X =2.79,S.D.=0.41)  การจัดการเรียนรูแบบ    
สืบ เสาะหาความรูน าสนใจทํ าใหนักเรี ยนอยากมีสวนรวมและเข าร วมกิจกรรมทุกครั้ ง
( X =2.79,S.D.=0.41)         การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
ไดงายและชัดเจน( X =2.58,S.D.=0.50)    และกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ความทาทาย
ทําใหนักเรียนอยากพิสูจน  คนควา และทดลอง( X =2.53,S.D.=0.51)อยูในระดับปานกลาง             
1 ประเด็น ไดแก   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนกลาตอบกลาแสดง
ความคิดเห็น( X =2.24,S.D.=0.49) 

      ในดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่องการดํารง
พันธุของสิ่งมีชีวิตที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนรู  
อยูในระดับมาก  

       เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่องการดํารง
พันธุของสิ่งมีชีวิตที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนรู              
อยู ในระด ับมากท ุกประ เด ็น  โดย เร ียง ลําด ับจากมากไปน อยด ังนี ้  การจ ัดการ เร ียน รู                        
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แบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหบรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนาน   เปนกันเองระหวางเพื่อน    
ในหองเรียน( X =2.84,S.D.=0.37) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนเรียน
อยางมีความสุข( X =2.79,S.D.=0.47)  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียน              
กลาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน( X =2.76,S.D.=0.49) และการจัด                
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู( X =2.74,S.D.=0.45) 
 ในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่5 ที่เรียนเร่ือง           
การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เหน็ดวยกับประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนรูอยูในระดับมาก  

      เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่องการดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิตที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการ
เรียนรู อยูในระดับมาก 4 ประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  การจัดการเรียนรูแบบ             
สืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
( X =2.58,S.D.=0.50) นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ชวยให
นักเรียนทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ( X =2.76,S.D.=0.43) นักเรียนมีความรูสึกวา           
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล( X =2.76,S.D.=0.43)และ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   ชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ   ในการเขารวมกิจกรรม    
การเรียนรู( X =2.66,S.D.=0.53) อยูในระดับปานกลาง 1 ประเด็น ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบ    
สืบเสาะหาความรู    ชวยใหนักเรียนรูจักและอยากชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้น( X =2.47,S.D.=0.51) 

 
ผลการศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมชีีวิตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา    
                     ปท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 ในการเรยีนแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พบวา 
นักเรียนมีความสนใจและใหความรวมมอืในการทํากจิกรรมดี มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใน
กลุม แตละกลุมสามารถทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 ปญหาที่พบ นักเรียนที่ลงมือทํากิจกรรมสวนใหญจะเปนหัวหนากลุม นักเรียนยังไม
สามารถสรุปผลการศึกษาคนควาไดถูกตองทุกกลุม นกัเรียนบางคนยังไมกลาตอบคําถาม และไม
กลาซักถามขอสงสัย จากการตรวจแบบฝกหัดยังมีนกัเรยีนตอบไมถูกตองในบางขอ การสรุปผลยัง
ไมครบถวนชดัเจน 
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 แนวทางการแกไขปญหา  ครูอธิบายและยกตัวอยางหลายๆอยางประกอบใบความรู  
ซักถามความรูความเขาใจและใหนักเรียนซักถามขอสงสัยทําใหนักเรียนเขาใจได นอกจากนี้นักเรียน
และครูรวมกันอภิปรายเพิ่มเติมในขอที่นักเรียนสวนใหญตอบคําถามไมถูกตอง ทําใหนักเรียนมี           
ความเขาใจมากขึ้น 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เร่ืองการสืบพันธุพืช 
 ในการเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ืองการสืบพันธุพืช พบวา นักเรียนมีพัฒนา                
การเรียนรูดีขึ้น ในเรื่องการวางแผนในการทํางานรวมกัน หัวหนากลุมมีการกระตุนใหสมาชิกฟงครู
อธิบายมากขึ้น ซ่ึงทําใหนักเรียนมีความเขาใจ    มากกวาการศึกษาจากใบกิจกรรมเพียงอยางเดียว 
นอกจากนี้นักเรียนมีการแสดงความเห็น    ในการหาคําตอบของแบบฝกหัด   ในแตละขอมากขึ้น               
มีการแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝกหัดในกลุมของตนเอง   
 ปญหาที่พบคือ นักเรียนบางคนยังไมกลาตอบคําถาม  และไมกลาซักถามขอสงสัย          
การสรุปผลยังไมชัดเจน จากการตรวจแบบฝกหัดยังมีนักเรียนตอบไมถูกตองในบางขอ 
 แนวทางการแกไข ครูและนักเรียนอภิปรายแบบฝกหัดรวมกันในขอที่นักเรียนสวนใหญ
ทําผิด โดยครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการทํากิจกรรมประกอบใบความรู และซักถามใหนักเรียน
รวมกันตอบ ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการตอบคําถามมากขึ้น 
 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เร่ืองการขยายพันธุพืช 
 ในการเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องการขยายพันธุพืช พบวา นักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการรวมทํากิจกรรมมากขึ้น มีการชวยเหลือกันในกลุมดีขึ้น หัวหนากลุมพยายาม   
ทําความเขาใจในเรื่องที่เรียนทั้งจากใบงาน และจากครูผูสอน เพื่อชวยอธิบายใหเพื่อนในกลุมที่ยัง
ไมเขาใจ  มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุม   และระหวางกลุม               
การสรุปผลการทํากิจกรรมถูกตองชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้สังเกตจาก นักเรียนสวนใหญมีสวนรวมใน
การซักถามขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น  
 ปญหาที่พบคือ นักเรียนสวนใหญที่ตอบคําถามและนําเสนอผลงานกลุมยังเปนหัวหนา
และรองหัวหนา การทํากิจกรรมยังเสร็จไมทันเวลาที่กําหนด นักเรียนบางคนที่เขียนอานไมออก    
ไมสามารถตอบคําถามในแบบฝกหัดทบทวนไดทันเวลา  และจากการตรวจแบบฝกหัดยังมีนักเรียน
ตอบไมถูกตองในบางขอ 
 แนวทางการแกไข ครูใหนักเรียนที่อานคลองชวยเหลือเพื่อนในกลุมชวยอานคําถามให
เพื่อนฟงและอธิบายคําถามใหเพื่อเขาใจ  ครูกลาวชมเชยหัวหนากลุม และสมาชิกกลุมที่มี                   
การชวยเหลือและรวมมือกันทํากิจกรรมจนสามารถทํากิจกรรมไดถูกตองเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
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บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เร่ืองการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 
 ในการเรยีนแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว พบวา
นักเรียนมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบไดดีขึ้น สมาชิกใหความรวมมือในการทํากจิกรรมกลุม 
นักเรียนสวนใหญมีความสนใจในการรวมอภิปรายและซักถามมากขึ้น ทั้งนี้สังเกตจากนักเรยีนมี
การซักถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกับผลการทํากิจกรรมกับเพื่อนกลุมอ่ืนๆ นักเรียน
สามารถทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาและบนัทึกผลการทํากิจกรรมไดถูกตองชัดเจนมากขึ้น  
 ปญหาที่พบคือ นักเรียนบางคนยังไมกลาตอบคําถาม และไมกลาซักถามขอสงสัย 
นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในการเตรียมขอมูลประกอบการอภิปรายรวมกัน  ในชั้นเรียน
การสรุปสรุปผลการทํากิจกรรมของนักเรียนบางกลุมยังไมชัดเจน จากการตรวจแบบฝกหัดยังมี
นักเรียนตอบไมถูกตองในบางขอ 

     แนวทางการแกไข ครูและนักเรียนอภิปรายแบบฝกหดัรวมกนัในขอที่นักเรียนสวนใหญ
ทําผิด โดยครูอธิบายเพิ่มเตมิประกอบใบความรู และซักถามใหนกัเรยีนรวมกันตอบ ครูกลาวชมเชย
และใหคะแนนนักเรยีนกลุมที่ทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอยทันตามเวลา ผลงานมีความมีความถูกตอง
ชัดเจน ทําใหนักเรียนกระตอืรือรนในการตอบคําถาม    และรวมมือกนัในการทํากจิกรรมมากขึ้น 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เร่ืองการปฏิสนธิ 
 ในการเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ืองการปฏิสนธิ พบวานักเรียนใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมดีขึ้นตามลําดับ นักเรียนมีความตั้งใจในการซักถามและตอบคําถามรวมทั้งการ
แสดงความคิดเห็นขณะรวมอภิปรายมากขึ้น การสรุปผลและการเขียนรายงานมีความถูกตองชัดเจน 
 ปญหาที่พบคือ นักเรียนบางคนยังไมมีความมั่นใจในการคําถาม และไมกลาซักถามขอ
สงสัย เนื่องจากกลัวตอบผิด  จากการตรวจแบบฝกหัดยังมีนักเรียนตอบไมถูกตองในบางขอ 
 แนวทางการแกไข ครูอธิบายเพิ่มเติมประกอบใบความรูโดยนําแบบฝกหัดขอท่ีนักเรียน
สวนใหญทําผิด โดยครูซักถามนักเรียนทั้งชั้น ครูกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการตอบคําถาม
โดยใหรางวัล เชน การกลาวคําชมเชย  ใหคะแนนแกนักเรียนและกลุมที่มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและตอบคําถาม 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เร่ืองการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
 ในการเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ืองการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
พบวานักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้สังเกตจาก สมาชิกแตละกลุม
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม นักเรียนแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมไดดี
ขึ้น นักเรียนมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทํากิจกรรมกับเพื่อนกลุมอ่ืนๆ 
นักเรียนสามารถทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาและบันทึกผลการทํากิจกรรมไดถูกตองชัดเจนมากขึ้น  
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 ปญหาที่พบคือ นักเรียนบางคนยังไมคอยมีความมั่นใจในการตอบคําถาม เนื่องจากไมมี
การเตรียมขอมูลลวงหนา และจากการตรวจแบบฝกหัดยังมีนักเรียนตอบไมถูกตองในบางขอ 
 แนวทางการแกไข ครูอธิบายเพิ่มเติมประกอบใบความรูโดยนําแบบฝกหัดขอท่ีนักเรียน
สวนใหญทําผิด โดยครูซักถามนักเรียนทั้งชั้น ครูกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการสืบคนขอมูล
และเตรียมบันทึกขอมูลลวงหนาโดยใหรางวัล เชน การกลาวคําชมเชย  ใหคะแนนแกนักเรียนและ
กลุมที่มีการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลลวงหนา รวมทั้งนักเรียนที่มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตอบคําถาม 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 เร่ืองการขยายพันธุสัตว 
 ในการเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ืองการขยายพันธุสัตว พบวานักเรียนมีความ
สนใจและกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันภายในกลุมไดดีขึ้น  
ทั้งนี้สังเกตจาก สมาชิกแตละกลุมมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  มีการแลกเปลี่ยนซักถามกันในกลุม  
 ปญหาที่พบคือ นักเรียนสวนใหญที่ตอบคําถามและนําเสนอผลงานกลุมยังเปนหัวหนา
และรองหัวหนา นักเรียนบางคนที่เขียนอานไมออกไมสามารถตอบคําถามในแบบฝกหัดทบทวนได 
ทันเวลา  และจากการตรวจแบบฝกหัดยังมีนักเรียนตอบไมถูกตองในบางขอ 
 แนวทางการแกไข ครูใหนักเรียนแตละกลุมผลัดเปลี่ยนกันนําเสนอผลงาน โดยไมให
ซํ้าคนเดิม และใหนักเรียนที่อานหนังสือคลองอานใหเพื่อท่ีอานไมออกฟง  พรอมกับชวยอธิบายให
เพื่อนเขาใจคําถาม ทําใหนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดเสร็จทันเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ครูนํา
แบบฝกหัดขอที่นักเรียนสวนใหญทําผิด ซักถามนักเรียนทั้งชั้น ใหนักเรียนรวมกันตอบและเฉลย
คําตอบที่ถูกตอง 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 เร่ืองพฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอสิง่แวดลอม 
 ในการเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่8 เรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอม พบวานักเรียนมีการวางแผนในการทํากิจกรรมรวมกันดีขึ้น  สมาชิกในกลุมทุกคน      
มีหนาที่ความรับผิดชอบ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการรวมอภิปราย   ตลอดจนรวม
แสดงความคิดเห็นดีขึ้นตามลําดับ 
  ปญหาที่พบคือ นักเรียนบางกลุมสรุปผลการทํากิจกรรมยังไมถูกตองชดัเจน นักเรยีน
บางคนไมมีการเตรียมขอมูลลวงหนาและไมกลาซักถามขอสงสัย  นักเรยีนบางคนที่เขยีนอาน      
ไมออกจะไมสามารถตอบคําถามในแบบฝกหัดทบทวนไดทันเวลา  จากการตรวจแบบฝกหัดยงัมี
นักเรียนตอบไมถูกตองในบางขอ 
 แนวทางการแกไข ครูใหนักเรียนที่อานคลองชวยเหลือเพื่อนในกลุม  ชวยอานคําถาม        
ใหเพื่อนฟงและอธิบายคําถามใหเพื่อเขาใจ นอกจากนี้ครูอธิบายแบบฝกหัดขอที่นักเรียนสวนใหญ
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ทําผิดประกอบใบความรู ทําใหนักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น เมื่อครูซักถามนักเรียนสวนใหญ
สามารถตอบคําถามไดถูกตอง 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี9 เร่ืองความหลากหลายของพชื 
 ในการเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง ความหลากหลายของพืช พบวานักเรียนมี
ความตั้งใจและพยายามทํากิจกรรมดีมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุม
และระหวางกลุม นักเรียนสามารถตอบคําถามและทําแบบฝกหัดไดถูกตองมากขึ้น 
 ปญหาที่พบคือ นักเรียนที่ตอบคําถามและนําเสนอผลงานยังเปนนักเรียนหัวหนากลุม
และเปนนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนบางคนไมมีความมั่นใจในการตอบคําถาม การสรุปผลยังไม
ครบถวนชัดเจน 
 แนวทางการแกไข ครูกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการตอบคําถาม โดยการกลาวคํา
ชมเชยและใหเพื่อนในหองปรบมือชมเชยนักเรียนที่กลาตอบคําถาม และรวมแสดงความคิดเห็น 
นอกจากนี้ครูซักถามนักเรียนทั้งชั้น ประกอบใบความรู เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย     
ทําใหนักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น  และแกไขการสรุปผลการทํากิจกรรมใหถูกตองตรงกัน 
บันทึกหลังสอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี10 เร่ืองความหลากหลายของสตัว 
 ในการเรยีนแผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เร่ืองความหลากหลายของสัตว พบวานักเรียน
สามารถตอบคําถามและเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับประเดน็ที่รวมกนัเสนอไดดี นักเรียนชวยเหลือ
และแนะนําเพือ่นในกลุมดีขึ้น นักเรยีนกลาซักถามขอสงสัยและมีการแขงขันตอบคําถาม 
 ปญหาที่พบคือ นักเรียนบางคนไมการสํารวจและเก็บขอมูลลวงหนา ทําใหไมมีขอมูล
ในการรวมแสดงความคิดเหน็ และการสรปุผลยังไมชัดเจน 
 แนวทางการแกไข ครูกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการตอบคําถาม และรวม
อภิปรายรวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหรางวัล เชน การกลาวคําชมเชย ใหคะแนน นอกจากนี้           
ครูซักถามนักเรียนทั้งชั้น ประกอบใบความรู เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจมากขึ้น และแกไขการสรุปผลการทํากิจกรรมใหถูกตองตรงกัน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
134

 
บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน        
ช้ันประถมศึกษาปที่5  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  
Research)  แบบPre-Experimental Designs หนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง ( One  Group Pretest  
Posttest  Design)  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องการดํารงพันธุของ
ส่ิงมีชีวิตกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่5   เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู   และเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูเร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต     
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่5/3  ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน  1 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 38 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู      
เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตช้ันประถมศึกษาปที่5 จํานวน 10 แผน ประกอบดวย แผนที่1     
เร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แผนที่2-3 เรื่องการสืบพันธุและการขยายพันธุพืช        
แผนที่4-7 เร่ืองการสืบพันธุ และ การขยายพันธุสัตว   แผนที่8 เรื่องพฤติกรรมของสัตว  แผนที่ 9-10 
เร่ืองความหลากหลายของพืช  และสัตวมีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)เทากับ1.00   แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  ซ่ึงเปนแบบทดสอบ             
ชุดเดียวกันจํานวน30ขอแบงเปน2 ตอนคือ ตอนที่1   เปนแบบทดสอบชนิด   ปรนัย เลือกตอบ         
4 ตัวเลือกจํานวน 25ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)เทากับ0.67-1.00    มีคาความยากงาย
(P)ระหวาง0.37-0.80 มีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง0.25-0.72 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.86  
ตอนที่2 เปนแบบทดสอบชนิดอัตนัยจํานวน5ขอ  มีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)เทากับ1.00 มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.70   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนซึ่ง
เปนแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน30ขอแบงเปนแบบทดสอบชนิดปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก     
มีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) เทากับ0.67-1.00     มีคาความยากงาย(P)ระหวาง0.26-0.80              
มีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง    0.20-0.60 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการจัดการเรียนรู    
แบบสืบเสาะ  หาความรู มีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)เทากับ1.00    การวิเคราะหขอมูล              
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ใชคารอยละ(%)  คาเฉลี่ย ( X)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   การทดสอบคา t-test แบบDependent 
ผลการวิจัยสรุปไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 1.ผลการเรียนรูเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  โดยมีคะแนนผลการเรียนรู    หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู         
แยกตามหัวขอ  พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีคะแนนหลังเรียน
สูงที่สุดคือ เร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และมีคะแนนหลังเรียนต่ําที่สุดคือ เร่ืองความ
หลากหลายของพืชและสัตว 
 2.ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห  หลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู เมื่อแยกเปนรายดาน พบวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงที่สุด คือดานความสําคญั 
และมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน ต่ํากวาดานอื่นๆ คือดานหลักการ 
 3.ความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่มีตอการจัดการเรยีนรูเร่ืองการดาํรง
พันธุของสิ่งมีชีวิตที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยภาพรวมอยูในระดบัเห็นดวยมาก   
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดบัเหน็ดวยมากทุกดาน เรียงตามลําดบัคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหานอยคือดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมีความคดิเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ชวยใหบรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนาน เปนกันเองระหวางเพื่อนใน
หองเรียน ดานประโยชนทีไ่ดรับจากการเรียนรู นักเรยีนมีความคิดเหน็วาการจัดการเรียนรูแบบสบื
เสาะหาความรูชวยใหนกัเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนั  และดาน
กิจกรรมการเรยีนรู นักเรียนมีความคิดเหน็วา การจัดกจิกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง มีการจัดกิจกรรมที่นักเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง และไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ
ศึกษาหาความรูดวยตนเองอยางอิสระ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัย  เ ร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรู เ ร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต           
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  สามารถนําไปสูการ
อภิปรายผล ไดดังนี้ 
 1.ผลการเรียนรูเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5        
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคะแนนผลการเรียนรูหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู            
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว    ที่ เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก   จัดการเรียนรูแบบ           
สืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ   ที่สามารถ
นําไปใชในการเรียนรูทุกวิชาและทุกระดับการศึกษา เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนและ
ผูสอนสามารถติดตามความรูซ่ึงขยายตัวอยางกวางขวางกับสถานการณในสังคมที่ผันผวน    อยาง
รวดเร็วไดทันตอเหตุการณ  การสืบเสาะหาความรูเปนกระบวนทางความคิด ทําใหผูเรียนสามารถ 
คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และการประเมินคา เปนทักษะที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวันได     
เปนวิถีทางหนึ่งที่นําไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่มีประสิทธิภาพ (แรมสมร  อยูสถาพร 2541:54)ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของซุคแมน (Suchman1986:90-137) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนจะไดเรียนรูไดมากกวาการเรียนแบบครูบอกใหหมด  นักเรียน
สามารถปรับประสบการณตางๆ ไดมากกวาเปนไปตามความตองการความอยากรูอยากเห็น 
และความเหมาะสมกับระดับความรูพื้นฐาน  กับอัตราความสามารถในการรับรูของแตละคน 
นอกจากนี้การจัดการการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูใหแรงจูงใจสูง เพราะนักเรียนจะรูสึก
สนุกสนานไดรวมกิจกรรมอยางอิสระ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เนนการพัฒนาในดานความรูความจริง 
และการสรางความคิดรวบยอด  และความคิดรวบยอด(Concept)ที ่ไดจากการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู เปนนามธรรม ที่นักเรียนสรุปดวยตนเองดวยเหตุผล ความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นจะ
ยังอยูในความทรงจําที่เปนประโยชนตอนักเรียนไปนาน   นอกจากนี้การจัดการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู ยังเปนการสอนที่มุงใหผูเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน   
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ครูเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือและใชคําถาม
กระตุนใหนักเรียนไดคนพบปญหา  ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ     การทดลอง และลงมือปฏิบัติการ
ทดลองตลอดจนสรุปเปนความรู ใหมไปใชในการแกปญหาตาง ๆ เปนการพัฒนาความคิด
สรางสรรคอีกดวย    สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2545:57) นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู  ยัง เป นร ูปแบบการสอนที ่เน นทักษะการค ิดอย างม ีระบบ  โดยคํานึงถ ึง
ความสัมพันธระหวางเหตุและผลซ่ึงตองมีหลักฐานสนับสนุน วิธีนี้เปนวิธีที่ใหนักเรียนพิจารณา
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เหตุผล สามารถใชคําถามที่ถูกตอง และคลองแคลวสามารถสรางและทดสอบสมมติฐาน   ดวยการ
ทดลอง และตีความหมายจากการทดลองดวยตนเอง โดยไมขึ้นอยูกับคําอธิบายของครู เปนวิธีการที่
ชวยใหการเรียนมีระเบียบวิธีแกปญหาในทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง ชาตรี  เกิดธรรม (2545:36) 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี (2548:77-78)    ที่กลาววาการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูมีหลักสําคัญที่จะตองจัดใหเหมาะสม โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
หรือการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการถามคําถามนักเรียน และให
นักเรียนถามคําถามมากกวาการเรียนรูจากที่ครูสอน บางครั้งอาจเรียก การจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูวาวิธีสรางองคความรู(Constructivist Approach) ซึ่งหมายความวา มีวิธีหลายวิธีที่
จะสรางความหมายจากความรูตางๆ     ที่มีอยู และขณะเดียวกันการเรียนรูวิธีการเรียนรู (How to 
Learn) เปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการสืบเสาะหาความรู มากกวาการนําเสนอขอมูลความรูให
โดยตรงจากครู  ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โครงงานตางๆและกิจกรรมมาจาก
ผูเรียนเปนหลัก ครู คือผูที่จะเปนผูคอยแนะนํา สนับสนุน ชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค     ให
ตอบคําถามใหตรงคําถามหรือเร่ืองที่ไดเลือกศึกษาดวยตัวเองเมื่อใด ที่นักเรียนไดเลือกเรียนเลือก
ปฏิบัติในเรื่องที่ตนเองสนใจเขาจะรูสึกเปนเจาของโครงงาน หรือกิจกรรมเหลานั้น  ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนการจัดการเรียนรูที่มีโครงสรางมีการวางแผนเตรียมงาน
และผูที่เกี่ยวของตองรับผิดชอบ ดังที่ไทเลอร (Tylor1965:148-150)       ไดกลาวไววา การที่ครูให
หลักการหรือขอสรุปแกนักเรียนโดยตรง นักเรียนจะจดจําส่ิงที่ครูใหโดยปราศจากการเขาใจสิ่ง
นั้นๆอยางแทจริง การที่นักเรียนไดสรุปหรือสรางหลักการดวยตนเองจะชวยใหนักเรียนเห็นความ
จริงทางวิทยาศาสตรไดลึกซึ้งและรวดเร็ว    นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ อาภาพร   
สิงหราช (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติ
กับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ขั้นตอนการสอนประกอบดวยขั้นอภิปรายประกอบกิจกรรม  
ขั้นอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรม ขั้นปฏิบัติกิจกรรม   ขั้นอภิปรายหลังปฏิบัติกิจกรรม   ผลการวิจัย
พบวา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2  ที่ไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  และสอดคลองกับ มนมนัส  
ส้ินสุด(2543:บทคัดยอ)ไดศึกษาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร และความสามารถดานการคิด
วิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยม
สาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   เขตดุสิตกรุงเทพฯ จํานวน 60 คนกลุมทดลอง 30 คนไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ และกลุมควบคุม  30 คน สอนโดยวิธี
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สอนตามคูมือครู   มีขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 3 ขั้น คือ1)ขั้นอภิปรายกอนการ
ทดลอง 2)ขั้นทําการทดลอง 3)ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง  ผลการวิจัย พบวา นักเรียน   ที่ไดรับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู    ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือครู  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรดานความรูความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช  ดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และความสามารถ   ในการคิดวิเคราะหวิจารณ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และสอดคลองกับผลการวิจัยของอราม  วัฒนะ (2536 : บทคัดยอ)      
ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถใน
การสรางความคิดรวบยอด     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนกับการสอนปกติ  มีขั้นตอนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 5 ขั้น คือ 1)ขั้นการสราง
ความคิดรวบยอด(สน.) 2)ขั้นสังเกต(ส.) 3)ขั้นอธิบาย(อ.)   4)ขั้นทํานาย-ทดลอง(ท.)   5) ขั้น
ควบคุมและคิดสรางสรรค(ค.)ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ไดรับการ
สอนแบบสืบสวนสอบสวน กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการสรางความคิดรวบยอดของนักเรียนของนักเรียนที่ไดรับ   
การสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียน  ที่ไดรับการสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01   
 คะแนนผลการเรียนรูหลังเรยีน เร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต แยกตามหวัขอเร่ือง
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวานักเรียนที่จัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีคะแนนหลังเรียนอยูในระดับดี 1หัวขอคือ เร่ืองการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม และอยูในระดับปานกลาง 4หัวขอเรียงตามลําดับไดแก  ลําดับที่1 เร่ืองพฤติกรรม
ของสัตว  ลําดบัที่ 2 เร่ือง การสืบพันธุและการขยายพนัธุพืช  ลําดับที่ 3 ไดแก การสืบพันธุและการ
ขยายพนัธุสัตว และลําดับที่ 4 เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว 
 เมื่อพิจารณาแยกตามหัวขอเร่ือง พบวา  นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    
มีคะแนนหลังเรียนอยูในระดับดี คือหัวขอเร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก หัวขอเร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีเนื้อหาไมมากนัก   และเปนเนื้อหา      
ที่งายไมซับซอน และยังเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวของนักเรียนมาก ซ่ึงนักเรียนสามารถสังเกต
ลักษณะตางๆเกี่ยวกับเนื้อหาไดจากตนเองและบุคคลรอบขาง  จึงทําใหนักเรียนมีความเขาใจไดดี            
และนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนในระดับปานกลาง ลําดับที่ 5 คือ หัวขอเร่ืองความหลากหลาย     
ของพืชและสัตว     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว มีลักษณะเนื้อหาที่
ยากซับซอน  เนื้อหามีมาก ส่ือประกอบการสอนยังขาดความนาสนใจและไมครอบคลุมเนื้อหา 
รวมถึงนักเรียนขาดความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับลักษณะของพืชและสัตว   ซ่ึงมีหลากหลายชนิด          
จึงสงผลใหนักเรียนทําคะแนนไดไมดี  และจากการสังเกตของครูผูสอน พบวา นักเรียนบางสวน  
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ยังขาดความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง    และการศึกษาคนควาดวยตนเอง                
นอกเวลาเรียน    นอกจากนี้เมื่อครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดวิเคราะหและแสดงความคิดเห็น 
นักเรียนบางสวนยังไมกลาแสดงความคิดเห็น สอดคลองกับแนวคิดของ โกวิท  ประวาลพฤกษ 
(2541:137,อางถึงใน ปยะพงษ  สุริยะพรหม 2546:148) ที่กลาววา ความรูที่เกิดจากกรสรางความรู
ดวยตัวผูเรียนเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย  อันเกิดจากตัวผูเรียนลงมือปฏิบัติเก็บขอมูล            
นําขอมูลนั้นมาปะติดปะตอกันเปนกระบวนการเรียนรูที่ดี ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน และ     
เห็นคุณคาการเรียนรู และสอดคลองกับแนวคิดของ ฮั้น (Maurice  P.  Hunt 1955,อางถึงใน เฉลิม  
นิติเขตตเชาวปรีชา 2545:179) กลาววา ส่ือการสอนทําใหการเรียนรูงายขึ้น ประหยัดเวลา ส่ือการ
สอนชวยถายทอดความคิดระหวางผูสอนกับผูเรียน ชวยสรางความเขาใจในเรื่องราวที่สอน           
ไดเร็วขึ้น ทั้งนี้ผูเรียนจํา ไดถาวรและลืมไดโดยยาก 
 2.ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ            
หาความรู เปนกระบวนทางความคิด ทําใหผู เรียนสามารถคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และ           
การประเมินคา เปนทักษะที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวันได เปนวิถีทางหนึ่งที่นําไปสูจุดมุงหมาย
ปลายทางที่มีประสิทธิภาพ   (แรมสมร  อยูสถาพร  ,2541:54)  ซ่ึ งสอดคลองกับ เค เตอร
(Cator1967:666-688,อางถึงใน สิริลักษณ  วงศเพชร 2542:132) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอน          
ในลักษณะที่ครูเปนใหญกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ไดพบขอสังเกตวาการสอนในลักษณะ
ที่ครูเปนใหญ กิจกรรมของครูมีโครงสรางตามตํารา    มีคําตอบตายตัวและงายตอการควบคุม          
แตถาครูมีการสอนที่มีแบบแผน   ครูจะทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการเพื่อใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห
วิจารณ และสอดคลองกับบุญชม  ศรีสะอาด (2537:74) ที่กลาววา การสอนแบบสืบสวนสอบสวน
เสริมสรางสติปญญาความสามารถทางความคิดของนักเรียน สามารถฝกใหนักเรียนคิดคนหา
คําตอบ  ฝกกระบวนการคิด ทําใหนักเรียนเกิดมโนทัศนที่แจมชัดและกวางขวางยิ่งขึ้น    นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ มนมนัส  ส้ินสุด(2543:บทคัดยอ)ไดศึกษาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิทยาศาสตร และความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2       
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ   กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา    เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ จํานวน 60 คนกลุมทดลอง 30 คนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการ
เขียนแผนผังมโนมติ และกลุมควบคุม  30 คนสอนโดยวิธีสอนตามคูมือครู  มีขั้นตอนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู 3 ขั้น คือ  1)ขั ้นอภิปรายกอนการทดลอง  2)ขั ้นทําการทดลอง                   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 140

3)ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรดานความรู
ความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทราภรณ  พิทักษธรรม (2543:107-112)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห      และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่5    ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    โดยใชกิจกรรมการสราง
แผนภูมิมโนทัศนกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  พบวา    กลุมทดลองและกลุมควบคุม                   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษา     
แตกตางกัน 
 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน เร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
แยกเปนรายดาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา
นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห    
หล ัง เ ร ียนอยู ในระด ับปานกลาง  เ ร ีย งต ามลํ าด ับด ังนี ้ ลํ าด ับที ่1ค ือด านความสํ าค ัญ                     
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีการศึกษาคนควา ทํากิจกรรม เก็บรวบรวมขอมูลและ ฝกคิดฝกปฏบิตัิ
ดวยตนเอง โดยครูเปนเพียงผูคอยแนะนําทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา และ
เห็นความสําคัญของเรื่องที่เรียน สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการจําแนกแยกแยะ เกี่ยวกับ
ขอความจริงตางๆที่ไดรับ และนําความรูมาแปลความหมายของขอมูลอยางมีเหตุผล  นอกจากนี้
จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน   ยังพบวาขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนไดฝกทักษะ
ตางๆ ซ่ึงเปนทักษะที่จะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการคิดของนักเรียน เชนทักษะการสังเกต  ทักษะการ
สํารวจ  ทักษะการตั้งคําถาม  ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล  ทักษะการจัดหมวดหมู ซ่ึงทักษะตางๆ
เหลานี้ที่นักเรียนไดฝกปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนมีความรูความเขาใจสามารถนํามาวิเคราะหวาสิ่งใด
มีความสําคัญหรือจําเปนมากที่สุด เหตุการณใดเปนเหตุหรือเปนผล  เหตุผลใดถูกตองเหมาะสม
ที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศนา แขมณี (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2540:14-18)ที่กลาววา ทักษะการคิดเปนพื้นฐานที่สําคัญในการคิด และมีทักษะพื้นฐานหลาย
ประการที่จําเปนตอการคิดเชน ความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความแตกตาง     
ของสองสิ่งหรือมากกวา ความสามารถในการจัดกลุม  ความสามารถในการสังเกต การรวบรวม
ขอมูลและการตั้งสมมติฐานเปนตน ซ่ึงบุคคลจะคิดไดดี จําเปนตองมีทักษะการคิดที่จํา เปน          
มาบางแลวและมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน อยูในระดับปานกลาง
ลําดับที่3 ต่ํากวาดานอื่นๆ คือดานหลักการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการคิดวิเคราะหดานหลักการ 
นอกจากนักเรียนจะตองมีพื้นฐานทักษะการคิดตางๆแลว นักเรียนจะตองใชความจําความเขาใจ     
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ในหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระที่เรียนอยางถองแท จึงจะสามารถนําขอมูล              
มาวิเคราะหไดอยางถูกตองนอกจากนี้ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนบางสวนยังไมมี
ส วนร วม  ทําให น ัก เร ียนขาดความรู ความเข าใจในเรื ่องที ่เ ร ียน  ซึ ่งสอดคลองก ับบลูม       
(Bloom 1956,อางถึงใน ลวน สายยศและอังคณา สายยศ 2539:41-11) กลาววา การคิดวิเคราะห    
เปนความสามารถในการแยกแยะ  เพื่อหาสวนยอยของเหตุการณเรื่องราว หรือเนื้อหาตางๆ     
วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุอะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้นอาศัย
หลักการใด 
 3.ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เห็นดวยกับวิธีการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
นักเรียนมีสถานภาพและขอมูลทั่วไปโดยภาพรวมสวนใหญคลายกัน นักเรียนเปนเพศชายและ   
เพศหญิงจํานวนเทากัน นักเรียนสวนใหญไมไดเรียนพิเศษวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิก      
สวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดาและมารดา ผูปกครองสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา       
มีอาชีพรับจาง  รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีเนื้อหาที่ตองจัดให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง   มีการสังเกต   จดบันทึก  รวมทํากิจกรรมเปนกลุม                
ตามใบกิจกรรมที่กําหนด และเปนเรื่องที่ใกลตัว และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน       
เปนสวนใหญ แตเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนรายดาน พบวา ในดานการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู เห็นดวยอยูในระดับมากลําดับที่1 คือ นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบ            
สืบเสาะหาความรู อีกในเนื้อหาอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ  
หาความรู เปนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการจัดกิจกรรมที่นักเรียนตองลงมือ
ปฏิบัติจริง นักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งการลงมือปฏิบัติศึกษาหาความรู   
ดวยตนเองอยางอิสระจากแหลงความรูที่หลากหลาย  นักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนานไมเครียด     
มีการระดมความคิด  และแลกเปลี ่ยนประสบการณกันในกลุ ม  ครูเปนผูกระตุนใหนักเรียน         
เกิดความกระตือรือรนในการคิดอยากรู คําตอบ  และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู              
ของนักเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนที่จัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู มีความ
กระตือรือรน และใหความสนใจในการเรียน การเขารวมกิจกรรมกลุมทุกครั้ง สอดคลองกับแนวคิด
ของ สลาวิน (Slavin 1990, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2547:1) กลาวไววา การจัดการเรียนรูโดยให
ผูเรียนเรียนรูกันเปนกลุมๆ สมาชิกกลุมจะชวยกันเรียนรูรวมกันปฏิบัติกิจกรรม จนบรรลุผลสําเร็จ 
ผูเรียนจะมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตนเอง  ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและตอกลุม
ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธที่ดี การยอมรับผูอ่ืนมากขึ้น สรางความมั่นใจ
ในตนเอง และรูถึงคุณคาของตนเองมากขึ้น และเห็นดวยอยูในระดับปานกลางลําดับที่6 คือ        
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนกลาตอบกลาแสดงความคิดเห็น 
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ครูผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเปนบางสวน หรือ        
บางกลุม   โดยที่บางครั้งหรือบางกิจกรรม  นักเรียนอาจไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นทุกคน  
 ในดานบรรยากาศในการเรียนรู พบวานักเรียนเห็นดวยในระดับมากทุกประเด็น       
โดยลําดับที่1 คือการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหบรรยากาศในการเรียนรู
สนุกสนานเปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดปฏิบัติกิจกกรม
รวมกันกับเพื่อนในหองเรียนเปนกลุม นักเรียนไดมีโอกาสเลือกหัวหนากลุม แบงหนาที่กันทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และไดคนพบความรูดวยตนเอง 
นอกจากนี้        การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  มีการจัดกิจกรรมที่นักเรียน      
ตองลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง การลงมือปฏิบัติศึกษา   
หาความรูดวยตนเองอยางอิสระ จากแหลงความรูที่หลากหลาย นักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน    
ไมเครียด มีการระดมความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณกันในกลุม   สอดคลองกับแนวคิด   
ของวัชรา เลาเรียนดี (2548:77-78) กลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
โครงงานตาง ๆ และกิจกรรม มาจากผูเรียนเปนหลัก ครูคือผูที่คอยแนะนํา  สนับสนุนชวยใหผูเรียน
บรรลุวัตถุประสงค เมื่อใดที่นักเรียนไดเลือกเรียนเลือกปฏิบัติในเรื่องที่สนใจ เขาจะรูสึกเปนเจาของ
โครงงานหรือกิจกรรมเหลานั้น  และเห็นดวยอยูในระดับมากลําดับที่4 คือการจัดการเรียนรู       
แบบสืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู  ทั้งนี้จากการสังเกตการณสอน พบวา  
ในบางกิจกรรมหัวหนากลุมจะเปนผูกําหนดใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติหรือศึกษาคนควา เนื่องจาก    
มีขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาอุปกรณ และแหลงการเรียนรูทําใหนักเรียนทุกคน ไมสามารถเลือกเรียนได
อยางอิสระ และนักเรียนสวนใหญจะไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น ในการรวมปฏิบัติกิจกรรม    
การเรียนรู ซ่ึงทําใหนักเรียนบางสวนไมมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร 
 ในดานประโยชนที่ไดรับจากกการเรียนรู พบวา นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก    
ลําดับที่ 1 คือการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ    
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
สงเสริมใหนักเรียนไดสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ มีอิสระในการเรียนรู         
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกันในกลุม ทั้งนี้จากการสังเกตการสอน
พบวานักเรียนสวนใหญสามารถศึกษาคนควา  บันทึกผลและเก็บรวบรวมขอมูลเปนระบบมากขึ้น 
เห็นความสําคัญของกิจกรรมและงานที่ทํา สอดคลองกับ วัชรา  เลาเรียนดี (2548:78) กลาววา      
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ครูจะเปนผูชวยใหนักเรียนทําความเขากับปญหาจริง      
เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู หรือทําโครงงานชวยในการวิจัยสืบเสาะหาความรู และนําเสนอรายงาน 
ดังนั้น จึงเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ที่ใหโอกาสนักเรียนเรียนรูอยางอิสระ โดยมีครู
กระตุนสงเสริมการใชทักษะการคิดแบบตางๆ  และสอดคลองกับแนวคิดของ คารินและซันต 
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(Carin  and Sund.1980,อางถึงใน พิมพันธ  เดชะคุปต 2544 :58-59) ที่กลาววา การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู ควรเนนใหนักเรียนเปนผูกําหนดปญหาเอง วางแผนการทดลอง เก็บขอมูล 
ตลอดจนสรุปผลดวยตัวนักเรียนเอง นักเรียนมีอิสระเต็มที่ในการศึกษาตามความสนใจ ครูเปนเพียง
ผูกระตุนเทานั้น และเห็นดวยอยูในระดับปานกลางลําดับที่ 5 คือไดแก  การจัดการเรียนรูแบบ      
สืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนรูจักและอยากชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เนนการคนควาหาความรู
ดวยตนเอง นักเรียนตองมีการคิดอยางมีเหตุผล  มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง  มีการสังเกต         
จดบันทึกผลการทดลองหรือผลการศึกษาคนควาตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้จากการสังเกตการสอน
พบวา นักเรียนจะมุงเนนบันทึกผลงานของตนเอง และของกลุมทําใหนักเรียนขาดความสนใจ และ
ไมคอยใหความสําคัญตอการชวยเหลือเพื่อนเทาที่ควร 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการพฒันาผลการเรียนรู   เร่ืองการดํารงพันธุของสิ่งมชีีวิต ของนักเรยีนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    ผูวิจยัไดทําการสรุปแนวคดิและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเดน็ตอไปนี้ คือ ขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.จากการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ         
หาความรูมีผลการเรียนรูเร่ืองการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต และมีคะแนนความสามารถในการ       
คิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการเสนอแนะรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ไปเผยแพรใหกับครูผูสอน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ       
โดยใหมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และสรางตัวอยางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ออกเผยแพรใหครูผูสอนไดทราบ เพื่อใหครูผูสอนไดนํา
วิธีการจัดการเรียนรูดังกลาว ไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการสอนของตนเอง ในระดับการ
เรียนรูตาง ๆ 
 2.จากการวิจัยพบวา คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน เร่ืองการดํารง
พันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู           
มีคะแนนความอยูในระดับปานกลางทั้ง 3ดานคือ ดานความสําคัญ  ดานความสัมพันธ และ
ดานหลักการ และมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห ต่ํากวาดานอื่นๆ คือดานหลักการ 
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ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูในครั้งตอไป ครูควรสงเสริม
กระบวนการคิดใหแกผูเรียนมากขึ้น โดยการสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏบิตักิจิกรรม  
การแสดงความคิดเห็น และการตอบคําถามเพื่อใหนักเรียนไดฝกคิด สามารถสรุปอางอิงเปน
หลักการโดยทั่วไปไดดียิ่งขึ้น 
 3.จากการวิจัยพบวา  นักเรียนสวนใหญเห็นดวย ตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ       
หาความรู  ในระดับมากทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานบรรยากาศในการเรียนรู  และ
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในครั้งตอไป 
ครูผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหครบถวน ตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงจะ
สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสรางความรูไดดวยตนเอง 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป สําหรับผูที่สนใจในการจัดการเรียนรู           
แบบสืบเสาะหาความรู ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม  และทําการวิจัยในประเด็นตอไปนี้ 
 1.ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู       
กับเนื้อหาอื่นๆ เชน เร่ืองแรงและความดัน  เร่ืองวัสดุและสมบัติของวัสดุ  เร่ืองเสียงกับการไดยิน 
สาระการเรียนรูอ่ืนๆ  เชน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ภาษาไทย  คณิตศาสตร  และชวงชั้น
อ่ืนๆ เชนชวงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชั้นที่4   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เปนตน 
 2.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนรู              
แบบสืบเสาะหาความรู เชน ความคิดสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความสามารถในการ
แกปญหา      
 3.ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  กับเทคนิคการเรียนรูแบบอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรู    
โดยใชปญหาเปนหลัก  และการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เปนตน 
 4.ควรมีการวิจยัเพื่อเปรียบเทยีบ ความสามารถในการคิดวิเคราะหในดานอื่น ๆ เชน 
การคิดวิเคราะหดานเนื้อหา   เปนตน 
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ภาคผนวก  ก 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 
นายสุพจน  แกวชูกุล   ตําแหนง ครู  
     โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ”   จ.สมุทรสาคร 
     ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 
นางราณี    บญุประคอง   ตําแหนง ครู  
     โรงเรียนวัดทาเสา  จ.สมุทรสาคร 
     ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร 
นาย สุพร   สินธารัตนะ   ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
     โรงเรียนบานเกาะ  จ.สมุทรสาคร 
     ผูเชี่ยวชาญดานการวดัผล 
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ภาคผนวก  ข 

 
การวัดความรูพื้นฐานทางวทิยาศาสตร 
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ตารางที่ 19  แสดงคาสถิติ  F-test ของคะแนนสอบวัดความรูพ้ืนฐานทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียน 
                    ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 แตละหอง 
 
Oneway 
 
     ANOVA 
คะแนน 

 Sum of Squares df Mean  Square F Sig. 
Between  Groups  
Within  Groups 
Total 

510.711 
21945.898 
22456.609 

4 
179 
183 

127.678 
122.603 

1.041 .387 
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ภาคผนวก ค 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
    -การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง 
    -การคํานวณหาคาความยากงาย 
    -การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 
    -การคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ 
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ตารางที่ 20 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา ความรู 
 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R  IOC 

1.สาระสําคัญ 
         1.1ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับเรื่อง      
ที่จะสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

2.มาตรฐานการเรียนรู 
        2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

3.ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
      3.1ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรู      กับสาระ
การเรียนรู 
       3.2ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรู      กับ
กระบวนการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 

 
1.00 
 
1.00 

4.สาระการเรียนรู 
       4.1ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู  กับ
มาตรฐานการเรียนรู 
        4.2ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู 
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 

 
1.00 
 
1.00 

5.กระบวนการเรียนรู 
         5.1ความเหมาะสมและสอดคลองของกระบวนการเรียนรูกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
       5.2ความเหมาะสมและสอดคลองของกระบวนการเรียนรูกับ
สาระการเรียนรู 
        5.3ความเหมาะสมและสอดคลองของกระบวนการเรียนรูกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู    
 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 
 
+3 

 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R  IOC 

    6.สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 
        6.1ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียนรูและแหลง
เรียนรูกับกระบวนการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

    7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
        7.1ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและประเมินผล
การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
        7.2ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและประเมินผล
การเรียนรูกับกระบวนการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 

 
1.00 
 
1.00 

    8.เคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู 
        8.1ความเหมาะสมและสอดคลองของเครื่องมือวัดผล 
การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
        8.2ความเหมาะสมและสอดคลองของเครื่องมือวัดผล 
การเรียนรูกับกระบวนการเรียนรู 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+1 

 
1.00 
 
1.00 

 
ตารางที่ 21  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตอนที่ 1     แบบทดสอบ แบบปรนัย  
 

ผูเช่ียวชาญ 
จุดประสงค ขอ ประเภท 

1 2 3 ∑R   IOC 

1.สามารถบอกลักษณะของคนในครอบครัว พืช  
และสัตวใกลตัวได   

1 ความรู
ความจํา 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+2 

 
0.67 

2.สามารถอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และความแปรผันจากบรรพบุรุษได 

2 ความรู
ความจํา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

3.สามารถอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และความแปรผันจากบรรพบุรุษได 

3 วิเคราะห  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

4.สามารถอธิบายโครงสรางและหนาที่ของ
โครงสรางของดอกได 

4 ความรู
ความจํา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

5.สามารถอธิบายโครงสรางและหนาที่ของ
โครงสรางของดอกได 

5 ความเขาใจ  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

6.สามารถอธิบาย การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ
ได 

6 ความรู
ความจํา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ 
จุดประสงค ขอ ประเภท 

1 2 3 ∑R   IOC 

7.สามารถอธิบาย การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ
ได 

7 ความเขาใจ  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

8.สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช
ได 

8 ความรู
ความจํา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

9.สามารถอธิบายการขยายพันธุพืช และการ
นําไปใชประโยชนได 

9 ความขาใจ  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

10.สามารถอธิบายการขยายพันธุพืช และการ
นําไปใชประโยชนได 

10 นําไปใช  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

11.สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและ
ไมอาศัยเพศของสัตวได 

11 ความรู
ความจํา 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+2 

 
0.67 

12.สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและ
ไมอาศัยเพศของสัตวได 

12 ความขาใจ  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

13.สามารถอธิบายพฤติกรรมของสัตวที่
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมได 

13 ความรู
ความจํา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

14.สามารถบอกลักษณะของสัตวและพืชภายใน
บริเวณโรงเรียนและทองถิ่นได 

14 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00 

15.สามารถจําแนกประเภทของพืชโดยใชเกณฑ
พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยง
เดี่ยวได 

15 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

16.สามารถสรุปเกี่ยวกับโครงรางแข็งภายในของ
สัตวได 

16 ความรู
ความจํา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

17.อธิบายการผสมเทียมปลาได 17 ความรู
ความจํา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

18.อธิบายการขยายพันธุสัตวในทองถิ่นได 18 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00 
19.สามารถอธิบายพฤติกรรมของสัตวที่
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมได 

19 ความรู
ความจํา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

20.สามารถบอกลักษณะของสัตวและพืชภายใน
บริเวณโรงเรียนและทองถิ่นได 

20 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ
จุดประสงค ขอ ประเภท 

1 2 3 ∑R   IOC 

21.สามารถจําแนกประเภทของพืชโดยใชเกณฑ
พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยง
เดี่ยวได 

21 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

22.สามารถสรุปเกี่ยวกับโครงรางแข็งภายในของ
สัตวได 

22 ความรู
ความจํา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

23.สามารถจําแนกประเภทของสัตวเปน 2 กลุม
ใหญๆคือสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูก
สันหลังได 

23 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

24.สามารถจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลังออกเปน
กลุมๆโดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นเองได 

24 ความรู
ความจํา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

25.สามารถจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลังออกเปน
กลุมๆโดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นเองได 

25 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00 

 
ตารางที่ 22 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตอนที่ 2 แบบทดสอบ  แบบอัตนัย  
 

ผูเช่ียวชาญ 
จุดประสงค ขอ ประเภท 

1 2 3 ∑R   IOC 

1.สามารถอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และความแปรผันจากบรรพบุรุษได 
2.สามารถอธิบาย การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ
ได 
3.สามารถอธิบายการขยายพันธุพืช และการ
นําไปใชประโยชนได 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 

ความเขาใจ 
 
ความเขาใจ 
 
การนําไปใช 

+1 
 
+1 
 
+1 

+1 
 
+1 
 
+1 

+1 
 
+1 
 
+1 

+3 
 
+1 
 
+1 

1.00 
 
1.00 
 
1.00 

4.อธิบายการผสมเทียมปลาได 
5.สามารถจําแนกประเภทของสัตวเปน 2 กลุม
ใหญๆคือสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูก
สันหลังได 

2.1 
2.2 

การนําไปใช 
วิเคราะห 

+1 
+1 

+1 
+1 

+1 
+1 

+3 
+3 

1.00 
1.00 
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ตารางที่ 23 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบทดสอบ แบบปรนัย  
 

ผูเช่ียวชาญ
จุดประสงค ขอ ประเภท 

1 2 3 ∑R  IOC 

1.สามารถบอกลักษณะของคนในครอบครัว พืช  
และสัตวใกลตัวได   

1 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

2.สามารถอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และความแปรผันจากบรรพบุรุษได 

2 ดานหลักการ +1 +1 +1 +3 1.00 

3.สามารถอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และความแปรผันจากบรรพบุรุษได 

3 ดานหลักการ +1 +1 0 +2 0.67 

4.สามารถอธิบายโครงสรางและหนาที่ของ
โครงสรางของดอกได 

4 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

5.สามารถอธิบายโครงสรางและหนาที่ของ
โครงสรางของดอกได 

5 ดานความสําคัญ +1 +1 +1 +3     1.00 

6.สามารถอธิบาย การถายละอองเรณู และ                        
การปฏิสนธิได 

6 ดานความสําคัญ +1 +1 +1 +3 1.00 

7.สามารถอธิบาย การถายละอองเรณู และ                        
การปฏิสนธิได 

7 ดานหลักการ +1 +1 +1 +3 1.00 

8.สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ         
ของพืชได 

8 ดานความสําคัญ +1 0 +1 +2 0.67 

9.สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ          
ของพืชได 

9 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

10.สามารถอธิบายการขยายพันธุพืช และ 
การนําไปใชประโยชนได 

10 ดานความสําคัญ +1 +1 +1 +3 1.00 

11.สามารถอธิบายการขยายพันธุพืช และ 
การนําไปใชประโยชนได 

11 ดานหลักการ +1 +1 +1 +3 1.00 

12.สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
และไมอาศัยเพศของสัตวได 

12 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

13.สามารถอธิบายพฤติกรรมของสัตวที่
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมได 

13 ดานความสําคัญ +1 +1 +1 +3 1.00 

14.สามารถบอกลักษณะของสัตวและพืชภายใน
บริเวณโรงเรียนและทองถิ่นได 

14 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

15.สามารถอธิบายการปฏิสนธิภายในของสัตว
และยกตัวอยางสัตวที่มีการปฏิสนธิภายในได 

15 ดานหลักการ +1 0 +1 +2 0.67 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
  

ผูเช่ียวชาญ 
จุดประสงค ขอ ประเภท 

1 2 3 ∑R   IOC 

16.สามารถอธิบายการปฏิสนธิภายในของ
สัตวและยกตัวอยางสัตวที่มีการปฏิสนธิ
ภายในได 

16 ดานความสําคัญ +1 +1 +1 +3 1.00 

17.สามารถอธิบายลักษณะและการสืบพันธุของ
ไฮดราได 

17 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

18.สามารถอธิบายลักษณะและการสืบพันธุของ
ไฮดราได 

18 ดานความสําคัญ +1 +1 +1 +3 1.00 

19.อธิบายการผสมเทียมปลาได 19 ดานหลักการ +1 +1 +1 +3 1.00 
20.อธิบายการผสมเทียมปลาได 20 ดานความสําคัญ +1 +1 +1 +3 1.00 
21.อธิบายการขยายพันธุสัตวในทองถิ่นได 21 ดาน

ความสัมพันธ 
+1 +1 +1 +3 1.00 

22.อธิบายการขยายพันธุสัตวในทองถิ่นได 22 ดานหลักการ +1 +1 +1 +3 1.00 
23.สามารถอธิบายพฤติกรรมของสัตวที่
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมได 

23 ดานความสําคัญ +1 +1 0 +2 0.67 

24.สามารถอธิบายพฤติกรรมของสัตวที่
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมได 

24 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

25.สามารถบอกลักษณะของสัตวภายใน
บริเวณโรงเรียนและทองถิ่นได 

25 ดานความสําคัญ +1 +1 +1 +3 1.00 

26.สามารถบอกลักษณะของสัตวภายใน
บริเวณโรงเรียนและทองถิ่นได 

26 ดานหลักการ +1 +1 +1 +3 1.00 

27.สามารถจําแนกประเภทของพืชโดยใช
เกณฑพืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู  
พืชใบเลี้ยงเด่ียวได 

27 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

28.สามารถสรุปเกี่ยวกับโครงรางแข็งภายในของ
สัตวได 

28 ดานหลักการ +1 0 +1 +2 0.67 

29.สามารถจําแนกประเภทของสัตว เปน 2 
กลุมใหญๆคือสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังได 

29 ดาน
ความสัมพันธ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

30.สามารถจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลัง
ออกเปนกลุมๆโดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นเองได 

30 ดานหลักการ +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
ตารางที่ 24 คาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน   ที่มีตอการจัดการเรียนรู  
                       แบบสืบเสาะหาความรู 
 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R  IOC 

1.เพศของนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00 
2.การเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 
หลังจากโรงเรียนเลิก 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3.การพักอาศัยของนักเรียนปจจุบัน +1 +1 +1 +3 1.00 
4.ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00 
5.อาชีพของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองการดํารงพันธุ ของสิ่งมีชีวิต 
ตารางที่25 คาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรู             

       แบบสืบเสาะหาความรู 
 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R  IOC 

ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
1.กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ความทาทายทําใหนักเรียน
อยากพิสูจน  คนควา และทดลอง 

+1 +1 +1 +3 1.00 

2.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดงาย และชัดเจน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนกลาตอบ 
กลาแสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +3 1.00 

4.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนคนพบ
ความรู ดวยตนเอง 

+1 +1 +1 +3 1.00 

5.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นาสนใจทําใหนักเรียน
อยากมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 

+1 +1 +1 +3 1.00 

6.นักเรียนตองการใหครูจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อีกใน
เนื้อหาอื่นๆ 

+1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 25 (ตอ) 
 

ผูเช่ียวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R  IOC 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
7.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหบรรยากาศ 
ในการเรียนรูสนุกสนานเปนกันเองระหวางเพื่อนในหองเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

8.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหนักเรียนมีอิสระใน
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 

9.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ทําใหนักเรียน 
เรียนอยางมีความสุข 

+1 +1 +1 +3 1.00 

10.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน 
กลาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับเพื่อนรวมช้ันเรียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
11.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

12.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน 
เกิดความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +3 1.00 

13.นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
ชวยใหนักเรียนทํางานอยางเปนระบบและรอบคอบ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

14.นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
ชวยใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล 

+1 +1 +1 +3 1.00 

15.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนรูจักและ
อยากชวยเหลือผูอื่นมากขึ้น 

+1 +1 +1 +3 1.00 

 
การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 

 
จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 :117)  ดังนี้ 

  IOC. = 
N

R∑  

        
  IOC. แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
  ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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หมายเหตุ 
 
+1 หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูตรงกับจุดประสงคนั้น 
0 หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม 
-1 หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น 

 
ตารางที่ 26 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (D)   และสัดสวนคนทําผิดในแตละขอ (q)  ของแบบทดสอบ 
                   วัดผลการเรียนรู เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
 
ขอ p D q pq ขอ p D q pq 
1* 0.81* 0.42 0.19 0.15 16 0.68 0.67 0.32 0.22 
2 0.79 0.48 0.21 0.17 17* 0.87* 0.60 0.22 0.17 
3* 0.83* 0.34 0.17 0.14 18 0.75 0.55 0.25 0.19 
4 0.75 0.68 0.25 0.19 19 0.70 0.67 0.13 0.11 
5 0.68 0.48 0.32 0.22 20 0.68 0.57 0.32 0.22 
6 0.43 0.42 0.57 0.25 21 0.75 0.30 0.25 0.19 
7* 0.33 0.19* 0.67 0.22 22 0.80 0.30 0.20 0.16 
8 0.65 0.57 0.35 0.23 23 0.70 0.50 0.30 0.21 
9 0.38 0.72 0.62 0.24 24 0.70 0.50 0.30 0.21 
10 0.68 0.66 0.32 0.22 25 0.65 0.40 0.35 0.23 
11 0.70 0.58 0.30 0.21 26 0.37 0.25 0.63 0.23 
12 0.70 0.45 0.30 0.21 27 0.45 0.50 0.55 0.25 
13* 0.38 0.18* 0.62 0.24 28 0.70 0.30 0.30 0.21 
14 0.43 0.47 0.57 0.25 29 0.55 0.70 0.45 0.25 
15 0.70 0.64 0.30 0.21 30 0.47 0.55 0.53 0.25 

 
หมายเหตุ 

      แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต มีแบบทดสอบแบบปรนัย 25 ขอ และ
อัตนัยเขียนอธิบาย 5 ขอ สาเหตุที่สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเกินจํานวน   ที่ตองการ เนื่องจากตองนําไปหา
คุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอแลวจึงคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามจํานวนที่ตองการ 
 การคัดเลือกขอสอบสําหรับแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ผูวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้ 

1.มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงค กระจายใหครบทุกจุดประสงค 
2.คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย(p)ตามเกณฑคือ อยูระหวาง  0.20-0.80 
3.คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก(D)ต้ังแต 0.20  ขึ้นไป 
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      จากการวิเคราะหขอสอบรายขอ พบวา ขอสอบที่ผานเกณฑประเมินดังกลาว ไดแก ขอสอบขอ
ที่ 2,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 และ30  สวนขอสอบที่ไมผานเกณฑ
การประเมินไดแก ขอสอบขอ 1,3,17 เนื่องจากมีคา p สูงกวา 0.80 จัดเปนขอสอบงาย และขอสอบขอ 7,13 มี
คา D ตํ่ากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ 
 

การคํานวณหาคาความยากงาย 
 

จากสูตร (มาเรียม  นิลพันธุ   2547 :188)  ดังนี้ 

 คาความยากงาย  P =       
N
R   

 
 เมื่อ P แทน คาความยากงายของขอสอบแตละขอ 
  R แทน จํานวนคนที่ทําขอนั้นถูก 
  N แทน จํานวนคนที่ทําขอนั้นทั้งหมด 
 
 เกณฑความยากงายของขอสอบ  กําหนดอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 
 ถาคาความยากงายนอยกวา 0.20  ถือวาขอคําถามนั้นยากเกินไป 
 ถาคาความยากงายมากกวา 0.80 ถือวาขอคําถามนั้นงายเกินไป 

 
การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 

 
จากสูตร (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 :186)  ดังนี้ 

 คาอํานาจจําแนก (D) =     
2N
RR LU −       

 เมื่อ D  แทน คาอํานาจจําแนก 
  RU  แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 

 RL  แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
N แทน นักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
 

0.40-1.00 คือ จําแนกไดดีเปนขอสอบที่ดี 
0.30-0.39 คือ จําแนกไดเปนขอสอบที่ดีพอสมควร อาจตองปรับปรุง 
0.20-0.29 คือ จําแนกพอใชไดแตตองปรับปรุง 
-1.00-0.19 คือ ไมสามารถจําแนกได ตองปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 
      1.ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ตอนที่ 1 

แบบทดสอบแบบปรนัย โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน ( KR-20) ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ 
วิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปบนคอมพิวเตอรไดผลการวิเคราะห ดังตอไปนี้  

 
RELIABILITY  ANALYSIS  -  SCALE (ALPHA) 
 
Reliability  Coefficients 30  items 
N of  Cases  =  35.0  N  of  Item  = 30.0 
Alpha   =  0.86 
 
     2.การหาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตอนที่2 แบบทดสอบ

อัตนัย    โดยใชสูตร การหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α –Coefficient )ของครอนบรัค (Cronbach) ในการวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้ วิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปบนคอมพิวเตอรไดผลการวิเคราะห ดังตอไปนี้  

 
RELIABILITY  ANALYSIS  -  SCALE (ALPHA) 
 
Reliability  Coefficients 5  items 
N of  Cases  =  35.0  N  of  Item  = 5.0 
Alpha   =  0.70 
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ตารางที่ 27  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (D)   และสัดสวนคนทําผิดในแตละขอ (q)  
                    ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   เรื่อง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
 

ขอ p D q pq ขอ p D q pq 
1 0.45 0.40 0.55 0.25 19 0.26 0.45 0.74 0.19 
2 0.27 0.25 0.73 0.20 20 0.43 0.25 0.57 0.25 
3* 0.19* 0.21 0.81 0.15 21 0.45 0.30 0.55 0.25 
4 0.45 0.30 0.55 0.25 22 0.33 0.25 0.67 0.22 
5 0.62 0.35 0.38 0.24 23 0.38 0.35 0.62 0.24 
6 0.47 0.55 0.53 0.25 24* 0.15* 0.40 0.85 0.13 
7 0.32 0.35 0.68 0.22 25 0.68 0.25 0.32 0.22 
8 0.70 0.60 0.30 0.21 26 0.80 0.30 0.20 0.16 
9 0.72 0.25 0.28 0.20 27 0.72 0.25 0.28 0.20 
10 0.75 0.20 0.25 0.19 28 0.72 0.35 0.28 0.20 
11* 0.83* 0.25 0.17 0.14 29 0.72 0.25 0.28 0.20 
12 0.80 0.20 0.20 0.16 30 0.75 0.40 0.25 0.19 
13 0.52 0.25 0.48 0.25 31 0.77 0.35 0.23 0.18 
14* 0.43 0.17* 0.57 0.25 32 0.77 0.35 0.23 0.18 
15 0.30 0.20 0.70 0.21 33* 8.82 0.30* 0.18 0.15 
16 0.40 0.30 0.60 0.24 34 0.80 0.40 0.20 0.16 
17 0.30 0.30 0.70 0.21 35 0.75 0.30 0.25 0.19 
18 0.35 0.50 0.65 0.23      

 
หมายเหตุ 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  มีแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 30 ขอ   สาเหตุที่สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเกินจํานวนที่ตองการ เนื่องจากตองนําไปหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบเปนรายขอแลวจึงคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามจํานวนที่ตองการ 
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 การคัดเลือกขอสอบสําหรับแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ผูวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้ 
 1.มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงค กระจายใหครบทุกจุดประสงค 
 2.คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย(p)ตามเกณฑคือ อยูระหวาง  0.20-0.80 
 3.คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก(D)ต้ังแต 0.20  ขึ้นไป 
 จากการวิเคราะหขอสอบรายขอพบวาขอสอบที่ผานเกณฑประเมินดังกลาวไดแก       ขอสอ
1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34และ35  สวนขอสอบที่ไมผาน
เกณฑการประเมินไดแก ขอสอบขอ 3,24 เนื่องจากมีคา p ตํ่ากวา 0.20 จัดเปนขอสอบยาก  ขอสอบขอ 11 มีคา p 
สูงกวา 0.80จัดเปนขอสอบงาย และขอสอบขอ14,33 มีคา D ตํ่ากวา0.20 จัดเปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกต่ํากวา
เกณฑ 
 
 

การคํานวณหาคาความยากงาย 
 

จากสูตร (มาเรียม  นิลพันธุ   2547 :188)  ดังนี้ 

 คาความยากงาย  P =       
N
R   

 เมื่อ P แทน คาความยากงายของขอสอบแตละขอ 
  R แทน จํานวนคนที่ทําขอนั้นถูก 
  N แทน จํานวนคนที่ทําขอนั้นทั้งหมด 
 เกณฑความยากงายของขอสอบ  กําหนดอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80 
 ถาคาความยากงายนอยกวา 0.20  ถือวาขอคําถามนั้นยากเกินไป 
 ถาคาความยากงายมากกวา 0.80 ถือวาขอคําถามนั้นงายเกินไป 

 
 

การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 
 

จากสูตร (มาเรียม  นิลพันธุ  2547 :186)  ดังนี้ 

 คาอํานาจจําแนก (D) =     
2N
RR LU −      

  เมื่อ D  แทน คาอํานาจจําแนก 
   RU  แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 

   RL  แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
     N    แทน นักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
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0.40-1.00 คือ จําแนกไดดีเปนขอสอบที่ดี 
0.30-0.39 คือ จําแนกไดเปนขอสอบที่ดีพอสมควร อาจตองปรับปรุง 
0.20-0.29 คือ จําแนกพอใชไดแตตองปรับปรุง 
-1.00-0.19 คือ ไมสามารถจําแนกได ตองปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

 
การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

 
 1.การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
แบบทดสอบแบบปรนัย โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน  ( KR-20) ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ วิเคราะห
ดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปบนคอมพิวเตอรไดผลการวิเคราะห ดังตอไปนี้  

 
RELIABILITY  ANALYSIS  -  SCALE (ALPHA) 
 
Reliability  Coefficients 30  items 
N of  Cases  =  35.0  N  of  Item  = 30.0 
Alpha   =  0.83 
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ภาคผนวก ง 
 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 28 คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

การจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู 

การจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู ลําดับที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 
ลําดับที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 
1 13 29 20 19 28 
2 22 36 21 19 28 
3 14 25 22 30 35 
4 24 33 23 27 33 
5 12 22 24 27 31 
6 21 30 25 16 27 
7 19 31 26 22 34 
8 13 21 27 29 36 
9 21 30 28 28 30 
10 13 24 29 14 27 
11 22 29 30 16 30 
12 24 35 31 18 31 
13 18 26 32 22 31 
14 18 32 33 16 27 
15 12 31 34 20 28 
16 11 22 35 26 34 
17 14 28 36 19 28 
18 14 27 37 12 24 
19 27 36 38 28 34 

รวม 740 1,123 
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ตารางที่ 29 คาสถิติเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน ของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   
                   โดยใชสูตร   t-test  แบบ Dependent 
 
T-test 
 

Paired  Samples  Statistics 
 

POST-PRE Mean N Std.Deviation Std.Error Mean 
Pair   POST 
1         PRE 

29.55 
19.47 

38 
38 

4.045 
5.598 

.656 

.908 
 

Paired  Samples  Test 
 

Paired  Differences 
 

95%Cofidence   
Interval  of the 

Differences 

POST-
PRE 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper t df 

Sig. 
(2-tailed) 

Pair 1 
POST-PRE 10.08 3.38 .550 11.19 8.97 18.337 37 .000 
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ตารางที่ 30  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน   เรื่องการดํารงพันธุ ของสิ่งมีชีวิต       
                    ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

การจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู 

การจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู ลําดับที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 
ลําดับที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 
1 9 14 20 17 20 
2 20 28 21 9 11 
3 10 15 22 15 21 
4 23 29 23 22 25 
5 13 19 24 15 23 
6 17 21 25 12 17 
7 19 23 26 17 20 
8 14 17 27 17 22 
9 23 26 28 22 24 
10 11 15 29 11 14 
11 18 19 30 15 18 
12 16 25 31 15 19 
13 10 15 32 20 22 
14 19 25 33 17 22 
15 18 19 34 13 18 
16 18 22 35 15 22 
17 16 23 36 14 21 
18 16 21 37 7 10 
19 20 25 38 12 18 

รวม 595 768 
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ตารางที่ 31 คาสถิติเปรียบเทียบคะแนน  ความสามารถการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน ของการจัดการ 
                  เรียนรูแบบสืบเสาะ หาความรู  โดยใชสูตร   t-test  แบบ Dependent 
 
T-test 
 

Paired  Samples  Statistics 
 

POST-PRE Mean N Std.Deviation Std.Error Mean 
Pair   POST 
1         PRE 

20.2105 
15.6579 

38 
38 

4.37535 
4.06884 

.70978 

.66005 
 

Paired  Samples  Test 
 

Paired  Differences 
 

95%Cofidence   
Interval  of the 

Differences 

POST-PRE 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean Lower Upper t df 

Sig. 
(2-tailed) 

Pair 1 
POST-PRE 4.5526 1.94099 .31487 5.1906 3.9146 14.459 37 .000 
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ภาคผนวก จ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

    
- แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

   - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห 
   - แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู 
                                            แบบสืบเสาะหาความรู 
   -แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

เร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
คําชี้แจง    

1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีทั้งหมด 30 ขอ รวม 40 คะแนน แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบปรนัย (แบบเลอืกตอบ) มีจํานวน 25ขอ  25คะแนน 
ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย(แบบขอเขียน)             มีจํานวน 5ขอ   15 คะแนน 

 2.การตอบ 
  ตอนที่ 1 ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวจากตัวเลือก ก  ข  ค  หรือ ง  
 แลวทําเครื่องหมาย X  ลงใน ( ) ของกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ เชน ตองการตอบขอ ค  ใหทํา 
ดังนี้ 
     ก  ข     ค       ง 
                                ( )         ( )               (x )            ( ) 
ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ  ค  เปน  ก  ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือกคําตอบใหม ดังนี้ 

   ก    ข       ค         ง 
                               (x )           ( )              (x )             ( ) 

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนอานคําถามใหเขาใจแลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของ 
นักเรียน ลงในกระดาษคําตอบ 
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ตอนที่ 1 
 

1.ลักษณะใดไมใชลักษณะที่ไดรับการถายทอด 
จากพอแม  

 ก.การหอลิ้นไดและหอลิ้นไมได 
                  ข.คนผมสั้น คนผมยาว 
                   ค.ผิวขาวและผิวดํา 
                   ง.ลักษณะของนิ้ว 

4.สวนใดของดอกที่เกี่ยวของกับการผสมเกสร 
 
                  ก.กลีบเลี้ยง เกสรตัวผู  
                 ข.เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย 

              ค.กลีบดอก เกสรตัวผู   
                  ง.เกสรตัวเมีย กลีบดอก 

2.ขอใดไมใชลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถ
ถายทอดจากพอแมไปสูลูกหลานได 

              ก.สีผม     
  ข.มีลักยิ้ม 

       ค.หอลิ้นได    
  ง.กระดิกหูได 

5.หนาที่สําคัญของดอกไมคือขอใด  
                 ก.ใหความสวยงาม   
                 ข.ลอแมลงใหมาตอม 

      ค.เปนอวัยวะสําหรับสืบพันธุ  
                  ง.ปกปองรังไขที่อยูภายในดอก 

 
3.จากแผนภาพขางลางนี้เพราะเหตุใดรุนหลาน 
จึงมีผิวสีดํา  

 
 

                                      
  

                                            
 
 

ผิวสีดํา                                       
ผิวสีขาว 

            ก.ไดรับการถายทอดมาจากปู  
        ข.ไดรับการถายทอดมาจากยา 

            ค.ไดรับการถายทอดมาจากตา  
          ง.ไดรับการถายทอดมาจากยาย 

6.การถายละอองเรณูคืออะไร 

 ก.การที่ละอองเรณูจากเกสรตัวเมียไปตกบน
ยอดเกสรตัวผู 

 ข.การที่ละอองเรณูบนยอดเกสรตัวเมีย เกิด    
การงอกหลอดยาวขึ้น 

       ค.การที่ละอองเรณูจากเกสรตัวผูไป 
                            ตกบนยอดเกสรตัวเมีย 

      ง.การผสมของเซลลสืบพันธุเพศผู 
                           กับเซลลสืบพันธุเพศเมียหรือเซลลไข 

 

 
 
 
 
 

ปู ยา ตา ยาย

พอ แม 

ลูก 
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7.ขบวนการที่ละอองเรณูงอกเปนหลอดเขาไปผสม
กับออวุลภายในรังไขเรียกวาอะไร       

 ก.การถายละอองเรณู   
                  ข.การสืบพันธุ 

 ค.การปฏิสนธิ    
                  ง.การผสมเกสร 

10.เมื่อตองการขยายพันธุมะมวงใหไดตนพันธุดี
เหมือนเดิมและมีรากแกวเจริญเติบโตจะใชวิธีใด
ขยายพันธุ  
                  ก.การปกชํา  
                  ข.การตอนกิ่ง 
                  ค.การติดตา  
                  ง.การตอกิ่ง 

8.หลังจากการถายละอองเรณูจะเกิดอะไรขึ้น
ตามลําดับ 
 ก.ละอองเรณูตกบนเกสรตัวเมีย 
                   ละอองเรณูเริ่มงอกเปนหลอดยาว  
                  เกิดการปฏิสนธิ 
 ข.ละอองเรณูเริ่มงอกเปนหลอดยาว  
                  ละอองเรณูตกบนเกสรตัวเมีย 
                  เกิดการปฏิสนธิ 
 ค.เกิดการปฏิสนธิ ละอองเรณูตกบน 
                  เกสรตัวเมีย ละอองเรณูเริ่มงอกเปน 
                   หลอดยาว 
 ง.ละอองเรณูตกบนเกสรตัวเมีย  
                  เกิดการปฏิสนธิ ละอองเรณูเริ่มงอก 
                  เปนหลอดยาว 

11.ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 
แตละชนิดเพศผูจะตองทําอยางไรจึงจะทําใหเพศ
เมียยอมผสมพันธุดวย 
 ก.แสดงอาการและพฤติกรรมเพือ่สื่อให 
                   เพศเมียรูวาพรอมที่จะผสมพันธุ 
 ข.แสดงพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี 
                          เพศเมีย 
  ค.แสดงอาการใชกําลังบังคับผสม 
                   พันธุกับเพศเมีย 
 ง.ปลอยน้ําเชื้อออกมาเพื่อกระตุนให 
                   เพศเมียออกไขมาผสมพันธุ 
 

9.พืชที่ไดจากการขยายพันธุแบบใดไมมีรากแกว 
 ก.การปกชํา การตอนกิ่ง   
                ข.การติดตา การตอกิ่ง 
 ค.การปกชํา การติดตา  
 ง.การตอน การตอกิ่ง 
 

12.การสืบพันธุของสัตวชนิดใดที่คลายกับการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของตนกลวย  
 ก.ปลาดาว   
 ข.ปลา 
                ค.กบ     
                ง.ไฮดรา 
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13.การที่เซลลอสุจิผสมกับไข เรียกวาอะไร 

          ก.การแตกหนอ    
                ข.การสืบพันธุแบบพรหมจรรย 
  ค.การปฏิสนธิ   
  ง.การงอกใหม 

16.ไฮดรามีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยวิธีใด 
 ก.การงอกใหม   
 ข.การแตกหนอ 
 ค.การแบงตัว 
                ง.การสรางสปอร 

14.สัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกคือขอใด           
 ก.ออกลูกเปนไขในน้ํา  
 ข.ออกลูกเปนตัวในน้ํา 
 ค.ออกลูกเปนไขบนบก  
 ง.ออกลูกเปนตัวบนบก 
 

17.ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนการผสมเทียมปลาได
ถูกตอง 
 ก.รีดน้ําเชื้อจากเพศผู รีดไขจาก 
                   เพศเมีย ปลอยสูบอเพาะเลี้ยง 
 ข.รีดไขจากเพศเมีย รีดน้ําเชื้อผสมกับ 
                  ไขปลอยสูบอเพาะเลี้ยง 
 ค.รีดไขลงสูบอเลี้ยง แลวรีดน้ําเชื้อ 
                   ลงไปในบอ 
 ง.รีดน้ําเชื้อลงสูบอเลี้ยง แลวรีดไขลงสู 
                   บอเลี้ยง 

15.ปลาชนิดใดที่มีการปฏิสนธิภายใน 
    ก.ปลาฉลาม ปลาหางนกยูง  
                  ข.ปลาชอน   ปลาหมอ 
   ค.ปลาตะเพียน ปลาสอด 
                  ง.ปลาเข็ม    ปลากัด 

18.ปจจุบันการขยายพันธุและคัดเลือกพันธุสัตวใน
ทองถิ่นมักจะผสมพันธุระหวางพอพันธุ 
กับแมพันธุชนิดใด เพื่อใหไดลูกลักษณะดี 
ตามตองการ 
 ก.พอพันธุตางประเทศ 
                  และแมพันธุตางประเทศ 
 ข.พอพันธุพ้ืนเมือง 
                  และแมพันธุตางประเทศ 
 ค.พอพันธุตางประเทศ  
                  และ แมพันธุพ้ืนเมือง 
 ง.พอพันธุพ้ืนเมือง  
                  และแมพันธุพ้ืนเมือง 
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19.นกฮูกนอนเวลากลางวันและออกหากินในเวลา
กลางคืนเปนการตอบสนองตอสิ่งเรา 
ชนิดใด 
 ก.เสียง    
 ข.แสง 
 ค.ความชื้น   
 ง.การสัมผัส 

22.สัตวที่มีโครงรางแข็งภายในรางกายมีลักษณะสําคัญ
คือขอใด 
 ก.มีกระดูกอยูภายในลําตัว 
 ข.มีเปลือกแข็งหุมลําตัว 
 ค.มีแขนขาเกิน 2 คู 
 ง.เปนสัตวเลือดเย็น 

20.ขอใดจัดกลุมสัตวและพืชภายในบริเวณโรงเรียน
และทองถิ่นไดถูกตอง 
 ก.สุนัข แมว หนู 
 ข.หญา สน พูดาง 
 ค.ต๊ักแตน ปลา นก 

ง.หมาก พับพลึง ผักบุง 

23.ชาง เสือ มด จิงโจ ดวง  ไก นก  กบ แมลงปอ 
แมงกะพรุน  สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลังไดแกอะไรบาง 
 ก.ชาง เสือ จิงโจ     
                ข. ดวง แมลงปอ แมงกะพรุน 
 ค. นก ดวง   แมลงปอ    
                ง.กบ  แมงกะพรุน  ชาง 

พืชชนิด ก. มีใบออนมวนงอ สรางสปอรใตใบ  
พืชชนิด ข. ใบแบนยาวคลายใบขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว
นํามาปรุงอาหารได สวนใหญสืบพันธุโดย             
การแตกหนอ  
21.อยากทราบวาพืชทั้ง 2 ชนิดเปนพืชพวกใด 
 ก.พืชชนิด ก. และพืชชนิด ข.  
               เปนพืชไมมีดอกทั้งคู 
 ข.พืชชนิด ก. และ พืชชนิด ข.  
                เปนพืชไมมีดอกทั้งคู 
 ค.พืชชนิด ก. เปนพืชมีดอก  
                ชนิด ข. เปนพืชไมมีดอก 
 ง.พืชชนิด ก. เปนพืชไมมีดอก  
                ชนิด ข. เปนพืชมีดอก 

24.สัตวมีกระดูกสันหลังมีลักษณะที่สําคัญคือขอใด  
 ก.มีโครงรางแข็งอยูภายในรางกาย 
 ข.มีโครงรางแข็งอยูภายนอกรางกาย 
 ค.มีโครงรางแข็งทั้งภายในและ 
                 ภายนอกรางกาย 
 ง.ไมมีโครงรางแข็งทั้งภายนอกและ 
                  ภายในรางกาย 
 
25.สัตวที่มีขนปกคลุมลําตัว ขนเปนเสน 
คลายผม คือ สัตวในขอใด 
  ก.ไก                 
                ข.นก 

ค.คางคาว         
ง.เปด 
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เฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบตอนที่ 1 
         
 

 
ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 
1 ข 11 ข 21 ง 
2 ง 12 ง 22 ก 
3 ก 13 ค 23 ข 
4 ข 14 ก 24 ก 
5 ค 15 ก 25 ค 
6 ค 16 ข   
7 ค 17 ข   
8 ก 18 ค   
9 ก 19 ข   
10 ง 20 ก   
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ตอนที่ 2  ใหนกัเรียนตอบคําถามตอไปนี้   
1.เด็กหญิงดอกแกวมีหนาตาไมเหมือนพอและแมแตมีหนาตาเหมือนคุณยา ลักษณะนี้เรียกวาเปนการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม  อยางไร (ความเขาใจ) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………… 
2.การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ มีความสําคัญตอพืชอยางไร(ความเขาใจ) 
……………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.เมื่อเด็กชายสมศักดิ์ใชไมสัมผัสกิ้งกือ กิ้งกือจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  เพราะเหตุใด (วิเคราะห) 
…………………………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………………………………… 
4.ผูที่มีอาชีพเล้ียงปลานิลขายตองการเพิ่มจํานวนปลาที่เลี้ยงไวควรจะเลือกวิธีการเพิ่มจํานวนปลาโดยวิธีการใด
เพราะเหตุใด(นําไปใช) 
…………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5.เพราะเหตุใด จึงไมจําแนกวา นกและคางคาวเปนสัตวประเภทเดียวกัน (วิเคราะห) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 
 

3  คะแนน      หมายถึง นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง  ตรงประเด็น  ครบถวน  ชัดเจน 
2  คะแนน      หมายถึง นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง  ตรงประเด็น  แตไมครบถวน  
1  คะแนน      หมายถึง นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง  แตไมตรงประเด็น  และไมครบถวน  
0  คะแนน       หมายถึง นักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ไมตรงประเด็น  และไมครบถวน 
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เฉลยคําตอบ 

แบบทดสอบตอนที่ 2 
 

 
    1.เด็กหญิงดอกแกวมีหนาตาไมเหมือนพอและแมแตมีหนาตาเหมือนคุณยา ลักษณะนี้เรียกวาเปนการถายทอด  
      ลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม  อยางไร (ความเขาใจ) 
       คําตอบ   เปนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
      เด็กหญิงดอกแกวไดรับการถายทอดลักษณะหนาตามาจากคุณยาซึ่งเปนลักษณะ 
                     ทางพันธุกรรมที่แฝงอยูในตัวของคุณพอ 
 
      2.การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ มีความสําคัญตอพืชอยางไร(ความเขาใจ) 
      คําตอบ   การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิชวยใหพืชสามารถสืบพันธุ และขยายพันธุได 
 
     3.เมื่อเด็กชายสมศักดิ์ใชไมสัมผัสกิ้งกือ กิ้งกือจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  เพราะเหตุใด (วิเคราะห) 
        คําตอบ   กิ้งกือจะมวนตัวใหมีลักษณะเปนวงกลม   
                       เพราะเปนการปองกันอันตรายจากศัตรู 
 
     4.ผูที่มีอาชีพเล้ียงปลานิลขายตองการเพิ่มจํานวนปลาที่เลี้ยงไวควรจะเลือกวิธีการเพิ่มจํานวนปลา 
        โดยวิธีการใด   เพราะเหตุใด(นําไปใช) 
         คําตอบ   การผสมเทียม   
                       เพราะไดลูกปลาจํานวนมากในเวลารวดเร็ว 
 
     5.เพราะเหตุใด จึงไมจําแนกวา ผีเสื้อและนกเปนสัตวประเภทเดียวกัน (วิเคราะห) 
        คําตอบ   เพราะนกและผีเสื้อมีโครงรางค้ําจุลรางกายแตกตางกัน 
        นกมีโครงรางแข็งภายในรางกายคือกระดูกสันหลังแตผีเสื้อไมมี 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

เร่ือง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
คําชี้แจง    

1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีทั้งหมด 30 ขอ รวม 30 คะแนน เปนแบบทดสอบ แบบปรนัย (แบบเลือกตอบ)  
มีจํานวน 30 ขอ  30 คะแนน 
 2.การตอบ 

ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวจากตัวเลือก ก  ข  ค  หรือ ง  แลวทําเครื่องหมาย X  ลงใน ( ) ของ
กระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ เชน ตองการตอบขอ ค  ใหทํา ดังนี้ 
      ก   ข      ค       ง 
                                 ( )           ( )              (x )          ( ) 
ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ  ค  เปน  ก  ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือกคําตอบใหม ดังนี้ 

  ก     ข       ค        ง 
                               (x )             ( )             (x )           ( ) 
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1.นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดเด็กชายเขียว 
จึงมีลักษณะบางลักษณะไมเหมือนพอและแม 
            ก.ไดรับจาก ปู ยา   
            ข.ไดรับจาก ลุง  ปา 
            ค.ไดรับจาก ตา ยาย    
            ง.ไดรับจาก ปู ยา  ตา ยาย 

5.สวนประกอบใดของดอกที่มีความสําคัญที่สุด  
เพราะเหตุใด 
 ก.กลีบเลี้ยง กลีบดอก ปองกัน 
                  สวนประกอบภายใน 
 ข.กลีบดอก เกสรตัวผูชวยลอแมลง 
 ค.เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย สรางเซลล 
                   สืบพันธุ 
 ง.เกสรตัวเมีย ฐานรองดอก รองรับ 

2.ลักษณะของเด็กชายเขียวที่ไมเหมือนพอแม
สามารถถายทอดไปยังลูกหลานไดหรือไม 
 ก.ไมไดเพราะเปนลักษณะที่เกิดใหม 
 ข.ไมไดเพราะเปนลักษณะที่ไมเหมือน 
                    พอ แม 
 ค.ไมไดเพราะเปนลักษณะที่ไมไดรับ 
                    ถายทอดจากพอแม 
 ง.ไดเพราะเปนลักษณะที่เกิดใหมเกิดจาก 
                     การแปรผันทางพันธุกรรม 

6.ในธรรมชาติสื่อกลางชนิดใดที่ชวยทําใหเกิดการ 
ถายละอองเรณูไดดีที่สุด  
 ก.ลม     
                ข.น้ํา 
 ค.แมลง     
                ง.คน 
  

3.ถานําถั่วลันเตาตนสูงพันธุแทและตนเตี้ยพันธุทาง
มาผสมกันตามหลักการของเมนเดล  จะไดรุนลูกเปน
อยางไร 
 ก.เปนตนสูงทั้งหมด 
 ข.เปนตนเตี้ยทั้งหมด 
 ค.เปนตนสูงปานกลางทั้งหมด 
 ง.มีทั้งตนสูงและตนเตี้ย 

7.ขั้นตอนใดที่ทําใหเกิดการปฏิสนธิของพืช 
 ก.ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสร 
                ตัว เมีย 
 ข.ละอองเรณูงอกหลอดลงไปตาม 
               กานเกสรตัวเมีย 
 ค.สเปรมในละอองเรณูเขาไปรวมตัว 
                กับไขในออวุล 
 ง.นิวเคลียสของละอองเรณูแบงตัว 
                เปนสเปรม 

4.ดอกไมชนิดใดตอไปนี้มีโครงสรางและหนาที่ 
ของโครงสรางของดอกคลายคลึงกันมากที่สุด 
              ก.ดอกตําลึง ดอกขาวโพด  
              ข.ดอกตอยต่ิง ดอกผักบุง 
              ค.ดอกมะมวง ดอกขาว   
              ง.ดอกกลวยไม ดอกกุหลาบ 
 

8.สวนใดของพืชที่เจริญไปเปนสวนที่ใชขยายพันธุ
แบบอาศัยเพศไดดีที่สุด  
            ก.ไข     
            ข.รังไข 
            ค.ผล     
            ง.เมล็ด 
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9.ขอใดแสดงความสัมพันธการเจริญเติบโตหลังการ
ปฏิสนธิแลวไดถูกตองที่สุด   
          ก.รังไขเจริญเปนเปลือกและเนื้อผลไม 
           ข.ออวุลเจริญเปนตนออนอยูภายในผล 
           ค.ฐานรองดอกเจริญเปนเปลือกและ 
              เนื้อผลไม 
          ง.ออวุลเจริญเปนเมล็ดสวนใหญ 
                อยูภายในผลไม 

13.การสืบพันธุของสัตวและการสืบพันธุของพืช         
มีความคลายคลึงกันอยางไร 
            ก.สัตวและพืชสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
                    ไดอยางเดียวเหมือนกัน 
             ข.สัตวและพืชบางชนิดสืบพันธุได 
                      ทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 
                  ค.สัตวและพืชสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
                      ไดเหมือนกัน 
            ง.สัตวและพืชมีการสรางเสปรม 
                 และไขที่มีลักษณะเหมือนกัน 

10.การขยายพันธุพืชวิธีใดที่เหมาะสมกับมะมวงมาก
ที่สุด 
              ก.การปกชํา    
             ข.การตอนกิ่ง 
              ค.การติดตา    
              ง.การตอกิ่ง 

14.สัตวชนิดใดที่มีการสืบพันธุคลายคลึงกันมากที่สุด 
 ก.ลิงกับชาง 
 ข.จระเขกับกบ 
 ค.ปูกับสุนัข 
 ง.ไกกับหอย 
 

11.วิธีการใดที่เหมาะสมตอการขยายพันธุกลวยไม 
เพราะไดพันธุเดิมจํานวนมาก 
               ก.การปกชํา 
 ข.การตอกิ่ง   
 ค.การตอนกิ่ง 
 ง.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 15.ปจจัยสําคัญที่สุด  ที่ใชในการปฏิสนธิภายนอก   
คืออะไร 
             ก.ดิน     
             ข.น้ํา 
             ค.อากาศ    
             ง.อุณหภูมิ 

12.ปจจัยที่ชวยทําใหสัตวเพศผูเกี้ยวพาราสีสัตวเพศ
เมียไดดีที่สุดคือขอใด 
 ก.เสียงรอง 
 ข.สีของลําตัว 
 ค.ขนาดของลําตัว 
 ง.พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี 
 

16.  ไฮดราเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ที่มีการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศคลายคลึงกับสิ่งมีชีวิตใดมาก
ที่สุด 
 ก.ดาวทะเล 
 ข.เห็ดรา 
 ค.ยีสต 
 ง.ไสเดือนดิน 
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อานขอความแลวตอบคําถามขอ17. 
 
 
 
 
17.ขอใดเปนขอสรุปของเด็กชายแดงเกี่ยวกับ 
การสืบพันธุของสัตวชนิดนี้ถูกตองที่สุด 
       ก.สัตวชนิดนี้มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
       ข.สัตวชนิดนี้มีการปฏิสนธิภายนอกออกลูก 
                        เปนตัว 
       ค.สัตวชนิดนี้มีการปฏิสนธิภายนอก 
            ออกลูก เปนไข 
        ง.สัตวชนิดนี้มีการปฏิสนธิภายในออกลูก 
                   เปนไข 

20.ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการผสมเทียมปลา           
คือขอใด 
             ก.การคัดเลือกพอพันธุแมพันธุ 
             ข.การผสมน้ําเชื้อจากเพศผูกับไข 
                       เพศเมีย  
              ค.การรีดไขจากเพศเมีย 
              ง.ปลอยไขลงสูบอเพาะเลี้ยง 
 

18.สวนใดของไฮดราที่มีความจําเปนตอ 
การดํารงชีวิตมากที่สุด 
             ก.หนวด 
             ข.ปาก 
             ค.ลําตัว 
             ง.ฐาน 

21.เพราะเหตุใดจึงตองนําพอโคพันธุดีตางประเทศ    
มาผสมกับแมพันธุพ้ืนเมือง 
 ก.ลูกลักษณะดีเหมือนพอ 
 ข.ลูกทนทานเหมือนแม 
 ค.ลูกลักษณะดีเหมือนพอและแม 
 ง.ลูกลักษณะดีเหมือนพอ ทนทาน 
                 เหมือนแม 

19.การผสมเทียมปลาบึกใชหลักการใด 
               ก.การปฏิสนธิภายนอกออกลูกเปนตัว 
 ข.การปฏิสนธิภายในออกลูกเปนตัว 
 ค.การปฏิสนธิภายนอกออกลูกเปนไข 
 ง.การปฏิสนธิภายในออกลูกเปนไข 

22.วิธีการเลือกพันธุสุกรพันธุใหม ตัวโตเจริญเติบโต
เร็ว  ลูกดกและใหปริมาณเนื้อแดงมาก มีมันนอยมี
หลักการอยางไร 
           ก.คัดเลือกลูกผสมจากพอพันธุตัวโต 
              จากตางประเทศกับแมพันธุพ้ืนเมืองลูกดก 
            ข.คัดเลือกลูกสุกรพันธุพ้ืนเมือง 
                ลูกดกตัวเล็กของเมืองไทย 
             ค.คัดเลือกลูกสุกรพันธุตัวโตจาก 
                   ตางประเทศ 
             ง.คัดเลือกลูกสุกรพันธุพ้ืนเมืองตัวโต 
                 ลูกดกของเมืองไทย 

 

เด็กชายแดงเดินไปที่หนองน้ําแหงหนึ่งสังเกตเห็นสัตว
ชนิดหนึ่งเพศผูกําลังกอดรัดเพศเมียที่กาํลังออกไขอยูใน
น้ํา ตอมาอีก 2 วัน เด็กชายแดงกลับไปดูที่หนองน้ําอีก 

พบวาไขฟกเปนตัวออนจํานวนมาก 
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23.สิ่งเราที่สําคัญที่สุดที่สุนัขกระดิกหาง 
และ ว่ิงเขาไปหาเจาของเมื่อเดินมาแตไกล           
               ก.การมองเห็น 
               ข.การสัมผัส 
               ค.กลิ่น       
              ง.เสียง 

27.สัตวในขอใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
            ก.หอย  ปู 
            ข.หนู  กระตาย 
             ค.นก  คางคาว 
              ง.ปลา  กบ              
 

24.สัตวชนิดใดมีพฤติกรรมตอบสนองตอการสัมผัส
ไดดีเหมือนกัน  

ก.ปู  กุง 
 ข.เตา หอย 
 ค.ปลา   จระเข 
 ง.ไสเดือนดิน   กิ้งกือ 

28.คุณสมบัติขอใดใชในการจําแนกพืช เปนพืชใบ
เลี้ยงคูและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไดดีที่สุด 
            ก.ใบเรียวยาว ใบเปนแผนแบนกวาง 
            ข.มีใบเลี้ยงใบเดียว มีใบเล้ียง 2 ใบ 
             ค.มีรากแกว ไมมีรากแกว 
              ง.มีดอก ไมมีดอก               

25.พฤติกรรมของสัตวในขอใดเกี่ยวของกับ 
   การมองเห็นมากที่สุด 
 ก.กิ้งกือมวนตัวเมื่อถูกสัมผัสดวยไม 
 ข.กระตายเขามาหาอาหารเมื่อไดกลิ่นอาหาร 
 ค.มานตาของแมวหรี่เมื่ออยูในหอง 
                   ที่มีแสงสวางนอย 
 ง.ปลากัดตัวเมียวายเขาหาตัวผู 
                เมื่อตัวผูกางครีบออก 

29.ถานักเรียนจะจัดกลุมชาง เสือ มด จิงโจ ดวง 
แมลงปอ ควรใชอะไรเปนเกณฑในการจําแนก       
กลุมสัตว 
 ก.โครงรางแข็ง 
               ข.ขนาดลําตัว    
               ค.สีของลําตัว 
               ง.รูปรางลักษณะ 

26.สุนัขและแมวในบริเวณโรงเรียนมีลักษณะใด
คลายคลึงกัน 
 ก.กระดูกสันหลัง 
 ข.เปนสัตวเลือดอุน 
                ค.มีสี่ขา 
  ง.สีขน 
 

30.ปลาวาฬ สุนัขและคางคาวมีลักษณะในขอใด
เหมือนกัน 
             ก.มีแหลงที่อยูอาศัยเหมือนกัน 
             ข.เลี้ยงลูกดวยนมเหมือนกัน 
             ค.มีรูปรางลักษณะคลายกัน 
             ง.มีโครงสรางที่ใชในการเคลื่อนที่ 
                 เหมือนกัน 
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เฉลยคําตอบ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 
 

ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ ขอ คําตอบ 
1 ง 11 ง 21 ง 
2 ง 12 ข 22 ก 
3 ก 13 ง 23 ก 
4 ก 14 ก 24 ง 
5 ค 15 ข 25 ค 
6 ค 16 ค 26 ก 
7 ค 17 ค 27 ข 
8 ง 18 ก 28 ข 
9 ง 19 ค 29 ก 
10 ข 20 ข 30 ข 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
 
คําชี้แจง 
 
     1.แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบงคําถามออกเปน 2 ตอน  จํานวน 20 ขอ ดังนี้คือ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน 5 ขอ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร เรื่องการดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
    2.คําตอบทุกขอจะไมมีขอถูกหรือขอผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็น  หรือสภาพที่เปนจริง 
เพราะความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนมาก 
    3.คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน 
 
วิธีตอบ 

1. นักเรียนอานคําอธิบายในการตอบคําถามแตละตอนใหเขาใจ 
2. ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอ 
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      ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
     คําอธิบาย ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ีใหครบ โดยกาเครื่องหมาย  ลงในชองวาง 
                 ตามสภาพความเปนจริง ของนักเรียน 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
ชองนี้สําหรับ 

ผูวิจัย 
 

1.เพศของนักเรียน 
            1.ชาย                                                2.หญิง 
2.การเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนเรียนหลังจากโรงเรียนเลิก 
             1.ไดเรียน                                         2.ไมไดเรียน 
3.การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน 
            1.พักอาศัยกับบิดา                             2.พักอาศัยกับมารดา 
            3.พักอาศัยกับบิดาและมารดา            4.พักอาศัยกับบุคคล 
            5.อื่น ๆ............................. 
4.ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 
            1.ไมไดเรียนหนังสือ                        2.ประถมศึกษา 
            3.มัธยมศึกษาตอนตน                    4.มัธยมศึกษาตอนปลาย 
            5.ปรญิญา                                         6.อื่น ๆ...................... 
5.อาชีพของผูปกครองนักเรียน 
            1.รับราชการ                                     2.รับจาง 
            3.คาขาย                                            4.ทําการเกษตร 
            5.อื่น ๆ.................................................................................. 
 

     3 
 
      4 
 
 
     5 
 
 
 
     6 
 
 
 
      7 
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         ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
                      ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
 
     คําชึ้แจง 
 
                     แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     
เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีทั้งหมด 15ขอ โดยในแตละขอ             
จะประกอบดวยขอความเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรอยูทางดานซายมือ สวนดานขวามือ
เปนระดับความคิดเห็น 3 ระดับ ซึ่งเปนเกณฑสําหรับใชในการพิจารณา ขอความที่กําหนดใหมีความหมาย
ดังตอไปนี้ 
      ระดับ 3 หมายถึง นักเรียน เห็นดวยมาก กับขอความที่กําหนดให 
      ระดับ 2 หมายถึง นักเรียน เห็นดวยปานกลาง กับขอความที่กําหนดให 
      ระดับ 1 หมายถึง นักเรียน เห็นดวยนอย กับขอความที่กําหนด 
ตัวอยาง ดานกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดับความคิดเห็น 
ของนักเรียน 

 
 

รายการ เห็นดวย
มาก 

3 

เห็นดวย
ปานกลาง 

2 

เห็นดวย
นอย 

1 

ชองนี้ 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

 

1.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนาสนใจทํา
ใหนักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม 
2.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีกิจกรรม
การเรียนรูที่ทาทาย 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
              เรื่อง การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
คําอธิบาย โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดและพิจารณาวา   เมื่อนักเรียน เรียนวิชาวิทยาศาสตร           
เรื่อง   การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต  นักเรียนเคยปฏิบัติหรือมีความคิดเห็น ตอขอความตอไปนี้ในระดับใด   กรุณา
ใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับการปฏิบัติ  หรือ ความคิดเห็นที่เปนความจริงของนักเรียน 
 

ระดับความคิดเห็น 
ของนักเรียน 

 
 

รายการ เห็นดวย
มาก 

3 

เห็นดวย
ปานกลาง 

2 

เห็นดวย
นอย 

1 

ชองนี้ 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1.กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู มีความ
นาสนใจทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจน  คนควา 
และทดลอง…………………………………………. 
2.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน……………… 
3.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    ชวยให
นักเรียนกลาคิด กลาตอบ กลาแสดงความคิดเห็น…… 
4.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    ชวยให
นักเรียนไดคนพบความรูดวยตนเอง……………….. 
5.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นักเรียนอยากมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมทุก
ครั้ง………………………………………….…. 
6.นักเรียนตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูอีกในเนื้อหา
อื่น……………………………………………….. 

 
 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 

 
 
 

……….. 
 

………… 
 

………… 
 

………… 
 
 
………… 
 
 
………… 

 
 
 

………. 
 

………... 
 

………... 
 

………... 
 

 
………... 

 
 
………... 
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ระดับความคิดเห็น 
ของนักเรียน 

 
 

รายการ เห็นดวย
มาก 

3 

เห็นดวย
ปานกลาง 

2 

เห็นดวย
นอย 

1 

ชองนี้ 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
7.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
บรรยากาศในการเรียนรูสนุกสนานนาเรียน…………..… 
8.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน
มีอิสระในการเรียนรู……………………………………… 
 9.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน
เรียนอยางมีความสุข…………………………..………… 
10.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นักเรียนกลาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับครูและ
เพื่อนรวมช้ัน
เรียน……………..………………………………………. . 
ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
11.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยให
นกัเรียนสามารถนความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน………………………………………..… 
12.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเกิด
ความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู………………… 
13.นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและ
รอบคอบ………………………………………………… 
14.นักเรียนมีความรูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
ชวยใหนักเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุมีผล……………………… 
15.การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียน
รูจักและอยากชวยเหลือผูอื่นมากขึ้น……………………….…. 

 
 
………… 
 
………… 
 
…………. 
 
 
 
…………. 
 
 
 
………… 
 
…………. 
 
 
…………. 
 
…………. 
 
………… 
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…………. 
 

…………. 
 
 
 

…………. 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549   
 เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม       จํานวน  2 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
สาระสําคัญ 
 สิ่งมีชีวิตเมื่อเจริญเติบโตเขาสูวัยเจริญพันธุ จะสามารถสืบพันธุออกลูกหลานเพื่อการดํารงเผาพันธุตอไป 
ลูกหลานที่ดํารงพันธุจะไดรับการถายทอดลักษณะจากพอ แมและบรรพบุรุษ  เชน ความสูง  ผิวพรรณ   ลักษณะ
เสนผม  ลกัษณะสีตา  ลักษณะรางกายตางๆ 
 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.2.1   

สํารวจสังเกตเปรียบเทียบลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว  ลักษณะของสมาชิกของสิ่งมีชีวิต ใกล
ตัวและอธิบายการถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแตละรุน รวมถึงลักษณะ        ที่มีการแปรผันจากบรรพบุรุษ                          
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

สํารวจเปรียบเทียบลักษณะของคนในครอบครัว พืช  และสัตวใกลตัว  อธิบาย การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและความแปรผันจากบรรพบุรุษ            
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.สามารถบอกลักษณะของคนในครอบครัว พืช  และสัตวใกลตัวได   
 2.สามารถอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความแปรผันจากบรรพบุรุษได 
เนื้อหาสาระ 
 1.การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ขั้นสรางความสนใจ 
1.1 ครูนําภาพคนในวัยตางๆ  เชน   วัยทารก  วัยเด็ก   วัยรุน   วัยผูใหญ   วัยชรา  

ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่วา คนเราเกิดขึ้นมาไดอยางไร และ
คนเรามีลักษณะตางๆเหมือนใคร เพื่อนําไปสูหัวขอเรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
         1.2นักเรียนชูนิ้วโปงขึ้น และสังเกตวามีนิ้วโปงใครบางที่มีลักษณะงอน  และมีนิ้วโปงใครบางมี
ลักษณะไมงอน จากนั้นใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่วา  เพราะเหตุใดลักษณะนิ้วโปงจึงไม
เหมือนกันทุกคน  และมีลักษณะอื่นอีกหรือไม 

2. ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคน 
2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 

และเลขานุการกลุม 
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         2.3นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรม เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยรวมศึกษา           
ใบความรูและใบกิจกรรม พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรูและใบกิจกรรม 
ซึ่งประกอบดวยใบความรูเรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใบกิจกรรมเรื่องการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 
        2.4นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรผันทางพันธุกรรมของคน และอภิปรายรวมกัน 

3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 

4. ขั้นขยายความรู 
4.1 ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคนและลักษณะตางๆของคน 

ที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกเหนือจากในใบกิจกรรม 
         4.2 ครูอภิปรายและซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่วา สัตวและพืชมีการถายทอดลักษณะทาพันธุกรรม
หรือไม  และลักษณะที่ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตวมีอะไรบาง 
        4.3 นักเรียนศึกษาใบความรู และหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
คน  พืช  และสัตว 

5. ขั้นประเมิน 
5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะที่คน  พืชสัตวไดรับการ 

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
5.2 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการแปรผันทางพันธุกรรม 
5.3 นักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนความรู 

สื่อการเรียนรู 
 1. ภาพคนในวัยทารก  วัยเด็ก   วัยรุน   วัยผูใหญ   วัยชรา 

2. ภาพลักษณะที่คน  พืช  สัตว ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ 
3.  นักเรียนในชั้นเรียน (ลักษณะที่นักเรียนไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม) 
4. ใบความรูที่ 1เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
5. ใบกิจกรรมที่ 1เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
6.แบบฝกหัดทบทวนที่ 1 เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
7.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการแบง
หนาที่ความ
รับผิดชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจเขา
รวมกิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหารือ
และวางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจเขา
รวมกิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํากิจกรรม
ไมเสร็จตาม
เวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 
 

คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 

การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
รายบุคคลและรายกลุม 

 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง……………………………………………………………………………. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….…… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและ
สรุปผลกจิกรรมไม
ถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมาย
ถูกตองบางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปน
ขั้นตอนบางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 1 
 เร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 
 

  ความหมายของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
     พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งหรือจากบรรพบุรุษ
ไปสูลูกหลาน   สิ่งมีชีวิตแตละชนิดยอมมีความแตกตางกันความแตกตางของลักษณะดังกลาว     มีสาเหตุมาจาก
พันธุกรรมที่แตกตางกัน  ซึ่งการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะถายทอดลักษณะตางๆอยางมีหลักเกณฑจากรุน
หนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง  เราเรียกวา การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 ลักษณะทางพันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยยีน การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทําใหเกิดความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต  และนอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทางดานการเกษตร และการแพทยอีกดวย 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคนและสัตว 
 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เปนวิธีที่พอแมถายทอดลักษณะตางๆของตไปยังลูกโดยอาศัยยีน
เปนตัวนําลักษณะตางๆ ดังนั้นยีนของเราจํานวนครึ่งหนึ่งมาจากแม และ         อีกครึ่งหนึ่งมาจากพอ ทําใหเรามี
ลักษณะบางอยางเหมือนแม และลักษณะบางอยางเหมือนพอ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยีน (Gene)เปนตัวกําหนดวาเราจะมีหนาตา  สีผม  สีผิว และการเจริญเติบโต
เปนอยางไร เชน      มียีนที่ควบคุมผมของเราใหหยิกและเปนสีดํา ยีนที่
ควบคุมใหเราสูงกวาเพื่อนๆ ยีนที่ควบคุมใหเรามีผิวสีขาวเหลือง 

ภาพ  ลักษณะที่คนไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม 
ที่มา  :  หนังสือชีววิทยา 2 โครงการตําราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ  สอวน,2547. 
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   การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้จะมีกฎเกณฑการถายทอดลักษณะเดน เปนลักษณะ     ที่แสดงออกมา        

ในรุนลูก หรือรุนตอๆไปเสมอ และจะแสดงใหเห็นเดนชัด ลักษณะดอยเปนลักษณะ  ที่แฝงอยู จะไมแสดงใหเห็น   
เมื่ออยูคูกับลักษณะเดน แตจะแสดงออกมาเมื่ออยูคูกับลักษณะดอยดวยกันเทานั้น 

    สัตวก็มีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน แมลงหวี่บางตัวมีปกโคง  บางตัวปกตรง ซึ่งเปน
ลักษณะของปกที่แตกตางกันออกไป และถายทออดสูลูกหลานไดเชนกัน 
 
 
 
 
  
 
 

 
ภาพ  ลักษณะปกของแมลงหวี่ 

ที่มา : ภาควิชาพฤกษศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
   การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช  

พืชจะมีลักษณะการถายทอดในรูปแบบเดียวกันกับคนและสัตว เชน ตนขาวโพดบางตนมีขนาดฝก 
  ที่ยาว และบางตนก็มีฝกสั้นซึ่งเกิดจากการแปรผันทางพันธุกรรม 

 
 
 
 
 

 
ภาพ  ลักษณะของฝกขาวโพดที่แตกตางกันเนื่องจาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

ที่มา : หนังสือชุดปฏิรูปการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันที่ 2 
(ป.4-6) 

 
 

นักเรียนคิดวาพืชมีการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม 

แมลงหวี่ปกตรง แมลงหวี่ปกโคง 
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*********************************************************************** 
ท่ีมา  
กระทรวงศึกษาธิการ.สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

     วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
พรทิพย  รัตนวิเชียร.วิทยาศาสตรป.5.กรุงเทพฯ:บริษัทเจาพระยาระบบการพิมพ จํากัด,2547. 
วินัย  พัฒนรัฐ และแหลมทอง รมสนธิ์.ชุดปฏิรูปการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงช้ันที่ 2(ป.4-6). 

    กรุงเทพฯ:โรงพิมพประสานมิตร,2545 
อักษร ศรีเปลง  และคณะ.ชีววิทยา 2 โครงการตําราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ  สอวน. กรุงเทพฯ: 

    สํานักพิมพบริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด,2547. 
 
 

 
 
 
  

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนอกจากจะถูกควบคุมจากยีนซึ่งเปนปจจัย
ในรางกายแลว  ปจจัยภายนอกคือสิ่งแวดลอมก็มีผล       ตอลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตดวยเชนกัน  เชน     ตนขาวโพดที่มีฝกยาว แตดินใน
บริเวณนี้ขาดความอุดมสมบูรณ มีสารอาหารไมเพียงพอหรืออยู
ในชวงฤดูแหงแลงขาวโพดตนนี้ก็อาจออกฝกสั้นแทน 

 นอกจากนี้ยีนที่ควบคุมลักษณะตางๆของสิ่งมีชีวิต
ก็สามารถนําโรค หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมไปสู
ลูกหลานไดดวยเชนกัน เชน โรคทาลัสซีเมีย ซึ่งเปนโรคที่
เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เปนตน 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
 เร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 
 
   คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อสํารวจลักษณะที่ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม          
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  พรอมทั้งบันทึก  สรุปผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเรื่องการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
อุปกรณ 
 1. ภาพคนที่มีลักษณะตาชั้นเดียว ตาสองช้ัน มีลักยิ้ม  ไมมีลักยิ้ม หอลิ้นได  หอลิ้นไมได 

   มีต่ิงหู  ไมมีต่ิงหู 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ ของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสังเกตภาพในใบกิจกรรม  พรอมกับสังเกตลักษณะของตนเอง  บันทึกผลลงใน             
ใบบันทึกกิจกรรม 
 3.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 4.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
 เร่ืองการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 
    รายชื่อสมาชิก 

1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………….. 

    ผลการทํากิจกรรม 
 

ไดรับการถายทอดจาก 
ลักษณะ 

พอ แม ปู ยา ตา ยาย 
 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 
 

      

  สรุปผล 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 1 
 
 
  คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
  1.สิ่งมีชีวิตเมื่อเจริญเติบโตเขาสูวัยเจริญพันธุ จะมีสืบพันธุออกลูกหลานเพื่อ อะไร 
  ………………………………………………………………………………………….………………………… 
  2.สิ่งมีชีวิตที่จะไดรับการถายทอดลักษณะจากใคร 
  ………………………………………………………………………………………….…………………………  
  3.ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งหรือจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลานเรียกวาอะไร 
  ………………………………………………………………………………………….………………………… 
  4.สิ่งมีชีวิตแตละชนิดยอมมีความแตกตางกัน  ความแตกตางของลักษณะดังกลาวมีสาเหตุมาจากอะไร  
  ………………………………………………………………………………………….………………………… 
  5.การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะถายทอดลักษณะตางๆอยางมีหลักเกณฑจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง  
      เราเรียกวาอะไร  
  ………………………………………………………………………………………….………………………… 
  6.อะไรเปนตัวควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม  
  ………………………………………………………………………………………….………………………… 
  7.ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเกิดจากอะไร  
  ………………………………………………………………………………………….………………………… 
  8.การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เปนวิธีที่พอแมถายทอดลักษณะตางๆของตน ไปยังลูกโดยอาศัยอะไร  
  ………………………………………………………………………………………….………………………… 
  9.เรามีลักษณะบางอยางเหมือนแม และลักษณะบางอยางเหมือนพอ เพราะยีนของเราจํานวนครึ่งหนึ่งมา   
   จากใคร   และ อีกครึ่งหนึ่งมาจากใคร  
  …………………………………………………………………………………………….……………………… 
  10.ลักษณะเดน เปนลักษณะที่แสดงออกมาในรุนลูก หรือรุนตอๆไปเสมอ และจะแสดงใหเห็นเดนชัดเรียกวาอะไร  
   ………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
 

************************************* 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่1 

 
 

1.การดํารงเผาพันธุตอไป 
2.พอ แมและบรรพบุรุษ   
3.พันธุกรรม  
4.พันธุกรรมที่แตกตางกัน  
5. การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
6.ยีน  
7.การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
8.ยีน  
9.ยีนของเราจํานวนครึ่งหนึ่งมาจากแม และ อีกครึ่งหนึ่ง มาจากพอ  
10.ลักษณะเดน  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนลองตรวจคําตอบจากเฉลยดูซิครับวาทําแบบฝกหัด       
ถูกกี่ขอ….อยาลืมแกไขขอที่ผิดดวยนะครับ… 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

 
 
  1.นักเรียนคิดวาคนเราเกิดมาไดอยางไร 
 (คนเราเกิดมาจากการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผู(อสุจิ)จากพอและเซลลสืบพันธุเพศเมีย(ไข) 
                  จากแม) 
  2.นักเรียนคิดวาคนเรามีลักษณะตางๆเหมือนใคร 
 (คนเราจะมีลักษณะตางๆ เหมือน พอ แม หรือ ปู ยา ตา ยาย) 
  3.นิว้โปงของนักเรียนมีลักษณะอยางไร เหมือนหรือแตกตางกัน 
 (บางคนนิ้วโปงงอน บางคนนิ้วโปงไมงอน ลักษณะนิ้วโปงของแตละคนแตกตางกัน) 
  4.นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดลักษณะนิ้วโปงของนักเรียนแตละคนจึงไมเหมือนกันทุกคน 

(เนื่องจากแตละคนไดรับการถายทอดลักษณะตางๆมาจากพอและแมของตนเอง ซึ่งมีลักษณะทาง 
พันธุกรรมแตกตางกัน) 

  5.นักเรียนคิดวามีลักษณะใดของคนบางที่ไมเหมือนกัน 
(ลักยิ้ม , เสนผม, สีผิว, สีมานตา, ต่ิงหู , การหอลิ้น) 

  6.นักเรียนไดรับการถายทอดลักษณะใดบางจากพอ 
(อาจเปนลักษณะมีลักยิ้ม ไมมีลักยิ้ม , เสนผมหยักศก เสนผมเหยียดตรง, สีผิวขาว สีผิวดําแดง ,    
 สีมานตาดํา  สีมานตาน้ําตาล, มีต่ิงหู  ไมมีต่ิงหู , การหอลิ้นได  หอลิ้นไมได) 

  7.นกัเรียนไดรับการถายทอดลักษณะใดบางจากแม 
(อาจเปนลักษณะมีลักยิ้ม ไมมีลักยิ้ม , เสนผมหยักศก เสนผมเหยียดตรง, สีผิวขาว สีผิวดําแดง ,  
   สีมานตาดํา  สีมานตาน้ําตาล, มีต่ิงหู  ไมมีต่ิงหู , การหอลิ้นได  หอลิ้นไมได) 

  8.นกัเรียนคิดวาลักษณะของนักเรียนสวนใหญไดรับการถายทอดมาจากใคร 
(อาจตอบวา พอ,  แม,  ปู,  ยา,  ตา,  ยาย) 

  9.พันธุกรรม หมายถึงอะไร 
            ( พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง หรือจากบรรพบุรุษ 
                 ไปสูลูกหลาน) 
  10.นักเรียนคิดวาสัตวและพืชมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม 
 (มี) 

 

************************************************ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549    
เร่ือง การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช (การสืบพันธุพืช)   จํานวน  2 ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………….……………………… 
สาระสําคัญ 
 การสืบพันธุของพืชประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอนคือ การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิการ
ถายละอองเรณู คือ การที่ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย  ละอองเรณูที่ไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย              
จะงอกหลอดละอองเรณูเขาไปตามกานเกสรเพศเมีย ของรังไขจนถึงออวุล  เซลลสืบพันธุเพศผูจะเขาไปผสมกับ
เซลลสืบพันธุของเพศเมีย  คือเซลลไขภายในออวุล  การผสมกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูกับเซลลสืบพันธุ    
เพศเมีย เรียกวา การปฏิสนธิ  การสืบพันธุที่มีการปฏิสนธิ เรียกวา การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ   
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.1.1   

สํารวจตรวจสอบสืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายโครงสรางตางๆของพืช  วัฏจักรชีวิต  การสืบพันธุ
และการขยายพันธุพืช ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต การสังเคราะหดวยแสง  การตอบสนองตอ
สภาพแวดลอม และการนําความรูไปใชประโยชน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

อธิบายโครงสรางของดอก  การสืบพันธุของพืชดอก การขยายพันธุพืช และการนําไปใชประโยชน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.สามารถอธิบายโครงสรางและหนาที่ของโครงสรางของดอกได 
 2.สามารถอธิบาย การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิได 

3.สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชได 
4.นักเรียนสามารถยกตัวอยางการนําความรูไปใชประโยชนได 

เนื้อหาสาระ 
 1.การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช 
กิจกรรมการเรียนรู 

1.ขั้นสรางความสนใจ 
1.1 ครูนําดอกชบา  ดอกแค  ดอกตอยต่ิง ใหนักเรียนดู แลวสนทนากับนักเรียนตามแนวคําถาดังนี้ 

  -ละอองเรณูอยูที่ไหน   มีลักษณะอยางไร 
  (อยูที่เกสรตัวผู  มีลักษณะเปนผงละเอียดสีเหลือง) 
  -ละอองเรณูอยูติดกับดอกไมตลอดไปหรือไม  เพราะเหตุใด 
  (ไม  เมื่อแกแลวจะปลิวไปตามที่ตางๆ) 
  -ยอดเกสรตัวเมียมีลักษณะอยางไร 
  (มีลักษณะเปนขนและมีน้ําเหนียวๆอยูดานบน) 
         1.2นักเรียนสังเกตดอกไมที่ครูนํามาใหดู นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตตอบคําถาม 
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2.ขั้นสํารวจและคนหา 

2.1 นักเรียนและครูพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่อง การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช   การถายละออง 
เรณู และการปฏิสนธิ 

2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 
และเลขานุการกลุม 
         2.3นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรม  เรื่องการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ โดยรวมศึกษา
ใบความรูและใบกิจกรรมพรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรูและใบกิจกรรม   
ซึ่งประกอบดวยใบความรูเรื่องการสืบพันธุพืช และใบกิจกรรม   เรื่องการถายละอองเรณู   และการปฏิสนธิ 

3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเรื่องการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 

4.ขั้นขยายความรู 
4.1 นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องการสืบพันธุพืชและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับประเด็นที่วา       

การถายละอองเรณูคืออะไร  และเกิดขึ้นไดอยางไร 
      4.2 ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องการถายละอองเรณูและปฏิสนธิ 
      4.3 ครูอภิปรายและซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่วา การถายละอองเรณูคืออะไร  เกิดขึ้นไดอยางไรและ

สิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณูคืออะไรบาง 
5.ขั้นประเมิน 

5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช  ประกอบดวยการถายละอองเรณู 
และการปฏิสนธิ 

5.2 นักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวน 
สื่อการเรียนรู 
 1. ดอกชบา  ดอกตอยต่ิง  ดอกแค 

2. มีด  แวนขยาย 
3. สไลดถาวรเกี่ยวกับละอองเรณูและกลองจุลทรรศน 
4. ใบความรูที่ 2เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช 
5. ใบกิจกรรมที่ 2เรื่องการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ 
6. แบบฝกหัดทบทวนที่ 2  เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช 
7. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการ
แบงหนาที่
ความ
รับผิดชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหา 
รือและ
วางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํากิจกรรม
ไมเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 
 

คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 

การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
รายบุคคลและรายกลุม 

 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง……………………………………………………………………………. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….…… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและ
สรุปผลกจิกรรมไม
ถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมาย
ถูกตองบางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปน
ขั้นตอนบางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 2 

 เร่ืองการสืบพันธุพืช 
 
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช 
 
 การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช หมายถึง การสืบพันธุ ที่มีการการผสมกันระหวางเซลลสืบพันธุ     
เพศผู (สเปรม) และเซลลสืบพันธุเพศเมีย(ไข)ภายในรังไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนทราบหรือไมวา สวนใดของพืชที่ทําหนาที่
ในการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุ
เพศเมีย 

ดอก(Flower)  เปนสวนของพืชที่ทําหนาในการสืบพันธุ มีสวนประกอบ 

ดังนี้  

1. กลีบเลี้ยง(Sepal)   เปนสวนที่อยูนอกสุด ซึ่งเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบ มีขนาดเล็ก มักมีสี
เขียวทําหนาที่หอหุมดอกตอนยังตูมอยู  

2.กลีบดอก (Petal)   เปนสวนที่อยูถัดจากกลีบเลี้ยงเขาไป มีสีสวยงามและมีกลิ่นหอม มักมีขนาด
ใหญกวากลีบเลี้ยง ทําหนาที่ลอแมลงใหมาผสมเกสร  
 3. เกสรตัวผู (Stamen)   อยูถัดจากกลีบดอกเขาไป ทําหนาที่สรางละอองเรณู เพื่อสรางเซลล
สืบพันธุเพศผู ประกอบดวย 

- อับเรณู (Anther)    ภายในอับเรณูมีถุงอยู 4 ถุง ภายในถุงแตละใบจะมีละอองเรณู
จํานวนมาก     บรรจุอยู  

-กานชูอับเรณู (Filament)  

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 226

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ 

การถายละอองเรณู     

 กอนการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นในพืช ละอองเรณู (pollen grain) จะมีการถายเทจากอับเรณู ไปยังยอดเกสร
ตัวเมีย (Stigma) ซึ่งเรียกวา การถายละอองเรณู ดวยเหตุที่ดอกไมเคลื่อนที่ไมได ดอกไมจึงอาศัยสัตว (มักจะเปน
แมลง) หรือลม ชวยพาละอองเรณูไป ดอกไมที่อาศัยสัตวชวยในการถายละอองเรณูจะตองมีสีสันสดใส กลีบดอก
มีกลิ่นหอมเพื่อดึงดูด สัตว     แมลงกินละอองเรณูและน้ําหวานเปนอาหาร 

4.เกสรตัวเมีย (Pistil)    เปนสวนที่อยูในสุด ทําหนาที่เปนเซลลสืบพันธุเพศเมีย ประกอบดวย  

- ยอดเกสรตัวเมีย( Stigma)     มีน้ําหวานเหนียว ๆ คอยดักจับละอองเรณู และใชเปน
อาหารสําหรับการงอกของละอองเรณู 

-กานชูเกสรตัวเมีย(Style)  

-รังไข( Ovary) ภายใน   มีออวุล (Ovule) อยู ซึง่อาจมี 1 ออวุลหรือหลายออวุลก็ได ภายใน
ออวุลมีไข       (Egg) ซึ่งทําหนาที่เปนเซลลสืบพันธุเพศเมีย  

ภาพ  สวนประกอบของดอก 
ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู 
            วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ 
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ดอกตัวผูจะมีอับเรณู (anther) ยื่นยาวออกมาเพื่อปะทะกับลมไดดีขึ้น 

ดอกตัวเมียมักมีขนาดใหญยอดเกสรตัวเมียมีขน ซึ่งงายตอการ ที่ละอองเรณูจะมาเกาะติด 

                การถายละอองเรณู (Pollination)หมายถึง การที่ละลองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียการถายละออง
เรณูมี 2 แบบ คือ  

 Self  Pollinationคือ การถายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน  

  Cross  Pollinationคือ การถายละอองเรณูตางดอกหรือขามดอกกัน 

 

 

 

 

ภาพ     ละอองเรณู 
ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

       

การถายละอองเรณู เกิดขึ้นไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน       โดยอาศัยลม
การถายละอองเรณู เกิดขึ้นไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยอาศัยลมยอด
เกสรตัวเมีย ซึ่งมีสารละลายน้ําตาลอยู สารละลายน้ําตาลจะทําใหละอองเรณู
งอกเปนหลอดยาวแทงไปตามกานเกสรตัวเมีย 
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                    การงอกของละอองเรณู  เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ซึ่งมีสารละลายน้ําตาลอยู 
สารละลายน้ําตาลจะทําใหละอองเรณูงอกเปนหลอดยาวแทงไปตามกานเกสรตัวเมีย 

 

 
 
 
 
 

ภาพ การงอกละอองเรณูและการปฏิสนธิ 
ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 

     การปฏิสนธิ 

    หลังจากที่เกิดการถายละอองเรณูแลว ละอองเรณูซึ่งมีเซลลสืบพันธุเพศผู  จะงอกทอหรือหลอดขนาด
เล็กที่เรียกวา หลอดละอองเรณู แทงลงไปตามกานเกสรตัวเมียจนถึงบริเวณโคนเกสรตัวเมียที่มีรังไขอยู 
ตอจากนั้นจะผานเขาไปในออวุลที่มีเซลลสืบพันธุ     เพศเมียหรือเซลลไขอยูภายใน จากนั้นเซลลสืบพันธุ
เพศผูหรือสเปรมเขาไปผสมกับเซลลไข ซึ่งเรียกกระบวนการผสมเซลลสืบพันธุนี้วา การปฏิสนธิ  ถาในรัง
ไขมีจํานวนออวุลหลายอัน ก็ตองใชละอองเรณูหลายอันดวย เพราะละอองเรณูแตละอันจะงอกหลอดเพื่อนําเอา
เซลลสืบพันธุเพศผูเขาผสมกับเซลลไขในออวุลไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

 
 
 
 
 

 
 

เราทราบแลววาการถายละอองเรณูคือ  การที่
ละอองเรณูจากเกสรเพศผูตกลงบน  ยอดเกสร
เพศเมียแลวนักเรียนทราบหรือไมวา การ
ปฏิสนธิ     คืออะไร? 

สรุปไดวา การปฏิสนธิ คือ การที่เซลลสืบพันธุเพศผู(สเปรม)   
เขาไปผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย(เซลลไข)นั่นเอง 
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การเปล่ียนแปลงภายหลังปฏิสนธิ 
    หลังจากที่เกิดการปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุของพืชดอกแลว เซลลไขที่ไดรับการผสมจะ

เจริญเติบโตเปนตนออนภายในเมล็ด  ซึ ่ง เมล็ดเปลี ่ยนแปลงมาจากออวุลนั ่นเอง  สวนรังไขทั้งหมดจะ
เจริญเติบโต  และขยายขนาดกลายเปนผล ในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู  และ 
กานเกสรตัวเมียจะคอย ๆ แหงและหลุดลวงไป 
 

ไขที่ไดรับการผสม                 ตนออน 
ออวุล     เมล็ด 
รังไข     ผล 
 

*************************************************** 
ท่ีมา  
กระทรวงศึกษาธิการ.สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

    วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
พรทิพย  รัตนวิเชียร.วิทยาศาสตรป.5.กรุงเทพฯ:บริษัทเจาพระยาระบบการพิมพ จํากัด,2547. 
วินัย  พัฒนรัฐและแหลมทอง รมสนธิ์.ชุดปฏิรูปการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงช้ันที่ 2(ป.4-6).   
                    กรุงเทพฯ:โรงพิมพประสานมิตร,2545 
อักษร ศรีเปลง  และคณะ.ชีววิทยา 2 โครงการตําราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ  สอวน. กรุงเทพฯ: 
                   สํานักพิมพบริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด,2547.  
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ใบกิจกรรมที่ 2 

 เร่ืองการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ 
 
 
          คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อศึกษาการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืช  
      โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  พรอมทั้งบันทึก  สรุปผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
      เรื่อง การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ 
       อุปกรณ 

1.สไลดถาวรเก่ียวกับลักษณะละอองเรณู 
2.กลองจุลทรรศน 
3.ภาพการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ 

     ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขาของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสังเกตลักษณะละองเรณูของพืชโดยใชกลองจุลทรรศน  บันทึกผลลงในใบบันทึก  
     กิจกรรม 
 3.นักเรียนสังเกตภาพการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ  บันทึกผล ลงในใบบันทึกกิจกรรม 

4.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 5.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
 เร่ืองการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ 

 
    รายชื่อสมาชิก 

1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………..…….. 

    ผลการทํากิจกรรม(ศึกษาจากกลองจุลทรรศน) 
    ลักษณะละอองเรณูที่สังเกตเห็น คือ……………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………….. 
   ภาพละอองเรณูที่สังเกตเห็น 
 
 
 
 
 
   ผลการทํากิจกรรม(ศึกษาจากภาพ) 
     …………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………….. 
 
    สรุปผล 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 2 
 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1.การสืบพันธุ ที่มีการการผสมกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศผู (สเปรม) และเซลลสืบพันธุเพศเมีย(ไข)ภายในรัง
ไข เปนการสืบพันธุแบบใดของพืช 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
2.การสืบพันธุของพืชประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอนคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
3.ดอก(Flower) มีสวนประกอบที่สําคัญคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
4. กลีบเลี้ยง(Sepal)   เปนสวนที่อยูนอกสุด ซึ่งเจริญเปลี่ยนแปลงมาจาก ใบ มีขนาดเล็ก มักมีสีเขียวทําหนาที่อะไร 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
5.กลีบดอก (Petal)   เปนสวนที่อยูถัดจากกลีบเลี้ยงเขาไป มี (สีสวยงามและมีกลิ่นหอม)  มักมีขนาดใหญกวากลีบ
เลี้ยง ทําหนาที่อะไร 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
6.เกสรตัวผู(Stamen)อยูถัดจากกลีบดอกเขาไป ประกอบดวย กานชูอับละอองเรณู และอบัละอองเรณูทําหนาที่ 
สรางอะไร 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
7.ละอองเรณูที่อยูที่เกสรตัวผู  มีลักษณะอยางไร 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
8.ละอองเรณูอยูติดกับดอกไมตลอดไปหรือไม  เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
9.เกสรตัวเมีย(Pistil)เปนสวนที่อยูในสุดประกอบดวยยอดเกสรตัวเมีย กานเกสรตัวเมีย และรังไข ทําหนาที่สราง
อะไร 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
10.ยอดเกสรตัวเมีย( Stigma) มีน้ําหวานเหนียว ๆ เพื่ออะไร 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

******************************** 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่2 
 
 
 

1.การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืช  
2. การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ 
3.กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย 
4. หอหุมดอกตอนยังตูม 
5.ลอแมลงใหมาผสมเกสร  
6. ละอองเรณู  
7.ลักษณะเปนผงละเอียดสีเหลือง 
8.ไม  เมื่อแกแลวจะปลิวไปตามที่ตางๆ 
9. สรางเซลลสืบพันธุเพศเมีย 
10. เพื่อ คอยดักจับละอองเรณู และใชเปนอาหารสําหรับการงอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นักเรียนลองตรวจคําตอบจากเฉลยดูซิครับ  วาทําแบบฝกหัด
ถูกกี่ขอ….อยาลืมแกไข      ขอที่ผิดดวยนะครับ… 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

เร่ือง การสืบพันธุพืช 
 
   1.ดอกไมมีสวนประกอบที่สําคัญอะไรบาง 
 (ดอกไมมีสวนประกอบหลักที่สําคัญ 4 สวน คือ กลีบเลี้ยง  กลีบดอก เกสรตัวผู  เกสรตัวเมีย) 
   2.สวนประกอบของพืชท่ีใชในการสืบพันธุไดแกอะไรบาง 
 (เกสรตัวผู  และเกสรตัวเมีย) 
   3นักเรียนคิดวาละอองเรณูอยูสวนใดของดอกไม 

(เกสรตัวผู) 
   4.นักเรียนคิดวาละอองเรณูมีลักษณะอยางไร 
 (เปนเม็ดกลมขนาดเล็ก สวนใหญมีสีเหลือง) 
   5.นักเรียนคิดวาละอองเรณูจะอยูติดกับดอกไมตลอดไปหรือไม  อยางไร 
 (ไม เมื่อละอองเรณูแกเต็มที่จะเกิดการถายเทจากอับเรณูไปยังยอดเกสรตัวเมีย) 
   6.ยอดเกสรตัวเมียมีลักษณะอยางไรบาง 
 (มีน้ําหวานเหนียวๆคอยจับละอองเรณู) 
   7.การสืบพันธุของพืชประกอบดวยขั้นตอนใดบาง 

(การสืบพันธุพืชประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือ การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ) 
   8.นักเรียนคิดวาการถายละอองเรณูคืออะไร 
 (การที่ละอองเรณูเกิดการถายเทจากอับเรณูไปยังยอดเกสรตัวเมีย) 
   9.นักเรียนคิดวาปจจัยใดบางที่ชวยในการถายละอองเรณู 

(ปจจัยตางๆชวย เชน ลม  แมลง  น้ํา  คน) 
   10.การถายละอองเรณูมีประโยชนตอพืชอยางไร 

(ชวยใหพืชสืบพันธุและขยายพันธุตอไป) 
   12.ถาหากพืชไมมีการถายละอองเรณูจะเกิดผลดีหรือผลเสีย อยางไร 

(จะเกิดผลเสีย คือ พืชไมมีการสืบพันธุและจะสงผลใหพืชสูญพันธุได) 
   13.นักเรียนคิดวาการปฏิสนธิคืออะไร 

(การปฏิสนธิ คือการที่เซลลสืบพันธุเพศผู(สเปรม)เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย  (เซลลไข) 
   14.นักเรียนคิดวาการปฏิสนธิเกิดขึ้นไดอยางไร 

(ละอองเรณูงอกทอหรือหลอดขนาดเล็กแทงลงไปตามกานเกสรตัวเมียจนถึงบริเวณโคนเกสรตัวเมีย 
   ที่ มีรังไขอยู ตอจากนั้นจะผานเขาไปในออวุลที่มีเซลลสืบพันธุเพศเมียอยูภายใน จากนั้นเซลลสืบพันธุเพศผู 
   (สเปรม)จะเขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย  (เซลลไข) เรียกวา การปฏิสนธิ) 
   15.หลังจากเกิดการปฏิสนธิดอกไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 

(กลีบเลี้ยง  กลีบดอก เกสรตัวผู และกานเกสรตัวเมียจะคอยๆแหงและหลุดรวงไป) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549    
เร่ือง การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช(การขยายพันธุพืช)   จํานวน  2 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………..………………………………………… 
สาระสําคัญ 
    การขยายพันธุพืช คือ การทําใหพืชมีจํานวนมากขึ้นทําไดหลายวิธี เชน การปกชํา  การตอนกิ่ง        
การติดตา  การเสียบกิ่ง  การทาบกิ่ง  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนตน 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.1.1   

    สํารวจตรวจสอบสืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายโครงสรางตางๆของพืช วัฏจักรชีวิต การสืบพันธุ
และการขยายพันธุพืช ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต การสังเคราะหดวยแสง  การตอบสนองตอ
สภาพแวดลอม และการนําความรูไปใชประโยชน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

     อธิบายโครงสรางของดอก  การสืบพันธุของพืชดอก การขยายพันธุพืช และการนําไปใชประโยชน 
จุดประสงคการเรียนรู 

     1.สามารถอธิบายการขยายพันธุดวยวิธีการปกชํา  การตอนกิ่ง  การติดตา  การเสียบกิ่ง  การทาบกิ่ง  
และการนําไปใชประโยชน ได 

     2.สามารถอธิบายการขยายพันธุพืชดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการนําไปใชประโยชนได 
เนื้อหาสาระ 

     1.การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช(การปกชํา  การตอนกิ่ง  การตดิตา  การเสียบกิ่ง    การทาบกิ่ง ) 
     2.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

กิจกรรมการเรียนรู 
     1.ขั้นสรางความสนใจ 

1.1 ครูนาํตนไมมาใหนักเรียนดู เชน ขิง  ขา  ตะไคร  แลวอภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับประเด็น 
ตอไปนี้ พืชแตละชนิดมีการสืบพันธุอยางไรบาง   
         1.2 ครูสนทนากับนักเรียนตามแนวคําถามตอไปนี้ 
  -เมล็ดพืชเจริญเปนตนใหมไดหรือไม  (ได) 
  -นักเรียนคิดวากุหลาบมีเมล็ดหรือไม  (มี) 
  -ใครเคยเห็นเมล็ดกุหลาบบาง (นักเรียนรวมกันบอกลักษณะของเมล็ดกุหลาบ     ที่เคยเห็น) 
         1.3 นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่วา พืชที่ไมมีเมล็ด เนื่องจากไมคอยมีการปฏิสนธิมี
การขยายพันธุไดอยางไร 

   2.ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง วิธีการการขยายพันธุพืชแบบตางๆ 
2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 

และเลขานุการกลุม 
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         2.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบกิจกรรมและทํากิจกรรม เรื่องการขยายพันธุพืช   โดยรวมศึกษา       
ใบความรูและใบกิจกรรมพรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรม ตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรูและใบกิจกรรม 
ซึ่งประกอบดวยใบความรูเรื่องการขยายพันธุพืช และ          ใบกิจกรรมเรื่องการขยายพันธุพืช 
       2.4 นักเรียนศึกษาขั้นตอนและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากใบความรู และหนังสือ   อานประกอบ
เกี่ยวกับประเด็นที่วา  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคืออะไร   มีวิธีการขั้นตอนการทําอยางไร   นิยมทํากับพืชชนิดใดและมี
ประโยชนอยางไร 
       2.5นักเรียนแตละกลุมจับฉลากเพื่อสาธิตการขยายพันธุพืช กลุมละ 1 วิธี ดังนี้ การปกชํา   
การตอนกิ่ง  การติดตา  การตอกิ่ง  การทาบกิ่ง 
       2.6 นักเรียนศึกษาวิธีการและขั้นตอนการขยายพันธุพืชในใบความรู และปฏิบัติการขยายพันธุพืช  
นําผลการศึกษาเสนอใหเพื่อนในชั้นไดทราบ 

    3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเรื่องการขยายพันธุพืช 
3.2นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 

     4.ขั้นขยายความรู 
4.1 นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องการขยายพันธุพืช      และอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับประเด็นที่วา  

การขยายพันธุพืชแตละวิธีมีความหมายอยางไร   มีขั้นตอนการทําอยางไร  และ มีประโยชนอยางไรบาง 
4.2 ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องการขยายพันธุพืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

         4.3 ครูอภิปรายและซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่วา การขยายพันธุพืชแตละวิธีมีความหมายอยางไร    
มีขั้นตอนการทําอยางไร  และมีประโยชนอยางไรบาง 

    5.ขั้นประเมิน 
5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการขยายพันธุพืช และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

         5.2นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชนของการขยายพันธุพืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
สื่อการเรียนรู 
   1.ตนพืช 

  2. ภาพการขยายพันธุพืช 
  3.ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
  4. ใบความรูที่ 3เรื่องการขยายพันธุพืช 
  5. ใบกิจกรรมที่ 3เรื่องการขยายพันธุพืช 
  6.แบบฝกหัดทบทวนที่ 3 เรื่องการขยายพันธุพืช 
  7.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการแบง
หนาที่ความ
รับผิดชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจเขา
รวมกิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหารือ
และวางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจเขา
รวมกิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํากิจกรรม
ไมเสร็จตาม
เวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 
 

คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณ  
ภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 

การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
รายบุคคลและรายกลุม 

 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง…………………………………………………………………………….. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 244

เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและสรุปผล
กิจกรรมไมถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
บางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
บางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 3 
 เร่ืองการขยายพันธุพืช 

 
การขยายพันธุพืช 
 
                    การขยายพันธุพืช  หมายถึง   วิธีการที่ทําใหเกิดการเพิ่มปริมาณของตนพืชใหมากขึ้น เพื่อดํารงสาย
พันธุ พืชชนิดตาง ๆ ไวไมใหสูญพันธุ ซึ่งวิธีการที่นิยมปฏิบัติโดยทั่วไป ไดแก  การตอนกิ่ง 

                   การตอนกิ่ง คือ การทําใหกิ่งหรือตนพืชเกิดรากขณะติดอยูกับตนแม จะทําใหไดตนพืชใหมที่มี
ลักษณะทางสายพันธุ เหมือนกับตนแมทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. เลือกกิ่งที่ไมแกหรือไมออนเกินไปที่สมบูรณปราศจากโรคและแมลง  
   2. คว่ันกิ่ง ลอกเอาเปลือกออก แลวขูดเยื่อเจริญที่เปนเมือกลื่น ๆ ออก 
   3. นําตุมตอน (ขุยมะพราวที่แชน้ํา แลวบีบหมาด ๆ อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงใหแนน) มาผาตาม

ความยาวแลวนําไปหุมบนรอยแผลของกิ่งตอน มัดดวยเชือกทั้งบนและลางรอยแผล 
                   4. เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผานวัสดุ และเริ่มแกเปนสีเหลือง สีน้ําตาล ปลายรากมีสีขาว และมีจํานวน    
มากพอจึงตัดกิ่งตอนได 

   5. นํากิ่งตอนไปชําในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกตอไป 
 
การทาบกิ่ง คือ การนําตนพืช 2 ตนเปนตนเดียวกัน โดยสวนของตนตอที่นํามาทาบกิ่ง จะทําหนาที่เปน
ระบบรากอาหารใหกับตนพันธุดี โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เลือกกิ่งที่ไมแกและไมออนเกินไปที่สมบูรณเพศปราศจากโรคและแมลง 

2. เฉือนกิ่งพันธุดีใหเปนรูปโลยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว  

3. เฉือนตนตอเปนรูปปากฉลาม 

4.ประกบแผลตนตอเขากับกิ่งพันธุดี พันพลาสติกใหแนน แลวมัดตนตอ กับกิ่งพันธุดวยเชือก หรือลวด 
5.ประมาณ 6 - 7 สัปดาห แผลจะติดกันดี รากตุมตนตอจะงอกแทงผานวัสดุ และเริ่มมีสีน้ําตาล ปลายราก

มีสีขาว และมีจํานวนมากพอ จึงจะตัดได 
6. นําลงถุงเพาะชํา พรอมปกหลังค้ํายัน ตนเพื่อปองกันตนลม 
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การติดตา 
      การติดตา คือ  การเชื่อมประสานสวนของตนพืชเขาดวยกัน     เพื่อใหเจริญเปนพืช    ตน เดียวกัน 

โดยการนําแผนตาจากกิ่งพันธุดี ไปติดบนตนตอ การติดตาจะมีวิธีการทํา 2 วิธี คือ       วิธีการติดตาแบบลอกเนื้อ
ไม และแบบไมลอกเนื้อไม ซึ่งในทีนี้จะแนะนําเฉพาะขั้นตอน การติดตาแบบลอกเนื้อไม ดังนี้  

   1. เลือกตนตอในสวนที่เปนสีเขียวปนน้ําตาล แลวกรีดตนตอจากบนลงลาง 2 รอย หางกันประมาณ 1 
ใน 3 ของเสนรอบวงของตนตอ ความยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร 
                 2. ตัดขวางรอยกรีดดานบน แลวลอกเปลือกออกจากดานบนลงดานลาง ตัดเปลือก ที่ลอกออกใหเหลือ  
ดานลางยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
                3. เฉือนแผนตายาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร ลอกเนื้อไมออกแลวตัดแผนตา ดานลางทิ้ง 

4. สอดแผนตาลงไปในเปลือกตนตอ โดยใหตาตั้งขึ้น แลวพันดวยพลาสติกใหแนน 
               5.ประมาณ 7 - 10 วัน จึงเปดพลาสติกออก แลวพันใหม โดยเวนชองใหตาโผล ออกมา ทิ้งไวประมาณ    
2 - 3 สัปดาห จึงตัดยอดตนเดิมแลวกรีดพลาสติกออก 
การเสียบยอด  

 การเสียบยอด คือ การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของตนพืช 2 ตนเขาดวยกัน เพื่อใหเจริญเติบโต เปนตน
เดียวกัน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตัดยอดตนตอใหสูงจากพื้นดิน ประมาณ 10 เซนติเมตร แลวผากลางลําตนของ ตนตอใหลึกประมาณ 
3 - 4 เซนติเมตร 
2. เฉือนยอดพันธุดีเปนรูปลิ่มยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร 
3. เสียบยอดพันธุดีลงในแผลของตนตอ ใหรอยแผลตรงกัน แลวใชเชือกมัดดานบน และลางรอยแผลตน

ตอใหแนน 
4. คลุมตนที่เสียบยอดแลวดวยถุงพลาสติก หรือนําไปเก็บไวในโรงอบพลาสติก  
5. ประมาณ 5 - 7 สัปดาห รอยแผลจะประสานกันดี และนําออกมาพักไวในโรง เรือนเพื่อรอการปลูก
ตอไป 

การตัดชํา 
การตัดชํา  คือ การนําสวนตาง ๆ ของพืชพันธุดี เชน ใบ และ ราก มาตัดและปกชําในวัสดุเพาะชํา  

เพื่อใหไดพืชตนใหมจากสวนที่นํามาตัดชํา แตในที่นี้จะขอแนะนําขั้นตอนการตัดชํากิ่งซึ่ง มีขั้นตอน ดังนี้  
1. ตัดโคนกิ่งใหชิดขอยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร โดยตัดเฉียงเปนรูปปากฉลาม และตัดปลายบน
ใหเหนือตาประมาณ 1 เซนติเมตร 
2. ใชมีดปลายแหลมกรีดบริเวณรอบโคนยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 2 - 3 รอย 
3. ปกกิ่งชําลงในวัสดุเพาะชํา ลึกประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร 
4. นําเขาโรงอบพลาสติก หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ 
5. ประมาณ 25 - 30 วัน กิ่งตัดชําจะแตกยอกออน พรอมออกราก เมื่อมีจํานวนมากพอ จึงยายปลูกตอไป 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

                   ปจจุบันมนุษยไดพัฒนาวิธีการขยายพันธุพืชแบบใหม      ขึ้นมาเพื่อใหไดตนออนจํานวนมากใน
ระยะเวลาสั้นๆ       และตนออนที่ไดทุกตนจะปลอดจากเชื้อโรค   และมีลักษณะตางๆเหมือนตนเดิม                    
ทุกประการ     เราเรียก การขยายพันธุพืชดังกลาว  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เปนการ
ขยายพันธุพืช ที่ทําไดพืชตนใหมที่มีคุณภาพดี ในปริมาณมาก และใชระยะเวลาอันรวดเร็ววิธีนี้นิยมใช               
กั บ พื ช ที่ มี ป ญ ห า  เ รื่ อ ก า ร ข ย า ย พั น ธุ  ห รื อ พื ช ที่ มี ป ญ ห า เ รื่ อ ง โ ร ค  เ ช น   ขิ ง   ก ล ว ย ไ ม  
                

 

 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

     1.  การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง   คือ   การนําธาตุอาหารหลักที่พืชตองใชในการ
เจริญเติบโต   เชน   ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม   แคลเซียม   แมกนีเซียม   และกํามะถัน   และธาตุ
อาหารรอง    ซึ่งเปนธาตุที่พืชใชเปนจํานวนนอย  เชน   เหล็ก  แมงกานีส   สังกะสี  ทองแดงมาผสมกับวุน
ฮอรโมนพืช  วิตามิน  และน้ําตาลในอัตราสวนที่พอเหมาะ    แลวนําไปฆาเชื้อใสลงในขวดเพาะเลี้ยง  

      2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  คือ   การนําเนื้อเยื่อสวนตางๆ ของพืช   เชน  ยอดออนตาออน  ที่ตองการ
ขยายพันธุมาทําความสะอาดแลวนําไปฆาเชื้อ   หลังจากนั้นนําเนื้อเยื่อไปวางลงบนอาหารเพาะเลี้ยง  อาหารและ
ฮอรโมนในอาหารเพาะเลี้ยง จะชวยกระตุนใหเนื้อเยื่อที่นํามาเพาะบนอาหารเพาะเลี้ยง เกิดเปนตนออนของพืช
จํานวนมาก 

      3.  การยายเลี้ยงตนออน    เมื่อมีกลุมของตนออนเกิดขึ้น    ใหแยกตนออนออกจากกันเพื่อนําไป
เพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงใหมจนตนออนแข็งแรง  จึงนําตนออนที่สมบูรณออกจากขวดเพาะเลี้ยงแลวนําไป
ปลูกลงในแปลงเพาะเลี้ยงตอ 

************************************************************** 
ท่ีมา 
http://www.doae.go.th/library/html/detail/plants/main.htm 

http://sunyala.tripod.com/plant12/plant13/FLO_6.HTM 

http://www.sut.ac.th/e-texts/Agri/work/tissus/tissus.html 

     ปจจุบันมีการนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใชกับพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญบางชนิด  เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของตลาด
เชน   กลวยไม   กุหลาบ   ขาว   สัก   คารเนชั่น   เปนตน  
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 ใบกิจกรรมที่ 3 
 เร่ืองการขยายพันธุพืช 

 
 
         คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อศึกษาการขยายพันธุพืช โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  พรอมทั้ง 
บันทึก  สรุปผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเรื่องการขยายพันธุพืช 

 
       อุปกรณ 

1.ภาพพืชชนิดตางๆ 
2.ใบความรูเรื่องการขยายพันธุพืช 
3.กิ่งพืช   มีด  พลาสติกใส 

 
      ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ 
 2.ใหแตละกลุมสังเกตพืชในภาพ เขียนบันทึกวิธีการขยายพันธุพืชที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ผลลงใน  
    ใบบันทึกกิจกรรม 
 3.นักเรียนทดลองทําการขยายพันธุพืช 1 ประเภท  บันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรม 

4.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 5.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
 เร่ืองการขยายพันธุพืช 

   รายชื่อสมาชิก 
1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………….. 

    ผลการทํากิจกรรม(ตอนที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายพันธุโดยวิธี………………….……….    ……….…………….    ……………………….. 

ขยายพันธุโดยวิธี……………………….    ……………………….    ………………………….. 

ขยายพันธุโดยวิธี…………..……….    …………..…..……….   ……………….…………….. 

ทุเรียน โปยเซียน กลวย 

เฟองฟา เข็ม กลวยไม 

เงาะ กุหลาบ ขิง 
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     ผลการทํากิจกรรม(ตอนที่ 2) 
     …………………………………………………………………………………………………………………  
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………….…………………………………………… 
     ภาพการขยายพันธุพืชโดยวิธี………………………………………..………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สรุปผล 
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………….……..……………………………………… 
    ………………………………………………………...........................................................................................
.. 
 
 
 

************************************* 
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 3 
 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1.การขยายพันธุพืช เพื่ออะไร 
………………………………………………………………….………………………………………………… 
2.การทําใหกิ่งหรือตนพืชเกิดรากขณะติดอยูกับตนแม จะทําใหไดตนพืชใหม ที่มีลักษณะทางสายพันธุ เหมือนกับ
ตนแมทุกประการ เรียกวาอะไร  
………………………………………………………………….………………………………………………… 
3.การตอนกิ่งควรเลือกกิ่งที่มีลักษณะอยางไร  
………………………………………………………………….………………………………………………… 
4.การนําตนพืช 2 ตนเปนตนเดียวกัน โดยสวนของตนตอที่นํามาทาบกิ่ง จะทําหนาที่เปนระบบรากอาหารใหกับ
ตนพันธุดี เรียกการขยายพันธุพืชแบบนี้วาอยางไร 
………………………………………………………………….………………………………………………… 
5.การทาบกิ่งผลผลิตที่ไดจะเหมือนกับตนตอหรือกิ่งพันธุดี 
………………………………………………………………….………………………………………………… 
6. การเชื่อมประสานสวนของตนพืชเขาดวยกัน เพื่อใหเจริญเปนพืชตน เดียวกัน โดยการนําแผนตาจากกิ่งพันธุดี 
ไปติดบนตนตอเรียกวาอะไร 
………………………………………………………………….………………………………………………… 
7. การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของตนพืช 2 ตนเขาดวยกัน เพื่อใหเจริญเติบโต เปนตนเดียวกันเรียกวิธีการนี้วาอะไร      
………………………………………………………………….………………………………………………… 
8.การนําสวนตาง ๆ ของพืชพันธุดี เชน ใบ และ ราก มาตัดและปกชําในวัสดุเพาะชํา เพื่อใหไดพืชตนใหมจาก
สวนที่นํามาตัดชําเรียกวิธีการขยายพันธุพืชแบบนี้วาอะไร     
………………………………………………………………….………………………………………………… 
9.นกัเรียนทราบหรือไมวานอกจากการขยายพันธุพืชที่นักเรียนไดเรียนรูไปแลวยังมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ 
มาชวยในการขยายพันธุพืชอีกดวย  คือวิธีอะไร  
………………………………………………………………….………………………………………………… 
10.ปจจุบันมีการนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใชกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญบางชนิด  เพื่อใหเพียงพอกับ
ความตองการของตลาด ไดแกพืชอะไรบาง 
………………………………………………………………….………………………………………………… 

****************************** 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่ 3 
 
 

1.การทําใหพืชมีจํานวนมากขึ้น   
2.การตอนกิ่ง 
3.กิ่งแกหรือกิ่งออนที่สมบูรณปราศจากโรคและแมลง 
4.การทาบกิ่ง 
5.กิ่งพันธุดี 
6.การติดตา 
7.การเสียบยอด 
8.การตัดชํา 
9.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
10. กลวยไม   กุหลาบ   ขาว   สกั   คารเนชั่น   เปนตน  
              
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถาอยากตอบถูกทุกขอ  …..นักเรียนตองขยันอาน… 
ขยันศึกษาคนควานะครับ…. 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
เร่ือง การขยายพันธุพืช 

 
 
   1.นักเรียนคิดวาเมล็ดพืชเจริญเปนตนใหมไดหรือไม  

(ได) 
   2.นักเรียนคิดวาตนกุหลาบมีเมล็ดหรือไม 
  (มี) 
   3.นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดจึงไมคอยเห็นเมล็ดกุหลาบ 
 (เนื่องจากกุหลาบเปนพืชที่ไมคอยมีการปฏิสนธิ)  
   4.การขยายพันธุพืชคืออะไร  

(การขยายพันธุพืชคือการทําใหพืชมีจํานวนมากขึ้น) 
   5.นักเรียนคิดวาวิธีการขยายพันธุพืชทําไดอยางไรบาง 
 (การขยายพันธุพืชทําไดหลายวิธี เชน การปกชํา  การตอนกิ่ง  การติดตา  การเสียบกิ่ง  การทาบกิ่ง   
    การ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ) 
    6.พืชท่ีไมมีเมล็ดเนื่องจากไมคอยมีการปฏิสนธิมีการขยายพันธุอยางไร 
 (การขยายพันธุพืชทําไดหลายวิธี เชน การปกชํา  การตอนกิ่ง  การติดตา  การเสียบกิ่ง  การทาบกิ่ง   
    การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ) 
    7.การปกชําหมายถึงอะไร 
 (การปกชํา คือ การนําเอาสวนตางๆของพืชพันธุดี เชนใบ และรากมาปกชําในวัสดุเพาะชําเพื่อใหได 
    พืชตนใหม) 
    8.พืชท่ีไดจากการปกชํามีลักษณะอยางไร 

(พืชตนใหมที่ไดจากการปกชํา มีลักษณะทางสายพันธุเหมือนกับตนแมทุกประการแตไมมีรากแกว) 
    9.การตอนกิ่ง หมายถึงอะไร 
 (การตอนกิ่ง คือ การทําใหกิ่งหรือตนพืชเกิดรากขณะที่ติดอยูกับตนแม ) 
    10.พืชท่ีไดจากการตอนกิ่งมีลักษณะอยางไร 
 (พืชตนใหมที่ไดจากการตอนกิ่งมีลักษณะทางสายพันธุเหมือนกับตนแมทุกประการแตไมมีรากแกว) 
    11.การทาบกิ่ง หมายถึงอะไร 
 (การทาบกิ่ง หมายถึง การนําตนพืช 2 ตนเช่ือมติดเปนตนเดียวกัน โดยสวนของตนตอที่นํามาทาบกิ่ง  
    จะทําหนาที่เปนระบบรากดูดน้ําและอาหารใหกับตนพันธุดี) 
    12.พืชตนใหมท่ีไดจากการทาบกิ่งมีลักษณะอยางไรบาง 
           (พืชตนใหมที่ไดจากการทาบกิ่ง มีลักษณะทางสายพันธุเหมือนกับตนพันธุดีที่นํามาทาบกิ่ง และมีลําตน 
   ที่แข็งแรง  มีรากแกว ทําใหไดพืชตนเดียวกัน มีหลายสายพันธุ) 

********************************************* 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549    
เร่ือง การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว(การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว) จํานวน  2 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 
     สัตวบางชนิดสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  บางชนิดสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
หมายถึง การสืบพันธุที่ตองอาศัยเซลลสืบพันธุเพศผู (เซลลอสุจิ) เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (เซลลไข) และ
การที่เซลลสืบพันธุทั้งสองเขาผสมกันเรียกวา การปฏิสนธิ 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.1.2   

    สํารวจตรวจสอบสืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของอวัยวะตางๆ ของสัตว 
ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิต  การสืบพันธ  พฤติกรรมของสัตว และการนําความรู
ไปใช 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
                    สืบคนขอมูลและอธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอม    
จุดประสงคการเรียนรู 
    1. สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวได 
    2. สามารถสรุปเกี่ยวกับการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและการปฏิสนธิของสัตวได 
    3. สามารถอธิบายการปฏิสนธิภายในของสัตวและยกตัวอยางสัตวที่มีการปฏิสนธิภายในได 
    4. สามารถอธิบายการปฏิสนธิภายนอกของสัตวและยกตัวอยางสัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกได 
เนื้อหาสาระ 

1. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 
2. การปฏิสนธิภายในและการปฏิสนธิภายนอก 

กิจกรรมการเรียนรู 
1.ขั้นสรางความสนใจ 
   1.1  ครูนําปลากัด เพศผูและปลากัดเพศเมีย ใหนักเรียนสังเกตลักษณะของปลากัด  ทั้งสองเพศ และ 

สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นตอไปน้ี สัตวมีการสืบพันธุอยางไร   
     1.2 ครูใหนักเรียนดูภาพสัตวที่ประกอบดวย พอ แม ลูก และสนทนากับนักเรียนตามแนวคําถาม
ตอไปนี้ 
              - ครอบครัวของสัตวแตละชนิดประกอบดวยใครบาง 
              - สัตวเหลานี้มีลูกไดอยางไร 
     1.3 นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่วา การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว   คืออะไร         
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวมีขั้นตอนสําคัญอยางไร 
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2.ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 
2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 

และเลขานุการกลุม 
         2.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบกิจกรรมและทํากิจกรรม เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว  
โดยนักเรียนรวมศึกษา  วีดิทัศน เรื่องการสืบพันธุของปลากัด และใบกิจกรรม  พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรม 
ตามประเด็นที่ระบุไวในใบกิจกรรม     ซึ่งประกอบดวย   ใบกิจกรรมเรื่องสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว  
        2.4นักเรียนศึกษาการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและการปฏิสนธิของสัตว จากใบความรู และหนังสือ
เรียน เกี่ยวกับประเด็นที่วา การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวคืออะไร  สัตวที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศไดแก
สัตวชนิดใดบาง      

3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
   3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรม   เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 

                   3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 
                   3.3 นักเรียนอภิปรายรวมกัน และสรุปเกี่ยวกับความหมายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว  

4.ขั้นขยายความรู 
   4.1ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว  การปฏสินธิภายนอก 

  และการปฏิสนธิภายในของสัตว   
    4.2 ครูอภิปรายและใหนักเรียนยกตัวอยางสัตวในทองถิ่นที่มีการสบืพันธุแบบอาศัยเพศ 
    4.3 ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน 

5.ขั้นประเมิน 
   5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว   
   5.2 นักเรียนรวมกันบอกชื่อสัตวในทองถิ่น  ที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  ที่มีการปฏิสนธิภายใน  

และสัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอก 
                   5.3 นกัเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนความรู 
สื่อการเรียนรู 
   1.ปลากัด เพศผู  และปลากัดเพศเมีย 

  2. ภาพครอบครัวสัตว 
  3.วีดิทัศนเรื่องการสืบพันธุของปลากัด 
  4. ใบความรูที่ 4เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 
  5. ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 
  6.แบบฝกหัดทบทวนที่ 4 เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 
  7.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการแบง
หนาที่ความ
รับผิดชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจเขา
รวมกิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหารือ
และวางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจเขา
รวมกิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํากิจกรรม
ไมเสร็จตาม
เวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 
 

คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 

การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                แบบประเมินผลงานนักเรียน 
รายบุคคลและรายกลุม 

 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง…………………………………………………………………………….. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและสรุปผล
กิจกรรมไมถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
บางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
บางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 4 
 เร่ืองการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 

 
การสืบพันธุของสัตว 

     เมื่อสัตวโตเต็มที่และ พรอมที่จะสืบพันธุแลว เพศเมียจะสรางไข และเพศผูจะสรางอสุจิ ไข และ     
ตัวอสุจิของสัตวแตละชนิดจะมีขนาดและจํานวนตางๆกันไป โดยทั่วไปไขจะมีลักษณะกลมหรือรี เคลื่อนที่ไมได 
และมักมีอาหารสะสมอยูเพื่อไวเลี้ยงตัวออนที่อยูภายใน เชน ไขแดงของไขไก ไขเปด นอกจากนี้ยังมีสิ่งหอหุม
เพื่อปองกันการกระทบกระเทือนจากสิ่งแวดลอม       ซึ่งอาจมีลักษณะเปนวุน เชน ไขกบ หรือมีลักษณะเปน     
เยื่อเหนียว เชน ไขเตาทะเล บางชนิดมีเปลือกแข็งหุม เชน ไขเปด ไขไก ไขจระเข 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว (Sexual Reproduction ) คือการสืบพันธุ           ที่ตองมีการ
ผสมระหวางเซลลสืบพันธุของเพศผู ที่เรียกวา ตัวอสุจิ (Sperm) และเซลลสืบพันธุของเพศเมียที่
เรียกวา ไข (Egg)ตัวอยางเซลลอสุจิมีขนาดเล็กกวาไขมากและมองไมเห็นดวยตาเปลาและจะ
เคลื่อนที่ไดเร็ว เพราะมีสวนหางชวยในการเคลื่อนที่เพื่อสะดวกในการเขาผสมกับไข 

อสุจิและไขมีลักษณะอยางไร? 

ไข (Egg)โดยทั่วไปมีลักษณะกลมหรือรี เคลื่อนที่ไมได ไขของสัตวมักมี
อาหารสะสมอยูเพื่อเลี้ยงตัวออนที่อยูภายในไข เชน ไขแดงของไขไกและไข
เปด ไขแดงซึ่งมีเยื่อหุมอยูเทียบไดกับเซลล 1 เซลล สวนจุดกลม ๆ ในไขแดง 
คือ นิวเคลียส เซลลไขสวนมากมักจะมีสิ่งหอหุมเพื่อปองกันการ
กระทบกระเทือนจากสิ่งแวดลอม เชนไขกบมีวุนหุม ไขเตาทะเลมีสิ่งที่มี
ลักษณะเปนเยื่อเหนียวหุม       ไขเปดและไขไกมีเปลือกแข็งหุม เปนตน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 265

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนทราบหรือไมวา การปฏิสนธิคืออะไร? 

ภาพ ลักษณะไขและอสุจิของสัตว
ที่มา :http://web1.dara.ac.th/yanin/B5_Animal/Growth/Reproduction/animal_521.html 

 

ตัวอสุจิ (Sperm)มีขนาดเล็กกวาไขมาก มองดวยตาเปลาไมเห็นตองใชกลอง
จุลทรรศนสองดูจึงจะมองเห็น ตัวอสุจิมีสวนประกอบอยู 3 สวน คือ       หัว 
(head) ลําตัว (body) และหาง (tail) สวนหัวจะมีนิวเคลียสเปนสวนประกอบ 
อสุจิเคลื่อนที่โดยใชหาง  สําหรับตัวอสุจิจะมีขนาดเล็กกวาไขมาก และมองไม
เห็นดวยตาเปลา และจะเคลื่อนที่ไดเร็วเพราะมีสวนหางชวยในการเคลื่อนที่
เพื่อสะดวกในการเขาผสมกับไข 
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การสืบพันธุของปลากัด 

    ปลากัด เปนปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยงเปนเวลานานมาแลว  ทั้งนี้เลี้ยงไวเพื่อดูเลนและ
เลี้ยงไวเพื่อเปนกีฬากัดปลา 

       ปลากัดมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  โดยมีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุ
เพศเมียภายนอกรางกายเพศเมีย  เรียกวาการปฏิสนธิภายนอก 

ขั้นตอนการสืบพันธุของปลากัด 

                  1. ปลากัดตัวผูและตัวเมียวายวนไปมา อยูทางดานที่ขวดติดกัน ตัวผูจะเรงสรางหวอด ตัวเมียทองโตขึ้น           

                   2. ตัวผูสรางหวอดเพิ่มขึ้นและไลตัวเมีย ซึ่งจะวายหนีและบางครั้งก็วายเขาหา 

                   3. ตัวผูเขารัดตัวเมีย                                                                                                             

                   4.ตัวผูเขารัดตัวเมีย แลวพลิกตัวเมียตะแคงตัวอยูที่ผิวน้ํา เมื่อตัวเมียถูกรัดจะปลอยไขออกมา 1 ชุด 
ประมาณ 15-25 ฟอง และตัวผูจะปลอยอสุจิเขาผสมดวยขณะรัด 

                   5.การรัดตัวนานประมาณ 1 นาที จึงคลายออก 

 

เมื่อตัวอสุจิผสมกับไขจะเกิดการ ปฏิสนธิ (Fertilization) ขึ้น     ถาตัวอสุจิจากสัตว   
เพศผูเขาผสมกับไขซึ่งยังอยูในตัวของสัตวเพศเมีย เราเรียกการปฏิสนธิ  แบบนี้วา การปฏิสนธิ
ภายใน (Internal Fertilization) ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม   สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน แมลง ปลา    
ที่ออกลูกเปนตัว เชน ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง    ปลาฉลาม 

แตถามีการผสมระหวางไขและตัวอสุจิภายนอกตัวของสัตวเพศเมีย          เราเรียกวา 
การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization) ไดแก สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก ปลาตาง ๆ และสัตวน้ํา  
ที่ออกลูกเปนไขทุกชนิด 

ปลากัดมีขั้นตอนการสืบพันธุอยางไรนะ?  
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                    6.ตัวเมียก็จะพลิกตัวกลับในทาปกติ                                                                                                                        

                    7.ตัวผูจะรีบวายไปอมไขที่กําลังจม กอนที่ตัวเมียจะวายไปกินไขกอน  

                    8.ตัวผูอมไขไปพนใสไวในหวอด และดูแลไข9.ตัวผูตามเก็บไขที่ตกลงมาจากหวอด   

                    9.ลักษณะของไขปลากัด หลังจากแมปลาออกไขหมดแลว ปลากัดตัวผูจะไลกัดตัวเมียไมใหใกล
หวอด จึงตองแยกปลากัดตัวเมียออกมาจากอาง                                                                                                                 

                    10.ไขปลากัดที่ไดรับการผสมจะฟกเปนตัวในเวลา 1-2 วัน หลังจากนั้นจึงควรแยกปลาตัวผูออกจาก
อางเลี้ยงลูกปลา 

************************************************** 

ท่ีมา 

- Image Copyright 2002 by Yanin Tongperm, Dara academy  

-http://ubon.obec.go.th/school/ksks/science/reproduction.htm 

-http://web1.dara.ac.th/yanin/B5_Animal/Growth/Reproduction/animal_521.htm 
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ใบกิจกรรมที่ 4 
 เร่ืองการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 

 
 
             คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อศึกษาการสืบพันธุของสัตว โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  
          พรอมทั้งบันทึกผล  สรุปผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเรื่องการสืบพันธุแบบ 
          อาศัยเพศของสัตว 
 
           อุปกรณ 

1.วีดิทัศน เรื่อง การสืบพันธุของปลากัด 
2.ใบความรูเรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 

 
           ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขาของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสังเกตวีดีทัศน เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของปลากัด  ภาพการสืบพันธุของ 
         นกยูง เขียนบันทึกวิธีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของปลากัด  และการสืบพันธุ       ของนกยูง บันทึกผลลง 
         ในใบบันทึกกิจกรรม 

3.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 4.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม 
 เร่ืองการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 

    รายชื่อสมาชิก 
1……………………………………………………………….………………..………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………..…………….. 
4………………………………………………………………………..………………….. 
5…………………………………………………………………….…………………….. 
6………………………………………………………………….……………………….. 
7…………………………………………………………………..……………………….. 
 

    ผลการทํากิจกรรม  : สังเกตวีดิทัศน 
     ลักษณะปลากัดเพศผู 
   …………………………………………………………………………..…………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………….……………………… 
    ลักษณะปลากัดเพศเมีย 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
    การสืบพันธุของปลากัด 
    ………………………………………………………………………….…………………………………… 
    ………………………………………………………………………….…………………………………… 
    ……………………………………………………………….……………………………………………… 
    สรุปผล 
    ………………………………………………………………..……………………………………………… 
    ………………………………………………….………………….………………………………………… 
    …………………………………………..…………………………………………………………………… 
     ……………………………………………….……………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 4 
 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1. การสืบพันธุที่ตองอาศัยเซลลสืบพันธุเพศผู (เซลลอสุจิ) เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย 
    (เซลลไข)เปนการสืบพันธุแบบใด 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
2.การที่เซลลสืบพันธุทั้งสองเขาผสมกันเรียกวาอะไร 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
3.เมื่อสัตวโตเต็มที่และพรอมที่จะสืบพันธุแลว เพศเมียและเพศผูจะสรางเซลลสืบพันธุที่เรียกวาอะไร 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
4. โดยทั่วไปไขจะมีลักษณะอยางไร  
………………………………………………………………………….……………………………………… 
5.เซลลอสุจิเคลื่อนที่ไดเร็วโดยใชสวนใดในการเคลื่อนที่  
………………………………………………………………………….……………………………………… 
6. ถาตัวอสุจิจากสัตวเพศผูเขาผสมกับไข ซึ่งยังอยูในตัวของสัตวเพศเมีย เราเรียกการปฏิสนธิ  แบบนี้วาอะไร 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
7.สัตวที่มีการปฏิสนธิภายในไดแกสัตวชนิดใดบาง 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
8.การผสมระหวางไขและตัวอสุจิภายนอกตัวของสัตวเพศเมีย เราเรียกวาอะไร  
………………………………………………………………………….……………………………………… 
9.สัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอก ไดแก สัตวชนิดใดบาง 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
10.ปลากัดมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ซึ่งมีการปฏิสนธิแบบใด  
………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
*********************************** 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่ 4 
 
 
1.การสืบพันธุ                                                                                                                                         
2.การปฏิสนธิ                                                                                                                                       
3.ไขและอสุจิ 
4.กลมหรือรี เคลื่อนที่ไมได และมักมีอาหารสะสมอยู 
    เพื่อไวเลี้ยงตัวออนที่อยูภายใน 
5.สวนหาง 
6.การปฏิสนธิภายใน 
7. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน แมลง ปลา     
     ที่ออกลูกเปนตัว เชน ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาฉลาม 
8.การปฏิสนธิภายนอก 
9.สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก ปลาตาง ๆ และสัตวน้ํา  ที่ออกลูกเปนไขทุกชนิด 
10.การปฏิสนธิภายนอก 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นักเรียนลองสังเกตสัตวในทองถิ่นดูซิครับวา …. 
สัตวแตละชนิดมีการสืบพันธุอยางไรบาง….. 
อยาลืมจดบันทึกดวยนะครับ…. 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
เร่ือง การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว 

 
   1.นักเรียนคิดวาสัตวมีการสืบพันธุหรือไม    

(มี ) 
    2.นักเรียนคิดวาสัตวมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศอยางไร 
  (การผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมีย) 
   3.นักเรียนคิดวาสัตวแตละชนิดมีลูกไดอยางไร 

(สัตวตัวผูและสัตวตัวเมียผสมพันธุกัน) 
    4.นักเรียนคิดวาการสืบพันธุของสัตวมีก่ีประเภทอะไรบาง 
 (การสืบพันธุของสัตวมี 2 ประเภทคือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
    5.การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว หมายถึงอะไร 
 (การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว หมายถึง การสืบพันธุที่มีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและ 
 เซลลสืบพันธุเพศเมีย) 
   6.เซลลสืบพันธุของสัตวเพศผูคืออะไร และมีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (เซลลสืบพันธุของสัตวเพศผู คือ สเปรม หรือ อสุจิ มีลักษณะสําคัญคือ มีขนาดเล็กกวาเซลลไข  

มีสวนประกอบ 3 สวนคือ หัว  ลําตัว และหาง เคลื่อนที่ไดโดยใชหาง) 
    7.เซลลสืบพันธุของสัตวเพศเมียคืออะไร อะไร และมีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (เซลลสืบพันธุของสัตวเพศเมีย คือไข มีลักษณะสําคัญคือ รูปรางกลมหรือรี เคลื่อนที่เองไมได มักจะมี 
 อาหารสะสมอยูสําหรับเลี้ยงตัวออน มีขนาดใหญกวาอสุจิ) 
    8.นักเรียนคิดวาสัตวในทองถิ่นชนิดใดบางที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
 ( เปด  ไก  สุนัข  แมว  สุกร  นก  ปลา ฯลฯ ) 
    9.ปลากัดเพศเมียมีลักษณะอยางไร 
 (ลําตัวมีสีออนกวาเพศผู  ถาเปนปลากัดจีน ครีบจะสั้นกวาเพศผู) 
    10.ปลากัดเพศผูมีลักษณะอยางไร 
 (ลําตัวสีเขม ถาเปนปลากัดจีน ครีบจะยาวกวาเพศเมีย) 

 

*************************************** 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549    
เร่ือง การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว(การปฏิสนธิ)                   จํานวน  2 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………...………………… 
สาระสําคัญ 
                    สัตวบางชนิดสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  บางชนิดสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
หมายถึง การสืบพันธุที่ตองอาศัยเซลลสืบพันธุเพศผู (เซลลอสุจิ) เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (เซลลไข) และ
การที่เซลลสืบพันธุทั้งสองเขาผสมกันเรียกวา การปฏิสนธิ 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.1.2   

      สํารวจตรวจสอบสืบคนขอมลู อภิปรายและอธิบายการทํางานที่สัมพันธกัน  ของอวัยวะตางๆของ
สัตว ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิต  การสืบพันธ  พฤติกรรมของสัตว และการนํา
ความรูไปใช 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       สืบคนขอมูลและอธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนอง
ตอสิ่งแวดลอม    
จุดประสงคการเรียนรู 
     1. สามารถสรุปเกี่ยวกับการปฏิสนธิของสัตวได 
     2. สามารถอธบิายการปฏสินธภิายในของสัตวและยกตัวอยางสัตวที่มีการปฏิสนธภิายในได 
     3. สามารถอธิบายการปฏิสนธิภายนอกของสัตวและยกตัวอยางสัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกได 
เนื้อหาสาระ 

   1.การปฏิสนธิภายในและการปฏิสนธิภายนอก 
กิจกรรมการเรียนรู 

    1.ขั้นสรางความสนใจ 
1.1 นักเรียนรวมสนทนากับครูเกี่ยวกับการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว และ 

การสืบพันธุของปลากัด 
         1.2นักเรียนสังเกตภาพสัตวตางๆ เชน ปลาหางนกยูง  กบ   สุนัข    แมว   จากนั้นนักเรียนจัด
ประเภทของสัตวโดยครูถามนักเรียนตามแนวคําถามตอไปน้ี 
  -สัตวชนิดใดบางที่ออกลูกเปนไข 
  -สัตวชนิดใดบางที่ออกลูกเปนตัว 

-สัตวที่ออกลูกเปนตัวและออกลูกเปนไขมีการปฏิสนธิเหมือนกันหรือไมอยางไร 
         1.3นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่วา การปฏิสนธิคืออะไร  สัตวมีการปฏิสนธิอยางไร
สัตวที่ออกลูกเปนตัวและออกลูกเปนไขมีการปฏิสนธิเหมือนกันหรือไมอยางไร 
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    2.ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การปฏิสนธิของสัตว  การปฏิสนธิภายในและการ 

ปฏิสนธิภายนอก 
2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 

และเลขานุการกลุม 
         2.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบกิจกรรมและทํากิจกรรม เรื่องการปฏิสนธิ โดยนักเรียนรวมศึกษา
ภาพ การสืบพันธุของนกยูง   และใบกิจกรรมพรอมทั้งแบงหนาที่กัน          ทํากิจกรรมตามประเด็น    ที่ระบุไวใน 
ใบกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยใบกิจกรรมเรื่องปฏิสนธิของสัตว  
        2.4นักเรียนศึกษาการปฏิสนธิของสัตว       จากใบความรู และหนังสือเรียน      เกี่ยวกับประเด็นที่วา  
การปฏิสนธิของสัตวคืออะไร  การปฏิสนธิภายใน     และการปฏิสนธิภายนอกมีลักษณะอยางไร  สัตวที่มี              
การปฏิสนธิภายในไดแกสัตวชนิดใดบาง  สัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกไดแกสัตวชนิดใดบาง      

    3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเรื่องการปฏิสนธิของสัตว 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 
3.3นักเรียนอภิปรายรวมกัน และสรุปเกี่ยวกับความหมายการปฏิสนธิ  การปฏิสนธิภายใน  และ 

การปฏิสนธิภายนอกของสัตว 
    4.ขั้นขยายความรู 

4.1ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เรื่องการปฏิสนธิของสัตว  การปฏิสนธิภายนอก  และการปฏิสนธิ 
ภายในของสัตว   
         4.2ครูอภิปราย   และใหนักเรียนยกตัวอยางสัตวในทองถิ่น  ที่มีการสืบพันธุแบบอาศัย และ             
ใหนักเรียนจําแนกวา มีสัตวชนิดใดบางที่มีการปฏิสนธิภายนอก และสัตวชนิดใดบางที่มีการปฏิสนธิภายใน  
         4.3ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน 

5.ขั้นประเมิน 
 5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการปฏิสนธิ    การปฏิสนธิภายนอก  การปฏิสนธิภายใน 

         5.2นักเรียนรวมกันบอกชื่อสัตวในทองถิ่น ที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศที่ปฏิสนธิภายนอก และ
บอกชื่อสัตวในทองถิ่นที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศที่ปฏิสนธิภายใน  

        5.3นักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวน 
สื่อการเรียนรู 
 1.ภาพปลากัด เพศผู  และปลากัดเพศเมีย 

2. ภาพครอบครัวสัตว 
3.ภาพการสืบพันธุของนกยูง 
4. ใบความรูที่ 5 เรื่องการปฏิสนธิของสัตว 
5. ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่องการปฏิสนธิของสัตว 
6.แบบฝกหัดทบทวนที่ 5 เรื่องการปฏิสนธิของสตัว 
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การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการแบง
หนาที่ความ
รับผิดชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจเขา
รวมกิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหารือ
และวางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจเขา
รวมกิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํากิจกรรม
ไมเสร็จตาม
เวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 
 

คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

                                                                       ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 

การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
รายบุคคลและรายกลุม 

 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง…………………………………………………………………………….. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและสรุปผล
กิจกรรมไมถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
บางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
บางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 5 
 เร่ืองการปฏิสนธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
ท่ีมา  
พรทิพย  รัตนวิเชียร.วิทยาศาสตรป.5.กรุงเทพฯ:บริษัทเจาพระยาระบบการพิมพ จํากัด,2547. 
วินัย  พัฒนรัฐและแหลมทอง รมสนธิ์.ชุดปฏิรูปการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงช้ันที่ 2(ป.4-6). 

   กรุงเทพฯ:โรงพิมพประสานมิตร,2545 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

   วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

   วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
อักษร ศรีเปลง  และคณะ.ชีววิทยา 2 โครงการตําราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ  สอวน. กรุงเทพฯ: 

    สํานักพิมพบริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด,2547.  
 
 

 

 

 

นักเรียนทราบหรือไมวา        
การปฏิสนธิคืออะไร? 

เมื่อตัวอสุจิผสมกับไขจะเกิดการ ปฏิสนธิ (Fertilization) ขึ้น ถาตัวอสุจิ
จากสัตวเพศผูเขาผสมกับไขซึ่งยังอยูในตัวของสัตวเพศเมีย เราเรียกการปฏิสนธิ
แบบนี้วา การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization) ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน แมลง ปลาที่ออกลูกเปนตัว เชน ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง 
ปลาฉลาม  แตถามีการผสมระหวางไขและตัวอสุจิภายนอกตัวของสัตวเพศเมีย   
เราเรียกวา การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization) ไดแก สัตวครึ่งน้ําครึ่ง
บก ปลาตาง ๆ และสัตวน้ําที่ออกลูกเปนไขทุกชนิด 
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ใบกิจกรรมที่ 5 
 เร่ืองการปฏิสนธิ 

 
 
        คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อศึกษาการปฏิสนธิ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  พรอมทั้ง 
     บันทึกผล  สรุปผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเรื่องการปฏิสนธิ 
 
        อุปกรณ 

1.ภาพการสืบพันธุของนกยูง 
2.ใบความรูเรื่องการปฏิสนธิ 

 
      ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ 
        ของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสังเกต ภาพ การสืบพันธุของนกยูง  เขียนบันทึก การปฏิสนธิและการสืบพันธุของ 
       นกยูง  บันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรม 

3.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 4.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 285

แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
 เร่ืองการปฏิสนธิ 

    รายชื่อสมาชิก 
1………………………………………………………….……………………………….. 
2……………………………………………………………….…………………………. 
3………………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………………….. 
5……………………………………………….………………………………………….. 
6………………………………………………………………………………………….. 
7………………………………………………………………………………………….. 

 
    ผลการทํากิจกรรม  : สังเกตภาพการสืบพันธุของนกยูง 
    การปฏิสนธิ หมายถึง  ……………………………………………….……………………………………… 
    …………………………………………………………………….……………..………………….………       
    … ………………………………………………………................................................................................. 
     การปฏิสนธิภายในแตกตางจากการปฏิสนธิภายนอก…………………………..…………………………… 
     …………………………………………………………………….……………..………………….………      
     … ………………………………………………………................................................................................. 
 
     สัตวท่ีมีการปฏิสนธิภายใน 
    1)…………………………………2)…………………………...…………3)……………………………… 
 
    สัตวท่ีมีการปฏิสนธิภายนอก 
    1)…………………………………2)………………….……….…………3)……………..………………… 
 
    สรุปผล 
     …………………………………………………………………….……………..……………….…………      
 … ………………………………………………………................................................................................... 
     …………………………………………………………………….……………..………………….………      
     … ………………………………………………………................................................................................. 
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 5 
 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1.เมื่อตัวอสุจิผสมกับไขจะเกิดอะไรขึ้น 
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
2.ถาตัวอสุจิจากสัตวเพศผูเขาผสมกับไขซึ่งยังอยูในตัวของสัตวเพศเมีย เราเรียกการปฏิสนธิ     แบบนี้วาอะไร   
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
3.สัตวที่มีการปฏิสนธิภายในไดแกสัตวชนิดใดบาง  
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
4.ถามีการผสมระหวางไขและตัวอสุจิภายนอกตัวของสัตวเพศเมียเราเรียกการปฏิสนธิแบบนี้วาอะไร   
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
5.สัตวที่มีการปฎิสนธิภายนอกไดแกสัตวชนิดใดบาง  
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
6.สัตวที่ออกลูกเปนไขในน้ํามีการปฏิสนธิแบบใด       
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
7.สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมชนิดใดออกลูกเปนไข    
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
8.สัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกจะมีการออกลูกแบบใด  
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 

9.สัตวที่มีการปฏิสนธิภายในจะมีการออกลูกแบบใด   
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
10.ไฮดราเปนสัตวที่มีการปฏิสนธิแบบใด 
……………………………………………………...………………………..…………………………………… 
 

****************************************** 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่5 

 

1.การปฏิสนธิ (Fertilization)                                                                                                            
2. การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization) )                                                                                 
3. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน แมลง ปลาที่ออกลูกเปนตัว เชน ปลาเข็ม ปลา
หางนกยูง ปลาฉลาม                                                                                                                               
4. การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization) )                                                                                                    
5. สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก ปลาตาง ๆ และสัตวน้ําที่ออกลูกเปนไขทุกชนิด                                      
6.การปฏิสนธิภายนอก                                                                                                               
7.ตุนปากเปด                                                                                                                              
8.ออกลูกเปนไขในน้ํา                                                                                                                
9.ออกลูกเปนตัว และออกลูกเปนไขบนบก                                                                              
10.การปฏิสนธิภายนอก 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
เร่ืองการปฏิสนธิ 

 
 
    1.นักเรียนคิดวาสัตวชนิดใดบางที่ออกลูกเปนไข 
 (ปลา  ไก  เปด  นก ฯลฯ ) 
    2.นักเรียนคิดวาสัตวชนิดใดที่ออกลูกเปนตัว 
 (สุนัข  แมว ฯลฯ) 
    3.นักเรียนคิดวาสัตวท่ีออกลูกเปนไขและสัตวท่ีออกลูกเปนตัวมีการปฏิสนธิเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร 
 (แตกตางกัน คือ สัตวที่ออกลูกเปนไขสวนใหญจะมีการปฏิสนธิภายนอก ยกเวนสัตวปก 

ที่มีการปฏิสนธิภายในแลวออกลูกเปนไข สวนสัตวที่ออกลูกเปนตัวทุกชนิดมีการปฏิสนธิภายใน) 
    4.นักเรียนคิดวา การปฏิสนธิของสัตว คืออะไร 
 (การปฏิสนธิ ของสัตว คือ การที่เซลลสืบพันธุเพศผู(อสุจิ)เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมียไข) 
    5.นกัเรียนคิดวา การปฏิสนธิของสัตวมีก่ีแบบ อะไรบาง 
 (การปฏิสนธิของสัตวมี 2 แบบคือ การปฏิสนธิภายนอก และการปฏิสนธิภายใน) 
    6.การปฏิสนธิภายนอก มีลักษณะอยางไร 
 (เซลลสืบพันธุเพศผู(อสุจิ)เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมียไขภายนอกรางกายตัวเมีย) 
    7.นักเรียนคิดวาสัตวชนิดใดบางที่มีการปฏิสนธิภายนอก 
 ( สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก เชน กบ เขียด , ปลาบางชนิด เชน ปลากัด ) 
    8.การปฏิสนธิภายใน มีลักษณะอยางไร 
 (เซลลสืบพันธุเพศผู(อสุจิ)เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมียไขภายในรางกายตัวเมีย) 
    9.นักเรียนคิดวาสัตวชนิดใดบางที่มีการปฏิสนธิภายใน 
 ( สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เชน สุนัข  แมว  ,สัตวเลื้อยคลาน เชน จระเข  งู  เตา , สัตวปก เชน ไก   

เปด นก ) 
    10.นกยูง มีการปฏิสนธิและมีลักษณะการออกลูกอยางไร 
 (นกยูงมีการปฏิสนธิภายใน และออกลูกเปนไข) 
 

********************************************** 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 289

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549    
เร่ือง การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว     จํานวน  2 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………..…………………………………… 
สาระสําคัญ 

    สัตวบางชนิดสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  บางชนิดสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  การสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศ หมายถึง การสืบพันธุที่ไมตองอาศัยเซลลสืบพันธุเพศผู (เซลลอสุจิ) และเซลลสืบพันธุเพศเมีย (เซลลไข)  แต
ใชสวนอื่นๆของรางกายในการสืบพันธุ  เชน ไฮดรามีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอ     พารามี
เซียมสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแบงออกเปนสองสวน  ดาวทะเลมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ โดยการ    
งอกใหม 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.1.2   

     สํารวจตรวจสอบสืบคนขอมลู อภิปรายและอธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของอวัยวะตางๆของสัตว 
ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิต  การสืบพันธ  พฤติกรรมของสัตว และการนําความรู
ไปใช 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       สืบคนขอมูลและอธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนอง
ตอสิ่งแวดลอม    
จุดประสงคการเรียนรู 
       1.สามารถอธิบายการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตวได 
       2.สามารถอธิบายลักษณะและการสืบพันธุของไฮดราได 
เนื้อหาสาระ 

     1.การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
     2.การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอของไฮดรา 

กิจกรรมการเรียนรู 
    1.ขั้นสรางความสนใจ 

1.1 นักเรียนและครูสนทนาทบทวนความรูเรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว  
ในประเด็นที่วาการสืบพันธุแบบอาศัยเพศตองมีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุ  เพศเมีย  
จากนั้นครูใหนักเรียนบอกวามีสัตวชนิดใดบางที่สืบพันธุโดยไมตองมีเพศผู 
          1.2นักเรียนสังเกตภาพไฮดรา และสนทนารวมกันเกี่ยวกับลักษณะของไฮดรา ตามแนวคําถาม
ตอไปนี้ 
  -ไฮดรา คืออะไร 
  -ไฮดรามีลักษณะอยางไร 
  -ไฮดรามีการสืบพันธุอยางไร 
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             1.3นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่วา การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตวคืออะไร   
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตวมีลักษณะอยางไร และสัตวที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศไดแกสัตวชนิด
ใดบาง 

    2.ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว  
2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 

และเลขานุการกลุม 
         2.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบกิจกรรมและทํากิจกรรม       เรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของ
สัตว โดยนักเรียนรวมสังเกตการสืบพันธุ โดยการแตกหนอของไฮดราจาก     กลองจุลทรรศน ใบความรู และใบ
กิจกรรมพรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรม ตามประเด็นที่ระบุไวในใบกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย      ใบกิจกรรม
เรื่องสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของไฮดรา 
         2.4 นักเรียนศึกษาการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว  จากใบความรู และหนังสือเรียน เกี่ยวกับ
ประเด็นที่วา การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตวคืออะไร  การสืบพันธุแบบ     ไมอาศัยเพศของไฮดรา             
มีลักษณะอยางไร มีสัตวชนิดใดบางที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ        

    3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1  นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ได จากการทํากิจกรรมเรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 
3.3 นักเรียนอภิปรายรวมกัน และสรุปเกี่ยวกับความหมายการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว  

ลักษณะการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของไฮดรา  ตัวอยางสัตวที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
     4.ขั้นขยายความรู 

4.1ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของไฮดราและ การสืบพันธุ 
แบบไมอาศัยเพศของสัตวชนิดอื่นๆ  เชน พารามีเซียม   อะมีบา   ดาวทะเล   
         4.2 นักเรียนและครูรวมอภิปรายจากนั้นใหนักเรียนยกตัวอยางสัตวที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ   
         4.3ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน 

    5.ขั้นประเมิน 
5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว   

         5.2นักเรียนรวมกันบอกชื่อสัตวที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
         5.3ครูซักถามความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
         5.4นกัเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนความรูความเขาใจ 
สื่อการเรียนรู 
      1.สไลดถาวรการสืบพันธุของไฮดรา 

     2. กลองจุลทรรศน 
     3.ภาพไฮดรา  พารามีเซียม    ดาวทะเล 
    4. ใบความรูที่ 6 เรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
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    5. ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
    6.แบบฝกหัดทบทวนที่ 6 เรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
    7.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
 

การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการ
แบง
หนาที่
ความรับ
ผิด ชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหา
รือและ
วางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํา
กิจกรรม
ไมเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 

 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 

 
ระดับคะแนน 

ประเด็นประเมิน 
3 2 1 

1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 
การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 

รายบุคคลและรายกลุม 
 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง……………………………………………………………………………….. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 

 
ระดับคะแนน 

ประเด็นประเมิน 
3 2 1 

1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและ
สรุปผลกจิกรรมไม
ถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมาย
ถูกตองบางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปน
ขั้นตอนบางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 6 
 เร่ืองการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 

 
 

การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว(Asexual Reproduction ) 

      การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว (Asexual Reproduction ) คือการสืบพันธุที่ไมมีการผสม
ระหวางเซลลสืบพันธุของเพศผู และเซลลสืบพันธุเพศเมีย หรือการปฏิสนธิ 

 

 

 

 

                การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว (Asexual Reproduction) มีหลายวิธีดังนี้  

        1.การแตกหนอ(Budding) เปนการสืบพันธุของสัตวช้ันต่ํา โดยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แลวจะมีการ
สรางเนื้อเยื่อขางลําตัวงอกออกมา แลวเจริญเติบโตเปนตัวเล็ก ๆ ที่มีอวัยวะตาง ๆ เหมือนตัวแม หลังจากติดอยู
กับตัวแมระยะหน่ึงก็จะหลุดออกมาไปอยูอิสระตามลําพัง สัตวที่มีการสืบพันธุลักษณะนี้ไดแก ไฮดรา หนอน
ตัวแบน ฟองน้ํา ปะการัง และสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว (พวกโพรติสต) เชน ยีสต เปนตน 

 

 

 

 

 

 

การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
มีลักษณะอยางไรบางนะ? 

โพรติสต หมายถึง สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวหรือหลายเซลล ที่ไมอาจจัดเปนพืชหรือสัตวไดอยาง
ชัดเจน เชน เห็ด รา ยีสต โปรโตซัว ไวรัส สาหรายสีเขียว สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน เปนตน 

ไฮดรา(Hydra) เปนสัตวช้ันต่ําประกอบดวยเซลลหลายเซลล มองเห็นไดดวยตาเปลา ลําตัว
คลายเสนดาย มีขนาดประมาณ 0.5 – 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตร มีหนวด
เปนเสนยาว 4 – 12 เสนลําตัวสีขาวขุน แตบางชนิดมีสีเขียว ซึ่งเกิดจากสาหรายสีเขียวที่อาศัย
อยูในตัวไฮดรา จึงทําใหสามารถสังเคราะหแสงได อาหารของไฮดรา คือ ไรน้ําและตัวออน
ของแมลงในน้ํา   
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              การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของไฮดรา 

  1.ไฮดราเปนสัตวที่มีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร อาศัยอยูตามบอน้ําที่ใสสะอาดและมี  พืช
น้ําขึ้นอยู มักเกาะอยูกับพืชน้ํา 

  2.ไฮดราจะสืบพันธุโดยการแตกหนอ ไฮดราที่เติบโตเต็มที่แลวจะมีการแตกหนอ โดยเนื้อเยื่อขางลําตัว
จะแยกออกมา แลวเจริญเติบโตเปนไฮดราตัวเล็กๆเกิดมีปากมีหนวดขึ้น หลังจากติดอยูกับตัวเดิมระยะหนึ่งก็จะ
หลุดออกเปนอิสระ และเมื่อเติบโตเต็มที่แลว ก็จะสืบพันธุโดยการแตกหนอเชนเดียวกัน 

                  การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของไฮดรา 

     ไฮดรามีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  แตเกิดขึ้นไมบอยนัก ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่อาหารไมสมบูรณ 
ไฮดราจะมี 2 เพศอยูในตัวเดียวกัน โดยมีรังไขอยูขางลําตัว ลักษณะเปนปุมใหญเหนือรังไขบริเวณใกล ๆ หนวด 
(Tentacle) จะมีอัณฑะเปนปุมเล็ก ๆ รังไขจะผลิตเซลลไข และอัณฑะจะผลิตเซลลอสุจิ โดยปกติไขและตัวอสุจิ
จะเติบโตไมพรอมกัน จึงตองผสมกับตัวอื่น   ตัวอสุจิจากไฮดราตัวหนึ่งจะวายน้ําไปผสมกับไขที่สุกในรังไข
ของไฮดราตัวอื่นไขที่ผสมแลวจะเปนไซโกต ซึ่งจะเจริญเติบโตอยูกับตัวแมระยะหนึ่งจึงจะหลุดออกไปจากตัว
แม แลวเจริญเปนไฮดราตัวใหมตอไป 

                      2. การแบงออกเปนสอง(Binary Fission) เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว (พวกโพรติสต) ไดแก 
อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา และแบคทีเรีย การสืบพันธุวิธีนี้เกิดขึ้นโดยการแบงตัวจาก 1 เซลลเปน 2 เซลล โดย
นิวเคลียสของเซลลจะแบงตัวกอน แลวไซโทพลาซึมจะแบงตามไดเปนตัวใหม 2 ตัว ซึ่งแตละตัวจะมีลักษณะ
เหมือนตัวเดิมทุกประการ 

1. พารามีเซียมกอนแบงตัว 
2. การแบงนิวเคลียสภายในเซลล 
3. การแบงไซโทพลาสซึม 
4. พารามีเซียมที่แบงตัวเสร็จแลว เหมือนตัวเดิมทุกประการแตขนาดเล็กกวา 

                      3. พารธีโนเจเนซิส(Parthenogenesis) เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของแมลงบางชนิด เชน 
ต๊ักแตนกิ่งไม เพลี้ย ไรน้ําซึ่งตัวเมียสามารถผลิตไขที่ฟกเปนตัวไดโดยไมตองมีการปฏิสนธิในสภาวะปกติไขของ
สัตวดังกลาวจะฟกออกมาเปนตัวเมียเสมอ แตในสภาวะที่ไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิต เชน เกิดความแหงแลง
หนาวเย็น หรือขาดแคลนอาหาร ตัวเมียก็จะผลิตไขที่ฟกออกเปนทั้งตัวผูและตัวเมีย จากนั้นสัตวตัวผูและตัวเมีย
เหลานี้จะผสมพันธุกันแลวตัวเมียจะออกไขที่มีความคงทนตอสภาวะที่ไมเหมาะสมดังกลาวได ในผึ้ง มด ตอ 
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แตน ก็พบวามีการสืบพันธุแบบพารธีโนเจเนซิสดวย เชนกัน โดยไขไมตองมีการปฏิสนธิก็สามารถฟกออกมา
เปนตัวได ซึ่งจะฟกออกมาเปนตัวผู  

     4.การงอกใหม(Regeneration) พบในสัตวช้ันตํ่า ไดแก ปลาดาว พลานาเรีย ไสเดือนดิน ปลิง          
การงอกใหมเปนการสรางสวนของรางกายที่ขาดหายไป โดยสัตวเหลานี้ถารางกายถูกตัดออกเปนสวน ๆ แตละ
สวนจะสามารถงอกเปนสิ่งมีชีวิตตัวใหมได ดังนั้นการงอกใหมนี้จึงทําใหมีจํานวนสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น   จากจํานวน
เดิม   

     5. การสรางสปอร(Spore Formation) เปนการสืบพันธุที่เกิดจากการแบงนิวเคลียสหลาย ๆ ครั้ง 
ตอจากนั้นไซโทพลาซึมจะแบงตาม แลวจะมีการสรางเยื่อกั้นเปนสวน ๆ แตละสวนจะมีนิวเคลียส 1 อัน 
เรียกวา สปอร (Spore) สัตวที่มีการสืบพันธุแบบนี้ ไดแก พลาสโมเดียม ซึ่งเปนสัตวที่ทําใหเกิดโรคไข
มาลาเรีย 

*************************************** 
ท่ีมา  
พรทิพย  รัตนวิเชียร.วิทยาศาสตรป.5.กรุงเทพฯ:บริษัทเจาพระยาระบบการพิมพ จํากัด,2547. 
วินัย  พัฒนรัฐและแหลมทอง รมสนธิ์.ชุดปฏิรูปการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงช้ันที่ 2(ป.4-6). 

กรุงเทพฯ:โรงพิมพประสานมิตร,2545 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
อักษร ศรีเปลง  และคณะ.ชีววิทยา 2 โครงการตําราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ  สอวน. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพบริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด,2547. 
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ใบกิจกรรมที่ 6 
 เร่ืองการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 

 
 
          คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อศึกษาการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว โดยปฏิบัติ 
     ตามขั้นตอน  พรอมทั้งบันทึกผล  สรุปผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเรื่องการสืบ 
     พันธุ แบบไมอาศัยเพศของสัตว 
 
      อุปกรณ 

1.สไลดถาวรการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของ ไฮดรา   พารามีเซียม 
2.กลองจุลทรรศน 
3.ภาพการสืบพันธุไฮดรา   พารามีเซียม 
4.ใบความรูเรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 

 
     ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขาของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสังเกตการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของไฮดรา และพารามีเซียมจาก  กลอง 
     จุลทรรศนและ ภาพการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของไฮดรา  และพารามีเซียม เขียนบันทึกวิธีการ 
     สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของไฮดราและพารามีเซียม บันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรม 

3.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 4.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  

 เร่ืองการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 
 
    รายชื่อสมาชิก 

1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7………………………………………………………………………….. 
 

    ผลการทํากิจกรรม 
    วาดภาพไฮดราที่สังเกตจากกลองจุลทรรศน 
   
 
 
 
 
 
 
    ลักษณะของไฮดราที่สังเกตเห็น 
     ……………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………….……... 
    ……………………………………………………………………………………….……………….…….. 
    ไฮดรามีการสืบพันธุแบบ 
    …………………………………………………………………………………..………………….……… 
     ………………………………………………………………………….……………………………….… 
     …………………………………………………………………………..………………………………… 
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    ผลการทํากิจกรรม 
    วาดภาพพารามีเซียมท่ีสังเกตจากกลองจุลทรรศน 
   
 
 
 
 
 
 
 
    ลักษณะของพารามีเซียมท่ีสังเกตเห็น 
   ……………………………………………….……………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
   พารามีเซียม มีการสืบพันธุแบบ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
    สรุปผล 
    ………………………………………………………………………………….……………………………     
…………………………………………………………………………………….……………………………      
………………………………………………………………………….………………………………………      
………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 6 
 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1. การสืบพันธุที่ไมตองอาศัยเซลลสืบพันธุเพศผู (เซลลอสุจิ) และเซลลสืบพันธุเพศเมีย (เซลลไข)  
 แตใชสวนอื่นๆของรางกายในการสืบพันธุเรียกการสืบพันธุแบบนี้วาอะไร 
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.จงยกตัวอยางสัตวที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ    
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
3.ไฮดรามีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยวิธีใด  
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
4.พารามีเซียมสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยวิธีใด  
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
5.ดาวทะเลมีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยวิธีใด  
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
6.การสืบพันธุของสัตวช้ันต่ํา โดยการสรางหนอเล็กติดอยูดานขางของลําตัว  เรียกการสืบพันธุแบบนี้วาอะไร 
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
7.จงยกตัวอยางสัตวที่มีการสืบพันธุโดยการแตกหนอ  สัตวที่มีการสืบพันธุลักษณะนี้ไดแกอะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
8.สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวหรือหลายเซลลที่ไมอาจจัดเปนพืชหรือสัตวไดอยางชัดเจน เชน เห็ด รา ยีสต โปรโตซัว 
ไวรัส สาหรายสีเขียว สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน เปนตน   เราเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้วาอะไร 
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
9.ไฮดราจะมีเพศ เปนแบบใด  
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
10.เพราะเหตุใดไขและตัวอสุจิของไฮดราจึงตองผสมกับตัวอื่น 
…………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

************************************* 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่6 
 

 
1.การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  
2. ไฮดรา พารามีเซียม ดาวทะเล 
3.การแตกหนอ       
4. การแบงออกเปนสองสวน   
5. การงอกใหม 
6.การแตกหนอ(Budding)  
7. ไฮดรา หนอนตัวแบน ฟองน้ํา ปะการัง และสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว (พวกโพรติสต) เชน ยีสต  
8.โพรติสต  
9.ไฮดราจะมี 2 เพศในตัวเดียวกัน 
10.ไขและตัวอสุจิของไฮดราแกไมพรอมกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นักเรียนคิดวา สัตวไมมีกระดูกสันหลังมีประโยชนหรือไม…..
อยางไร…. 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
เร่ืองการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว 

 
   1.การสืบพันธุของสัตวมีก่ีแบบ อะไรบาง 
 (การสืบพันธุของสัตว มี 2 แบบคือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ ) 
   2.การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว หมายถึงอะไร 
 (การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว หมายถึง การสืบพันธุที่มีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผู 

และเซลลสืบพันธุเพศเมีย) 
   3.นักเรียนคิดวา การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว หมายถึงอะไร 
            (การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว หมายถึง การสืบพันธุที่ไมมีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศ 

ผูและเซลลสืบพันธุเพศเมีย ) 
   4.โดยปกติการสืบพันธุของสัตวตองอาศัยเซลลสืบพันธุจากสัตวเพศผูและสัตวเพศเมียใชหรือไม 
 (ใช) 
   5.นักเรียนคิดวาสัตวชนิดใดบางที่มีการสืบพันธุโดยไมตองมีเพศผู 
 (ไฮดรา  พลารามีเซียม  อะมีบา  ดาวทะเล ฯลฯ) 
   6.นักเรียนคิดวา ไฮดรา คืออะไร 
 (ไฮดรา เปนสัตวที่มีขนาดเล็ก ที่อาศัยอยูในน้ํา) 
   7.ไฮดรา มีลักษณะอยางไรบาง 
            (ไฮดรา เปนสัตวที่มีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร อาศัยอยูตามแหลงน้ําใสสะอาดและมีพืช 
 น้ําขึ้นอยู ไฮดรามักจะเกาะอยูกับพืชน้ํา ไฮดรา กินไรน้ําเปนอาหาร) 
   8.นักเรียนคิดวาไฮดรามีการสืบพันธุอยางไร 
 (ไฮดรามีการสืบพันธุ 2 แบบคือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดย 
 วิธีการแตกหนอ ) 
    9.การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตวมีวิธีการอยางไรบาง 

(การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตวมีหลายวิธี เชน การแตกหนอ, การแบงออกเปนสอง, 
พารธีโนเจเนซิสหรือการสืบพันธุแบบพรหมจรรย,การงอกใหม ,การสรางสปอร เปนตน) 

   10.นอกจากไฮดรา แลว นักเรียนคิดวามีสัตวชนิดอ่ืนอีกหรือไมท่ีมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ สัตวเหลานั้น 
   ไดแกอะไรบาง 
 (มี เชน พารามีเซียม  ดาวทะเล  อะมีบา ) 
 

******************************************************* 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 308

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549   
เร่ือง การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว (การขยายพันธุสัตว)                  จํานวน  2 ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 

    การขยายพันธุสัตวคือการเพิ่มจํานวนสัตวใหมีมากขึ้น เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของประชากร
ที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเพื่อใหสัตวมีคุณภาพตามตองการ 
      การผสมเทียม คือ การนําน้ําเชื้อเพศผูเขาผสมกับเซลลไขของเพศเมีย โดยมนุษยเปนผูกระทํา การ
ผสมเทียมนิยมทําในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม และปลาบางชนิด 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.1.2   

     สํารวจตรวจสอบสืบคนขอมลู อภิปรายและอธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของอวัยวะตางๆของสัตว 
ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิต  การสืบพันธ  พฤติกรรมของสัตว และการนําความรู
ไปใช 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

     สืบคนขอมูลและอธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอม    
จุดประสงคการเรียนรู 
      1. สามารถอธิบายการผสมเทียมปลาได 
      2. สามารถอธิบายการขยายพันธุสัตวในทองถิ่นได 
เนื้อหาสาระ 

    1. การขยายพันธุสัตว 
    2. การผสมเทียม 

กิจกรรมการเรียนรู 
    1. ขั้นสรางความสนใจ 

1.1 ครูสนทนาทบทวนความรูเดิมเรื่อง การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว  และการปฏิสนธิ 
1.2 ครูนําภาพ วัว  และปลาบึก ใหนักเรียนดู และสนทนากับนักเรียนในประเด็นที่วา วัว และ 

ปลาบึก มีการสืบพันธุอยางไร   วัวและปลาบึกมีความสําคัญอยางไร  และจะมีวิธีการทําใหสัตวเพิ่มจํานวนได
อยางไร 

    2. ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การขยายพันธุสัตว  
2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 

และเลขานุการกลุม 
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         2.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบกิจกรรมและทํากิจกรรม เรื่องการขยายพันธุสัตว โดยนักเรียนรวม
สังเกตการผสมเทียมวัว และการผสมเทียมปลา จากวิดีทัศน  ใบความรู และใบกิจกรรมพรอมทั้งแบงหนาที่กันทํา
กิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยใบกิจกรรมเรื่องการขยายพันธุสัตว 
        2.4นักเรียนศึกษาเรื่องการคัดเลือกพันธุและการขยายพันธุสัตว  จากใบความรู และหนังสือเรียน 
เกี่ยวกับประเด็นที่วา การคัดเลือกพันธุสัตวและการขยายพันธุสัตวคืออะไร  มีวิธีการขยายพันธุสัตวไดอยางไรบาง 
การผสมเทียมคืออะไร และการผสมเทียมมีประโยชนอยางไร 

    3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเรื่องการขยายพันธุสัตว 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 
3.3 นักเรียนอภิปรายรวมกัน และสรุปเกี่ยวกับความหมายการขยายพันธุสัตว  การผสมเทียม   

ประโยชนของการผสมเทียม 
    4. ขั้นขยายความรู 

4.1ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เรื่องการผสมเทียมปลา  การคัดเลือกพันธุสัตวและการขยายพันธุ 
สัตว  รวมทั้งวิธีการขยายพันธุสัตวโดยวิธีอื่นๆ เชน การถายฝากตัวออน   
         4.2 นักเรียนและครูรวมอภิปราย จากนั้นนักเรียนยกตัวอยางสัตวที่นิยมนํามาขยายพันธุ ดวยวิธีการ
ผสมเทียม 
         4.3 ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน 

    5. ขั้นประเมิน 
5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการคัดเลือกพันธุสัตวและขยายพันธุสัตว  การผสมเทียมสัตว  และ 

ประโยชนของการผสมเทียม 
         5.2 นักเรียนรวมกันบอกชื่อสัตวที่มีการขยายพันธุโดยวิธีการผสมเทียม 
         5.3 ครูซักถามความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุสัตว  การขยายพันธุสัตวและ การผสม
เทียมปลา 
          5.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนความรูความเขาใจ 
สื่อการเรียนรู 
     1.วีดิทัศน การผสมเทียมวัว และการผสมเทียมปลา 

    2. ภาพการผสมเทียมปลา  และภาพการผสมเทียมวัว 
    3. ใบความรูที่ 7 เรื่องการขยายพันธุสัตว 
    4. ใบกิจกรรมที่ 7 เรื่องการขยายพันธุสัตว 
    5.แบบฝกหัดทบทวนที่ 7 เรื่องการขยายพันธุสัตว 
    6.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการ
แบง
หนาที่
ความรับ
ผิด ชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหา
รือและ
วางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํา
กิจกรรม
ไมเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 
 

คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 

การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
รายบุคคลและรายกลุม 

 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง……………………………………………………………………………….. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและสรุปผล
กิจกรรมไมถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
บางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
บางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 7 
 เร่ืองการขยายพันธุของสัตว 

 
การขยายพันธุของสัตว 

   ในปจจุบันประชากรโลกไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก  ดังนั้นความตองการสัตวเปนอาหารและเปน
สินคาของมนุษยมีเพิ่มมากขึ้น มนุษยจึงคิดคนหาวิธีการตางๆ ที่จะชวยในการขยายพันธุสัตวใหมีปริมาณ
มากเพียงพอรวมทั้งมีคุณภาพตามความตองการ 
             ปจจุบันนักวิทยาศาสตร ไดนําวิธีการทางเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช นการขยายพันธุเพื่อใหได
ปริมาณของสัตวเพิ่มมากขึ้น แทนที่จะใหสัตวผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติโดยเทคโนโลยี สมัยใหมที่ให
ความสะดวกและไดผลดีรวมทั้งเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในขณะนี้ไดแก การผสมเทียมและการถายฝาก   
ตัวออน 

  การผสมเทียม 

                การผสมเทียม หมายถึง การทําใหเกิดการปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจ ิ ที่มนุษยเปนผูทําใหเกิดการ
ปฏิสนธิ โดยนําน้ําเชื้ออสุจิจากสัตวตัวผูที่เปนพอพันธุไปผสมกับไขของสัตว      ตัวเมียที่เปนแมพันธุ โดยที่สัตว
ไมตองมีการผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติ    การผสมเทียมสามารถทําไดกับสัตวทั้งที่มีการปฏิสนธิภายนอก
รางกายของสัตว เชน การผสมเทียมปลา และการปฏิสนธิภายในรางกายของสัตว เชน โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 

การผสมเทียมสัตวท่ีมีการปฏิสนธิภายในรางกาย 

                 สัตวที่มีการปฏิสนธิในรางกายของสัตว ที่นิยมการผสมเทียม ไดแก โค กระบือ สุกร แพะ แกะ            
มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้  
                    1. การรีดน้ําเชื้อ เปนการรีดน้ําเชื้ออสุจิจากสัตวพอพันธุที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ และมีอายุ
พอเหมาะโดยใชเครื่องมือสําหรับรีดน้ําเชื้อโดยเฉพาะ 
                          2. การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ เปนการตรวจสอบความสมบูรณของน้ําเชื้อที่รีดไดวามีปริมาณของ
ตัวอสุจิมากพอแกการผสมเทียม และมีความแข็งแรงเพียงพอแกการนํามาใชหรือไม  

                              3.ละลายน้ําเชื้อ เปนการเติมน้ํายาเลี้ยงเช้ือลงในน้ําเชื้อ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําเชื้อใหเพียงพอ        
ในการแบงฉีดใหกับตัวเมียหลาย ๆ ตัว น้ํายาเลี้ยงเชื้อที่เติม เชน ไขแดง Sodium citrate  ยาปฏิชีวนะ   

                               4. การเก็บรักษาน้ําเชื้อ เปนการเก็บรักษาน้ําเชื้อกอนที่จะนําไปใช โดยจะมีการเติมอาหารลง
ในน้ําเชื้อเพื่อใหตัวอสุจิไดใชเปนอาหารตลอดชวงที่เก็บรักษาและเปนการชวยใหปริมาณน้ําเชื้อมีมากขึ้น จะได
นําไปฉีดใหตัวเมียไดหลาย ๆ ตัว หลังจากนั้นจะนําน้ําเชื้อที่เติมอาหารแลวไปเก็บไวในอุณหภูมิตํ่าซึ่งแบง
ออกเปน2แบบ   
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                 4.1การเก็บน้ําเชื้อสดเปนการเก็บน้ําเชื้อในสภาพของเหลวในที่อุณหภูมิ4-5องศาเซลเซียส จะ
ชวยใหน้ําน้ําเชื้อมีอายุอยูไดประมาณหนึ่งเดือน แตหากเก็บรักษาไวที่ อุณหภูมิ 15- 20 องศาเซียส จะเก็บรักษาได
ประมาณ4-5วันเทานั้น 
                         4.2การเก็บรักษาน้ําเชื้อแบบแชแข็ง เปนการเก็บน้ําเชื้อโดยแชไวในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ 
ตํ่า - 196 องศาเซียส จะทําใหน้ําเชื้ออยูในสภาพของแข็ง วิธีการเก็บแบบนี้จะชวยใหสามารถเก็บไวนานเปนป 
                              5. การฉีดเชื้อใหแมพันธุ เมื่อจะผสมเทียมจะนําเชื้อสด หรือน้ําเชื้อแชแข็งออกมาปรับสภาพ   
ใหอยูในสภาพปกติ แลวใชกระบอกฉีดยาดูดน้ําเชื้อที่เตรียมไวฉีดเขาไปในมดลูกของแมพันธุ     เพื่อใหเกิดการ
ปฏิสนธิ และ     ต้ังทอง 

การผสมเทียมสัตวท่ีมีการปฏิสนธิภายนอกรางกาย 

       การผสมเทียมในสัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอก นิยมทํากับสัตวน้ําพวกปลากุง และหอย สําหรับการ
ผสมเทียมปลานั้นกอนที่จะรีดน้ําเชื้อและไขจากปลาพอพันธุและแมพันธุมาผสมกัน จะตองมีการเตรียมพอพันธุ
และแมพันธุใหพรอมที่จะผสมพันธุเสียกอน โดยการฉีด " ฮอรโมน "  เพื่อกระตุนใหพอพันธุผลิตน้ําเชื้อที่
สมบูรณ และกระตุนใหไขของแมพันธุสุกเต็มที่ ซึ่งฮอรโมนที่ใชเปนฮอรโมนที่ไดจากตอมใตสมองของปลา หรือ
อาจจะใชฮอรโมนสังเคราะหก็ได การผสมเทียมปลานั้นมีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 

                      1. การรีดไขจากแมพันธุเปนการรีดไขออกจากทองของปลาที่เปนแมพันธุ ลงในภาชนะรองรับ โดย
นิยมฉีดฮอรโมน จากตอมใตสมองของปลาชนิดเดียวกัน เขาไปในตัวปลาแมพันธุกอนเพื่อเรงไขใหสุกเร็วขึ้น 
                   2. การรีดน้ําเชื้อจากพอพันธ ุ เปนการรีดน้ําเชื้อออกมาและนํามาผสมกับไข ใชขนไกคนเบาๆ เพื่อให
ผสมกัน แลวใสน้ําใหทวมทิ้งไว 1-2 นาที จึงถายน้ําทิ้ง 1-2 ครั้ง แลวจึงนําไปไวที่พัก ซึ่งตองมีน้ําไหลตลอดเวลา 
เพื่อปองกัน การทับถมของไข ไขปลาที่ไดรับการผสมจะฟกเปนตัวตอไป 

ขอดีของการผสมเทียม 
                    1. ทําใหประหยัดพอพันธุ ที่มีราคาแพง ไมตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการเลี้ยงดู 
                    2. สะดวกในการขนสงเฉพาะน้ําเชื้อ ตัดปญหาในเรื่องการขนสงพอพันธุหรือแมพันธุในการนําไป
ผสมตามธรรมชาติ  
                    3. ปองกันโรคติดตอ หรือโรคระบาด โดยเฉพาะโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
                    4. สามารถผสมไดโดยไมตองคํานึงถึงน้ําหนักตัวที่แตกตางกันมากจากพันธุตางประเทศ และพันธุ
พ้ืนเมือง ตลอดจนสามารถผสมขามสายพันธุ หรือชนิดที่ใกลเคียงกันได 
                    5. แกปญหาการติดลูกยากของแมพันธุ กรณีที่มีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ เชน ชองคลอดผิด
ปติ ปากมดลูกตีบ หรือคด 
                    6. ควบคุมระยะเวลาของการมีลูกไดตามตองการ หรือตามที่กําหนดได 
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การถายฝากตัวออน 

     การถายฝากตัวออน มีหลักการคือ เอาตัวออนที่เกิดจากการผสมพันธุระหวางไขของสัตวแมพันธุ 
และเชื้อตัวผูของพอพันธุที่คัดเลืกไว ซึ่งลางเก็บออกมาจากมดลูกของแมพันธุตัวให แลวนําไปฝากใสไวใหเติบโต
ในมดลูก ของตัวเมียอีกตัวหนึ่ง เปนตัวรับจนกระทั่งคลอด ถาเปนโค กระบือ โดยปกติตัวเมียจะตกไขครั้งละ 1ใบ 
ดังนั้นจึงตองมีการฉีดฮอรโมนเพื่อกระตุนใหรังไข ตัวให สรางไขไดมากกวาปกติ เพื่อจะไดผสมไดตัวออนหลาย
ตัว ในคราวเดียวกัน แลวจึงเก็บเอาตัวออนออกมาจากมดลูกของแมพันธุตัวให กอนที่ตัวออนจะฝงกับผนังมดลุก
เพื่อเติบโต ตอจากนั้นจึงนําตัวออนไปฉีดเขาในมดลุกของแมพันธุตัวรับ ไดอีกหลายๆตัว ขั้นตอนนี้เรียกวา       
การถายฝาก ในขั้นตอนการถายฝากนี้ตัวรับจะตองมีสภาพมดลูกที่พรอมที่จะรับการ ฝงตัวของตัวออนได ดังนั้น
จึงตองใชฮอรโมนอีกชนิด ฉีดเขาไปในตัวรับกอนทําการถายฝาก เพื่อเตรียมสภาพมดลูกใหพรอม 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา 
พรทิพย  รัตนวิเชียร.วิทยาศาสตรป.5.กรุงเทพฯ:บริษัทเจาพระยาระบบการพิมพ จํากัด,2547. 
วินัย  พัฒนรัฐและแหลมทอง รมสนธิ์.ชุดปฏิรูปการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงช้ันที่ 2(ป.4-6). 

กรุงเทพฯ:โรงพิมพประสานมิตร,2545 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
อักษร ศรีเปลง  และคณะ.ชีววิทยา 2 โครงการตําราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ  สอวน. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพบริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด,2547. 
 
 
 

ประโยชนของการถายฝากตัวออน 
     1. ประหยัดแมพันธุดี ที่เปนตัวให ไมทรุดโทรม เพราะ ไมตองอุมทอง 
     2. ขยายพันธุไดจํานวนมาก และรวดเร็ว เพราะไดจํานวนลูกตอครั้ง
มากกวาการผสมเทียมธรรมดา 
     3. ชวยลดระยะเวลาและคาใชจายในการขยายพันธุสัตว โดยเฉพาะ
สัตวที่หายาก ใกลสูญพันธุ หรือแมพันธุราคาแพง 
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 ใบกิจกรรมที่ 7 
 เร่ืองการขยายพันธุสัตว 

 
 
          คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อศึกษาการขยายพันธุสัตว โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  พรอม 
    ทั้งบันทึกผล  สรุปผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเรื่องการขยายพันธุสัตว 
 
       อุปกรณ 

1.วีดิทัศน เรื่องการผสมเทียมวัว และการผสมเทียมปลา 
2.ภาพขั้นตอนการผสมเทียมปลา 
3.ใบความรูเรื่องการขยายพันธุสัตว 

 
      ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขาของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสังเกตการขยายพันธุสัตว โดยการผสมเทียม (การผสมเทียมวัว และ     การผสมเทียม 
      ปลา)จากวีดิทัศน และภาพ    บันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรม 

3.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 4.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
 เร่ืองการขยายพันธุสัตว 

    รายชื่อสมาชิก 
1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7………………………………………………………………………….. 
 

    ผลการทํากิจกรรม 
    ขั้นตอนการผสมเทียมวัวท่ีสังเกตเห็น 
    …………………………………………………………………………….…………………………………      
………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ขั้นตอนการผสมเทียมปลาที่สังเกตเห็น 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………….………………………………………… 
    ประโยชนของการผสมเทียม 
     ………………………………………………………………….……………………………………………     
………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………… 
     สืบคนขอมูลเร่ืองการคัดเลือกพันธุและการขยายพันธุสัตวมา 1 ชนิด 
    ……………………………………………………………………….……………………………………… 
    …………………………………………………………………….………………………………………… 
    …………………………………………………………..……..…………………………………………… 
    …………………………………………………………………..….………………………………..……… 
    สรุปผล 
   …………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………   …………… 
………………….……………………………………………    
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 7 
 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1.การขยายพันธุสัตว หมายถึงอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
2. การนําน้ําเชื้อเพศผูเขาผสมกับเซลลไขของเพศเมีย โดยมนุษยเปนผูกระทําเรียกวาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
3. การผสมเทียมนิยมทําในสัตวชนิดใด 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
4.เพื่อใหไดปริมาณของสัตวเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะใหสัตวผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติโดยเทคโนโลยีสมัยใหมที่
ใหความสะดวกและไดผลดีรวมทั้งเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย  ในขณะนี้ไดแกวิธีใด  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
5.สัตวที่มีการปฏิสนธิในรางกายของสัตว ที่นิยมการผสมเทียมไดแกสัตวชนิดใด  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
6.การเก็บรักษาน้ําเชื้อ มีกี่วิธีอะไรบาง  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
7. การใชกระบอกฉีดยาดูดน้ําเชื้อที่เตรียมไวฉีดเขาไปในมดลูกของแมพันธุ เพื่อใหเกิดการปฏิสนธิ และตั้งทอง
เรียกขั้นตอนนี้วาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
8.การผสมเทียมในสัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอก นิยมทํากับสัตวน้ําพวกใด  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
9.สิ่งที่นํามาฉีดปลาเพื่อกระตุนใหพอพันธุผลิตน้ําเชื้อที่สมบูรณและกระตุนใหไขของแมพันธุสุกเต็มที่คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
10.ฮอรโมนที่ใชในการผสมเทียมปลาเปนฮอรโมนที่ไดจากอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 

************************************ 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่ 7 
 

 
1. การเพิ่มจํานวนสัตวใหมีมากขึ้น เพื่อใหเพียงพอตอความตองการ 
    ของประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อใหสัตวมีคุณภาพตามตองการ 
2.การผสมเทียม  
3. สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม และบางชนิด 
3.การผสมเทียมและการถายฝากตัวออน 
4. การผสมเทียมปลา  
5. โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
 6. 1. การเก็บน้ําเชื้อสด 2. การเก็บรักษาน้ําเชื้อแบบแชแข็ง 
7. การฉีดเชื้อใหแมพันธุ  
8. ปลา กุง และหอย  
9. ฮอรโมน  เพื่อกระตุนใหพอพันธุผลิตน้ําเชื้อที่สมบูรณ  
    และกระตุนใหไขของแมพันธุสุกเต็มที่ 
10.ตอมใตสมองของปลา หรืออาจจะใชฮอรโมนสังเคราะหก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สัตวในทองถ่ินนักเรยีนมีการ
ขยายพนัธุโดยวิธีใดบางครับ…. 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
เร่ือง การขยายพันธุสัตว 

 
 
    1.การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว หมายถึงอะไร 
             (การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว หมายถึง การสืบพันธุที่มีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและ 

เซลลสืบพันธุเพศเมีย) 
    2.นักเรียนคิดวา การปฏิสนธิของสัตว คืออะไร 
 (การปฏิสนธิ ของสัตว คือ การที่เซลลสืบพันธุเพศผู(อสุจิ)เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมียไข) 
   3.นักเรียนคิดวา การปฏิสนธิของสัตวมีก่ีแบบ อะไรบาง 
 (การปฏิสนธิของสัตวมี 2 แบบคือ การปฏิสนธิภายนอก และการปฏิสนธิภายใน) 
    4.การปฏิสนธิภายนอก มีลักษณะอยางไร 
 (เซลลสืบพันธุเพศผู(อสุจิ)เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมียไขภายนอกรางกายตัวเมีย) 
    5.นักเรียนคิดวาสัตวชนิดใดบางที่มีการปฏิสนธิภายนอก 
 ( สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก เชน กบ เขียด , ปลาบางชนิด เชน ปลากัด ) 
    6.การปฏิสนธิภายใน มีลักษณะอยางไร 
 (เซลลสืบพันธุเพศผู(อสุจิ)เขาผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมียไขภายในรางกายตัวเมีย) 
    7.นักเรียนคิดวาสัตวชนิดใดบางที่มีการปฏิสนธิภายใน 
 ( สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เชน สุนัข  แมว  ,สัตวเลื้อยคลาน เชน จระเข  งู  เตา , สัตวปก เชน ไก  

 เปด นก ) 
    8.วัว มีลักษณะอยางไร 
 (วัว เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม กินหญาเปนอาหาร) 
    9.นักเรียนคิดวา วัว มีการสืบพันธุและปฏิสนธิแบบใด 
 (วัว มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และมีการปฏิสนธิภายใน) 
     10.ปลาบึก มีลักษณะอยางไร 
 (ปลาบึก เปนปลาน้ําจืดขนาดใหญ อาศัยอยูมากบริเวณแมน้ําโขง) 
 
 

************************************************* 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549   
เร่ือง พฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอม    จํานวน  2 ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 
    สัตวสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมรอบตัวหรือสิ่งเรา เชน แสง  เสียง  
ความรอน 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.1.2   

   สํารวจตรวจสอบสืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของอวัยวะตางๆของสัตว 
ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต  วัฏจักรชีวิต  การสืบพันธ  พฤติกรรมของสัตว และการนําความรู
ไปใช 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

     สืบคนขอมูลและอธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอม    
จุดประสงคการเรียนรู 

    1.สามารถอธิบายพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมได 
เนื้อหาสาระ 

    1.พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมการเรียนรู 

   1.ขั้นสรางความสนใจ 
1.1 ครูนําภาพ สัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมใหนักเรียนดู เชน ภาพแมวมานตาขยาย  ภาพกิ้งกือ 

มวนตัว  เปนตน แลวสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับประเด็นที่วา สัตวในภาพ   มีลักษณะอยางไร      เพราะเหตุใดสัตว
จึงมีลักษณะอยางนั้น   ลักษณะที่สัตวแสดงออกมาเรียกวาอะไร 

    2.ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 

และเลขานุการกลุม 
         2.3นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบกิจกรรมและทํากิจกรรม เรื่องการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมของ
สัตว โดยนักเรียนรวมสังเกตภาพสัตวตางๆ คือ กิ้งกือ สุนัข  ปลากัด  แมว พรอมทั้งแบงหนาที่กนัทํากิจกรรม   
ตามประเด็นที่ระบุไวในใบกิจกรรมซึ่งประกอบดวยใบกิจกรรมเรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอม 
        2.4นักเรียนศึกษาเรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม  จากใบความรู และหนังสือ
เรียน เกี่ยวกับประเด็นที่วา พฤติกรรมคืออะไร   สิ่งเรา คืออะไร   พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
ไดแกอะไรบาง  เพราะเหตุใดสัตวจึงตองแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 327

 
 

                     3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอ 

สิ่งแวดลอม 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 
3.3นักเรียนอภิปรายรวมกัน และสรุปเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรม   สิ่งเรา  พฤติกรรมของ 

สัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
    4.ขั้นขยายความรู 

4.1ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม  
         4.2 นักเรียนและครูรวมอภิปราย จากนั้นนักเรียนยกตัวอยางพฤติกรรมของสัตวในทองถิ่นที่
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
         4.3ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน 

    5.ขั้นประเมิน 
5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

         5.2นักเรียนรวมกันบอกชื่อสัตวในทองถิ่นพรอมทั้งอธิบายพฤติกรรมของสัตว ที่ตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอม 
         5.3ครูซักถามความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
         5.4นักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนความรูความเขาใจ 
สื่อการเรียนรู 
    1.ภาพสัตว เชนกิ้งกือ สุนัข  ปลากัด  แมว   

   2. ใบความรูที่ 8 เรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม  
   3. ใบกิจกรรมที่ 8 เรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม  
   4.แบบฝกหัดทบทวนที่ 8 เรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม  
   5.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 

 
สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 

1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการ
แบง
หนาที่
ความรับ
ผิด ชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหา
รือและ
วางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํา
กิจกรรม
ไมเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 
 

คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 

การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 

รายบุคคลและรายกลุม 
 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง……………………………………………………………………………….. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 

 
ระดับคะแนน 

ประเด็นประเมิน 
3 2 1 

1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและ
สรุปผลกจิกรรมไม
ถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมาย
ถูกตองบางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปน
ขั้นตอนบางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี 8 
เร่ืองพฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

 

พฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

            พฤติกรรมสัตว หมายถึง ทาทางหรือปฏิกิริยาของสัตวที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองตอ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งเรา ( สิ่งแวดลอม ) ทั้งภายนอก และภายในรางกายของสัตว 

            - สิ่งเราภายนอก ไดแก อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง กลิ่น อาหาร ศัตรู เหยื่อ การเคลื่อนไหว รูปรางของวัตถุ  

            - สิ่งเราภายใน ไดแก อารมณ ความเครียด ฮอรโมน 

                  พฤติกรรมที่สัตวแสดงออกมาสวนใหญกระทําไปเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต และเพื่อความ       อยู
รอด     ซึ่งพฤติกรรมบางอยาง ก็เปนพฤติกรรมที่มีมาตั้งแตกําเนิด     สามารถแสดงการตอบสนองไดเองโดยไม
ตองฝกฝนและบางอยางก็เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูภายหลัง 
 
                    - พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแสดงออกเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิตของสัตว ตัวอยางเชน  

             -  พฤติกรรมการหาอาหารและการลาเหยื่อ เพื่อหาอาหารมาประทังชีวิต 

           - พฤติกรรมการอพยพยายถิ่น เพื่อหาแหลงที่อยูใหมซึ่งมีอากาศอบอุนกวา หรือมีอาหารสมบูรณ
มากกวา 

                 - พฤติกรรมการตอสู เพื่อแกงแยงอาณาเขต แยงอาหาร หรือแยงเพศตรงขาม 

   พฤติกรรมการขู โดยการแสดงทาทาง หรือปรับเปลี่ยนรูปรางและสีสันใหดูนากลัว เพื่อเตือนภัยไมให
ศัตรูเขาใกล  พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี เพื่อดึงดูดเพศตรงขามใหมาผสมพันธุดวย  

********************************** 
ท่ีมา 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
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ใบกิจกรรมที่ 8 
 เร่ืองพฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

 
 
      คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนอง 
  ตอสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  พรอมทั้งบันทึกผล  สรุปผลการทํากิจกรรม   ลงในแบบบันทึกผล 
  การทํากิจกรรมเรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
 
   อุปกรณ 

1.ภาพกิ้งกือ สุนัข  ปลากัด  แมว   
2.ใบความรูเรื่องพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

 
     ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขาของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมจาก ภาพ    บันทึกผลลงใน      
    ใบ บันทึกกิจกรรม 

3.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 4.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  

 เร่ืองพฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 
 

    รายชื่อสมาชิก 
1………………………………………………………….…………………………….. 
2…………………………………………………………..……………………………. 
3…………………………………………………………….………………………….. 
4…………………………………………………………..…………………………….. 
5……………………………………………………………..………………………….. 
6……………………………………………………………..………………………….. 
7……………………………………………………………..………………………….. 

    ผลการทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งเราไดแก…………………………………………...……… 
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราคือ………………………… 
……………………………………………………………….. 

สิ่งเราไดแก…………………………………………...……… 
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราคือ………………………… 
……………………………………………………………… 

สิ่งเราไดแก…………………………………………...……… 
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราคือ………………………… 
……………………………………………………………… 
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    ผลการทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สรุปผล 
    …………………………………………………………………………………………………………………   
    …    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………   
    …    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………   
    …    …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งเราไดแก…………………………………………...…………… 
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราคือ……………………………… 
…………………………………………………………………… 

สิ่งเราไดแก…………………………………………...…………………… 
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราคือ……………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
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. 
แบบฝกหัดทบทวนที่ 8 

 
 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1.สัตวสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่ออะไร  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
2. ทาทางหรือปฏิกิริยาของสัตวที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเรา ( สิง่แวดลอม ) ทั้ง
ภายนอก และภายในรางกายของสัตวเรียกวาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
3. สิ่งเราภายนอก ไดแกอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
4. สิ่งเราภายใน ไดแกอะไรบาง  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 5.พฤติกรรมที่สัตวแสดงออกมาสวนใหญกระทําไปเพื่อประโยชนอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
6.พฤติกรรมบางอยางที่สามารถแสดงการตอบสนองไดเองโดยไมตองฝกฝนเปนพฤติกรรมแบบใด 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
7.พฤติกรรมที่ไมมีมาแตกําเนิดแตเกิดจากการเรียนรูภายหลังเรียกพฤติกรรมแบบนี้วาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
8.จงยกตัวอยางพฤติกรรมที่เกิดในชีวิตประจําวันที่แสดงออกเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิตของสัตว 
 มา 1 พฤติกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
9.พฤติกรรมการมวนตัวของกิ้งกือเกิดจากอะไรเปนสิ่งเรา 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
10.การที่มานตาของแมวหรี่เล็กลงเนื่องจากมีอะไรเปนสิ่งเรา  

……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

************************************** 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่ 8 

 
 

 
1. ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมรอบตัวหรือสิ่งเรา เชน แสง  เสียง  ความรอน                                                                
2.พฤติกรรมสัตว  
3. อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง กลิ่น อาหาร ศัตรู เหยื่อ การเคลื่อนไหว  
    รูปรางของวัตถุ 
4. อารมณ   ความเครียด  ฮอรโมน  
 5. ในการดํารงชีวิต และเพื่อความอยูรอด 
6.พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิด 
7.พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู 
8.       พฤติกรรมการหาอาหารและการลาเหยื่อ เพื่อหาอาหารมาประทังชีวิต 

  พฤติกรรมการอพยพยายถิ่น เพื่อหาแหลงที่อยูใหมซึ่งมีอากาศอบอุน 
  กวา หรือมีอาหารสมบูรณมากกวา 
  พฤติกรรมการตอสู เพื่อแกงแยงอาณาเขต แยงอาหาร หรือแยงเพศตรงขาม 
  พฤติกรรมการขู โดยการแสดงทาทาง หรือปรบัเปลี่ยนรูปรางและสีสันใหดู 
 นากลัว เพื่อเตือนภัยไมใหศัตรูเขาใกล  พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี เพื่อดึงดูด 
 เพศตรงขามใหมาผสมพันธุดวย  

9.การสัมผัส 
10. แสงสวาง 

 
********************************* 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
เร่ือง พฤติกรรมของสัตวท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

 
 
   1.แมวในภาพมีลักษณะการแสดงพฤติกรรมอยางไร 
 (แมวมีมานตาขยายกวาง) 
   2.ก้ิงกือในภาพมีลักษณะอยางไร 

(กิ้งกือมวนตัว) 
   3.การเคล่ือนไหวหรือทาทางของสัตวท่ีแสดงออกมาใหเห็นเรียกวาอยางไร 

(พฤติกรรม) 
   4.นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดสัตวจึงแสดงพฤติกรรมตางๆออกมา 
 (มีสิ่งเรา หรือมีตัวกระตุน) 
   5.นักเรียนคิดวาสิ่งที่ทําใหแมวมีมานตาเปลี่ยนขยายกวางขึ้นคืออะไร 
 (แสงสวาง) 
  6.นักเรียนคิดวาสิ่งที่ทําใหก้ิงกือมวนตัว คืออะไร 
 (การถูกสัมผัส) 
   7.แสงสวางและการสัมผัส เปนสิ่งเราใชหรือไม 
 (ใช) 
   8.นักเรียนคิดวา พฤติกรรมสัตว หมายถึงอะไร 
 (พฤติกรรมสัตว หมายถึง ทาทางหรือปฏิกิริยาของสัตวที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองตอการ 
 เปลี่ยนแปลงของสิ่งเรา(สิ่งแวดลอม)ทั้งภายนอกและภายในรางกายของสัตว) 
   9.นักเรียนคิดวาสิ่งเรา คืออะไร 
 (สิ่งเรา คือ สิ่งที่กระตุนใหสัตวแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อตอบสนองตอสิ่งเรานั้น) 
   10.สิ่งเราภายนอก ไดแกอะไรบาง 
 (อุณหภูมิ,  แสงสวาง,  กลิ่น,  อาหาร,  ศัตรู, เหยื่อ, การเคลื่อนไหวและรูปรางของวัตถุ) 
   11.สิ่งเราภายใน ไดแกอะไรบาง 
 (อารมณ,  ความเครียด,  ฮอรโมน) 
   12.สิ่งแวดลอม หมายถึงอะไร 
 (สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตัวทั้งที่มีชีวิตเชน พืช และสัตว และไมมีชีวิต เชนแสงสวาง  เสียง) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549   
เร่ือง ความหลากหลายของพืช      จํานวน  2 ชั่วโมง 
………………………………………………….…………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 

    พืชที่เห็นโดยทั่วไปมีมากมายหลายชนิด นักวิทยาศาสตรไดมีการจัดจําแนกพืชไวเปนกลุมเพื่อให
สะดวกในการศึกษา โดยกําหนดเกณฑในการจําแนกพืชไว ดังนี้  

    พืชมีดอก  พืชไมมดีอก  พิจารณาจากอวัยวะที่ใชในการสืบพันธุ   พืชมีดอกคือ พืชที่ใชดอกในการ
สืบพันธุ เชน  มะมวง  ชบา เปนตน  พืชไมมีดอก คือพืชที่ไมมีดอกในการสืบพันธุ เชน เฟรน  มอส    เปนตน 

    พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเด่ียว พิจารณาจากสวนประกอบตางๆของพืช  พืชใบเลี้ยงคู     คือ พืชที่มีใบ
เลี้ยง1คู  เชน มะมวง  ถั่วตางๆ  มะขาม เปนตน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือ คือพืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว  เชน  ขาว  ออย  
ขา กลวย เปนตน 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.2.2 

      สังเกต สํารวจลักษณะตางๆของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น  จัดจําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชลักษณะที่ปรากฏที่มี
รายละเอียดมากขึ้นเปนเกณฑ และอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       สํารวจและจําแนกพืชและสัตวในทองถิ่น ที่มีดอก ไมมีดอก ใบเลี้ยงเด่ียว  ใบเลี้ยงคู สัตวมีกระดูก
สันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
จุดประสงคการเรียนรู 

     1.สามารถบอกลักษณะของพืชภายในบริเวณโรงเรียนและทองถิ่นได 
     2.สามารถจําแนกประเภทของพืชโดยใชเกณฑพืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู   

พืชใบเลี้ยงเด่ียวได 
เนื้อหาสาระ 

    1.ความหลากหลายของพืช 
     2.พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

กิจกรรมการเรียนรู 
    1.ขั้นสรางความสนใจ 

1.1 ครูนําภาพพืชชนิดตางๆใหนักเรียนดู  แลวสนทนากับนักเรียน  เกี่ยวกับประเด็นที่วา     นักเรียน 
รูจักพืชในภาพหรือไม  พืชในทองถิ่นที่นักเรียนรูจัก มีอะไรบาง   พืชชนิดตางๆสามารถจําแนกประเภทโดยใช
เกณฑใดบาง 

     2.ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายของพืช  การจําแนกพืชออกเปนกลุมๆ  

คือ พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
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2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 
และเลขานุการกลุม 
         2.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบกิจกรรมและทํากิจกรรม เรื่อง ความหลากหลาย   ของพืช           
โดยนักเรียนรวมสํารวจพืชในบริเวณโรงเรียน และบริเวณรอบๆโรงเรียน โดยศึกษา    ใบความรู และใบกิจกรรม
พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบกิจกรรม  ซึ่งประกอบดวยใบกิจกรรมเรื่อง
ความหลากหลายของพืช  (นักเรียนแตละกลุมสํารวจพืชลวงหนาโดยใชเวลาในชวงเชากอนเขาเรียน   และชวงพัก
กลางวัน) 
         2.4 นักเรียนศึกษาเรื่องความหลากหลายของพืช  จากใบความรู และหนังสือเรียน เกี่ยวกับประเด็น
ที่วา พืชมีดอก  พืชไมมีดอก มีลักษณะอยางไร  พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว      มีลักษณะอยางไร  ตัวอยางพืช
ในทองถิ่นที่จัดวา เปนพืชมีดอก  พืชไมมีดอก   พืชใบเลี้ยงคู        พืชใบเลี้ยงเด่ียว 

    3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเรื่องความหลากหลายของพืช 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 

       3.3นักเรียนอภิปรายรวมกัน และสรุปเกี่ยวกับลักษณะของพืชมีดอก  พืชไมมีดอก    พืชใบเลี้ยงคู  
พืชใบเลี้ยงเด่ียว   และจําแนกพืชในทองถิ่น 

   4.ขั้นขยายความรู 
       4.1ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เรื่องความหลากหลายของพืช  พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู   

พืชใบเลี้ยงเด่ียว 
       4.2 นักเรียนและครูรวมอภิปราย จากนั้นใหนักเรียนจําแนกพืชในทองถิ่น    ตามเกณฑพืชมีดอก   

พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
         4.3ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน 

    5.ขั้นประเมิน 
        5.1 นักเรียนรวมกันสรุป  เรื่องความหลากหลายของพืช  พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู   

พืชใบเลี้ยงเด่ียว 
                       5.2 นักเรียนรวมกันจําแนกพืชในทองถิ่น และบอกชื่อพืชที่จัดวาเปนพืชมีดอก      พืชไมมีดอก      
พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
                       5.3 ครูซักถามความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช    พืชมีดอก       พืชไมมีดอก   
พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
         5.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนความรูความเขาใจ 
สื่อการเรียนรู 
       1.ภาพพืชชนิดตางๆ 
      2.พืชในบริเวณโรงเรียน   

     3. ใบความรูที่ 9 เรื่องความหลากหลายของพืช  
     4. ใบกิจกรรมที่ 9 เรื่องความหลากหลายของพืช  
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      5.แบบฝกหัดทบทวนที่ 9 เรื่องความหลากหลายของพืช  
      6.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

 
การวัดและประเมินผล 

 
สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 

1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการ
แบง
หนาที่
ความรับ
ผิด ชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหา
รือและ
วางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํา
กิจกรรม
ไมเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 
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ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 
 

คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 

การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 
รายบุคคลและรายกลุม 

 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง……………………………………………………………………………….. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

คว
าม
ถูก

ตอ
งข
อง
เนื้อ

หา
 (3

) 

คว
าม
คิด

ริเร
ิ่มส

ราง
สร

รค
 

(3)
 

ขอ
มูล

/ขอ
เท็จ

จร
งิป

ระ
กอ

บ
ชิ้น

งาน
 (3

) 

กา
รบ

ันท
ึกข

อม
ูล (

3) 

กา
รแ
ปล

คว
าม
หม

ายข
อม

ูล 
แล

ะส
รุป

ผล
 (3

) 

กา
รเข

ียน
ราย

งาน
 (3

) 

รว
มค

ะแ
นน

 (1
8 ค

ะแ
นน

)   

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุมท่ี ……………..         
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (………………….……………..) 

ผูประเมิน 
   ……………../…………………/…………  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 
 

ระดับคะแนน 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1 
1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและสรุปผล
กิจกรรมไมถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
บางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
บางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 353

 
 

                 ใบความรูท่ี 9 
เร่ืองความหลากหลายของพืช 

 

ความหลากหลายของพืช 

      พืชมีมากมายหลายชนิด พืชแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกันหลายประการ ถึงแมพืช     แตละชนิด
จะมีลักษณะแตกตางกัน  แตพืชเหลานี้ก็มีลักษณะบางประการที่เหมือนกันดวย      ดังนั้น    จึงสามารถใช
ลักษณะที่เหมือนกันของพืช     เปนเกณฑในการจําแนกพืช    เพื่อทําใหงายตอการศึกษา     เกี่ยวกับการดํารงชีวิต
ของพืชเราสามารถจําแนกพืชออกเปน2พวกใหญไดดังนี้ 
                     1.  พืชมีดอก  คือ  พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แลวมีสวนของดอกสําหรับใชในการผสมพันธุ เพื่อใหเกิด
เปนพืชตนใหม  พืชมีดอกจัดเปนพืชช้ันสูง  เพราะมีสวนประกอบสําคัญๆ คือ  ราก    ลําตน ใบ ดอก ผล      และ
เมล็ดเชน กุหลาบ กลวยไม ชบา ทานตะวัน  มะมวง  ชมพู  
                     2.  พืชไมมีดอก  หรอืพืชไรดอก  คือ  พืชที่ไมมีดอกเลย  ตลอดการดํารงชีวิต ไมวาจะเจริญเติบโต
เต็มที่แลวก็ตาม พืชจําพวกนี้จึงไมมีดอกสําหรับใชในการผสมพันธุ  แตจะสืบพันธุโดยการสรางสปอรซึ่งจะงอก
เปนตนใหมได  เชน  เฟรน  เห็ด  สน  ปรง  ผักกูด  ผักแวน 

       พืชมีดอกและพืชไรดอก มีวิธีแพรพันธุแตกตางกัน  พืชมีดอกจะอาศัยดอกในการสืบพันธุ
เรียกวา การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  และยังสามารถสืบพันธุโดยวิธีอื่นที่ไมตอง ใชดอก เรียกวา             
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ สวนพืชไรดอกจะสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
          ดอกของพืชเปนสวนประกอบที่พืชใชในการสืบพันธุ ดอกของพืชมีสวนประกอบที่สําคัญ  ดังนี้ 
                  1.  กลีบเลี้ยง  จะเรียงตัวเปนช้ันอยูดานนอกสุด มีสีเขียวคลายใบมีหนาที่ชวยหอหุมสวนที่อยูขางใน
ของดอกไวขณะที่ดอกยังออนอยูเพื่อปองกันอันตรายจากแมลง 
                      2.  กลีบดอก  เปนช้ันที่อยูถัดเขามา มักมีสีสันสวยงาม เพื่อชวยลอแมลงใหมาตอมเพื่อชวยผสมเกสร 

                      3.เกสรตัวผู  เปนช้ันที่อยูถัดเขามาจากกลีบดอกเปนอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุตัวผู  มักมีหลาย
อัน  เกสรตัวผูแตละอันประกอบดวย  กานชูอับละอองเรณู  อับละอองเรณู  และละอองเรณู  
                     4.  เกสรตัวเมีย  เปนสวนที่อยูช้ันในสุด ทําหนาที่สรางเซลลสืบพันธุตัวเมีย  เกสรตัวเมีย
ประกอบดวยยอดเกสรตัวเมีย  รังไข  และไข  (ออวุล) 
 
                    ดอกไมบางชนิดมีองคประกอบทั้ง  4  สวน  แตดอกไมบางชนิดมีองคประกอบไมครบ
ทั้ง  4  สวน  ทําใหสามารถแบงประเภทของดอกไมโดยใชองคประกอบของดอกเปนเกณฑได  โดยใชลักษณะ
ของดอกเปนเกณฑ ไดดังนี้ 
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                       1.  ใชสวนประกอบของดอกเปนเกณฑ 
                            -  ดอกสมบูรณ 
                            -  ดอกไมสมบูรณ 

                       2.  ใชเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียเปนเกณฑ 
                            -  ดอกสมบูรณเพศ 
                            -  ดอกไมสมบูรณเพศ  

 การสืบพันธุของพืชไมมีดอก 
                      พืชไมมีดอกที่รูจักโดยทั่วไป เชน เฟรน  มอส  ปรง  เปนตน  ตัวอยางพืชที่ไมมีดอกจําพวกเฟรนซึ่ง
เปนพืชไมมีดอกแลวยังไมมีเมล็ดและไมมีผลอีกดวย มักจะพบมากในเขตรอนและนิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ 
การสืบพันธุของเฟรน คือ  การสรางสปอรซึ่งตนเฟรนที่พบโดยทั่วไปสามารถสรางสปอรได   สปอรจะอยู
ภายในอัปสปอร และจะพบอัปสปอรอยูทางดานหลังใบ  หรือทองใบ 

         พืชดอกมีประมาณมากกวา 30,000 ชนิด  สามารถขึ้นไดในสภาพแวดลอมและภูมิอากาศตางๆ กัน 
และเปนกลุมพืชที่มีความสําคัญมาก ซึ่งสามารถจําแนกได 2  กลุม ไดแก 

        1. กลุมพืชใบเลี้ยงคู (Dicotyledons) 

         2. กลุมพืชใบเลี้ยงเด่ียว (Monocotyledons)  

พืชใบเลี้ยงคูมีลักษณะเดนดังนี้ 

      1. มีใบเลี้ยงสองใบ และมีลําตนเกิดอยูเหนือดิน 

     2. การเรียงของเสนใบสวนใหญเปนแบบรางแห 

     3. ระบบรากเปนระบบรากแกว 

    4. กลุมเนื้อเยื่อลําเลียงในลําตนกระจายอยางเปนระเบียบ 

    5. มีการเจริญทางดานขางเนื่องจากมีแคมเบียม (cmbium) 

     6. สวนประกอบของดอกมีจํานวน 4-5 หรือทวีคูณของ 4-5 
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พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะดังนี้ 

     1. มีใบเลี้ยง 1 ใบ 

     2. ระบบรากฝอย  

     3. เสนใบเปนแบบขนาน กานใบแผเปนกาบ (leaf sheath)    ไมมีหูใบ 

     4. วงกลีบดอกคลายวงกลีบเลี้ยง (tepal) 

     5. ระบบเนื้อเยื่อลําเลียงอยูกระจัดกระจายไมเปนระเบียบ 

     6. สวนประกอบของดอกมี 3 หรือทวีคูณ 3 

     7.ลําตนมองเห็นขอปลองชัดเจน 

 
****************************************** 

 
ท่ีมา 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://techno.obec.go.th/content/www.water.com/images/pic-021.  
http://www.bwc.ac.th/petchara/Plant3.files/frame.htm#slide0170.htm 
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ใบกิจกรรมที่ 9 
 เร่ืองความหลากหลายของพืช 

 
 
          คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรม   เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช  โดยปฏิบัติตาม 
      ขั้นตอน  พรอมทั้งบันทึกผล  สรุปผลการทํากิจกรรม     ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม    เรื่องความ 
      หลากหลายของพืช 
 
       อุปกรณ 

1.ภาพพืชมีดอก  พืชไมมีดอก  พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
2.พืชในบริเวณโรงเรียน   
3.ใบความรูเรื่องความหลากหลายของพืช 

 
      ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขาของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสํารวจพืชในบริเวณโรงเรียน    บันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรม 

3.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 4.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
 เร่ืองความหลากหลายของพืช 

 
    รายชื่อสมาชิก 

1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………….. 
 

    ผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1 พืชมีดอก พืชไมมีดอก) 
ประเภทของพืช พืชท่ีสํารวจพบ ลักษณะสําคัญ 

มีดอก ไมมีดอก 
    
    
    
    
    
    
    
    

    สรุปผล 
     ……………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………………………... 
     ………………………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม 
 เร่ืองความหลากหลายของพืช 

 
    รายชื่อสมาชิก 

1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………….. 
 

    ผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2 พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว) 
ประเภทของพืช พืชท่ีสํารวจพบ ลักษณะสําคัญ 

พืชใบเลี้ยงคู   พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
    
    
    
    
    
    
    

    สรุปผล 
     ……………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………………………... 
     ………………………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 9 
 
 
คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1.พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  เราพิจารณาจากอวัยวะใด  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
2.พืชมีดอกคือ พืชที่ใชอวัยวะอะไรในการสืบพันธุ  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
3.พืชมีดอกไดแกอะไรบาง   
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
4. พืชไมมีดอกไดแกอะไรบาง  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
5. พืชที่มีใบเล้ียงออกจากเมล็ด  1คู  เชน มะมวง  ถั่วตางๆ  มะขาม เปนตนจัดเปนพืชพวกใด 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
6. พืชที่มีใบเล้ียงออกมาจากเมล็ดเพียงใบเดียว  เชน  ขาว  ออย  ขา กลวย จัดเปนพืชพวกใด 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
7.การศึกษาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช เราสามารถจําแนกพืชออกเปน  2  พวกใหญคืออะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
8. พืชมีดอกจะอาศัยดอกในการสืบพันธุ จัดเปนการสืบพันธุแบบใด  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
9.การสืบพันธุโดยวิธีอื่นที่ไมตองใชดอก จัดเปนการสืบพันธุแบบใด  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
10.พืชไรดอกจะสืบพันธุแบบใด  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
******************************************** 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่ 9 

 
 

 
1.อวัยวะที่ใชในการสืบพันธุ 
2. ดอก   
3. มะมวง  ชบา เปนตน 
4. เฟรน  มอส   เปนตน 
5. พืชใบเลี้ยงคู   
6. พืชใบเลี้ยงเด่ียว 
 7.             1.  พืชมีดอก             
                 2.  พืชไมมีดอก  
8. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ   
9. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  
10. ไมอาศัยเพศ 
             
 
 **************************************** 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 
เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว(พืช) 

 
 
   1.พืชในทองถิ่นที่นักเรียนรูจักไดแกพืชชนิดใดบาง 
 (พลูดาง , กุหลาบ  ชบา  กลวย  ไผ  มะมวง  ชมพู  เฟองฟา  เฟรน   ฯลฯ) 
   2.นักเรียนคิดวาพืชชนิดตางๆสามารถจําแนกประเภทโดยใชเกณฑใดบาง 

 (พืชมีดอก  พืชไมมีดอก,พืชใบเลี้ยงคู  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว) 
   3.พืชมีดอกมีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แลวมีสวนของดอกสําหรับใชในการผสมพันธุ) 
   4.จากภาพพืชมีดอกไดแกอะไรบาง 
 (เฟองฟา,  กุหลาบ,  วานหางจระเข,  พุทธรักษา,  ตอยต่ิง) 
   5.ในทองถิ่นของนักเรียนมีพืชมีดอกอะไรบาง 
 (เฟองฟา,  กุหลาบ,  วานหางจระเข,  พุทธรักษา,  ตอยต่ิง,ผักบุง,มะมวง,มะยม,ขนุน,ฯลฯ) 
   6.นักเรียนคิดวาพืชมีดอกสืบพันธุอยางไรบาง 
 (สืบพันธุแบบอาศัยเพศโดยใชดอก) 
   7.พืชไมมีดอก มีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (พืชที่ไมมีดอกเลย  ตลอดการดํารงชีวิต ไมวาจะเจริญเติบโตเต็มที่แลวก็ตาม พืชจําพวกนี้จึงไมมีดอ 
  สําหรับใชในการผสมพันธุ  ) 
   8.จากภาพพืชไมมีดอกไดแกอะไรบาง 
 (เฟรน,  ปรง,  ผักแวน,  มอส, ยานลิเภา, ตีนตุกแก  ) 
   9.ในทองถิ่นของนักเรียนมีพืชไมมีดอกอะไรบาง 
 (เฟรน,  ปรง,  ผักแวน,  มอส  ) 
  10.นักเรียนคิดวาพืชไมมีดอกมีการสืบพันธุอยางไร 
 (พืชไมมีดอกสืบพันธุโดยการสรางสปอรซึ่งจะงอกเปนตนใหมได) 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 (การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2549   
เร่ือง ความหลากหลายของสัตว (สัตวมีกระดูกสันหลัง สัตวไมมีกระดูกสันหลัง)  จํานวน  2 ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 
     สัตวแบงออกเปน 2 พวกใหญๆคือ สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  สัตวมี
กระดูกสันหลังจําแนกไดอีก 5 กลุมคือ กลุมพวกปลา กลุมสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา กลุมสัตวเลื้อยคลาน           
กลุม  สัตวปก  และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 
มาตรฐานการเรียนรูขอท่ี  ว1.2.2 

    สังเกต สํารวจลักษณะตางๆของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น  จัดจําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชลักษณะที่ปรากฏที่มี
รายละเอียดมากขึ้นเปนเกณฑ และอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

      สํารวจและจําแนกพืชและสัตวในทองถิ่น ที่มีดอก ไมมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว  ใบเลี้ยงคู สัตวมีกระดูก
สันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
จุดประสงคการเรียนรู 

     1.สามารถสรุปเกี่ยวกับโครงรางแข็งภายในของสัตวได 
    2.สามารถจําแนกประเภทของสัตวเปน 2 กลุมใหญๆคือสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไม 

มีกระดูกสันหลังได 
    3.สามารถจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลังออกเปนกลุมๆโดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นเองได 

เนื้อหาสาระ 
     1.ความหลากหลายของสัตว 
     2.สัตวมีกระดูกสันหลัง  สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

กิจกรรมการเรียนรู 
    1.ขั้นสรางความสนใจ 

1.1 ครูนําภาพสัตวชนิดตางๆใหนักเรียนสังเกต  แลวสนทนากับนักเรียน       เกี่ยวกับประเด็นที่วา  
นักเรียนรูจักสัตวตางๆในภาพหรือไม  สัตวในทองถิ่นที่นักเรียนรูจัก มีอะไรบาง   สัตวชนิดตางๆสามารถจําแนก
ประเภทโดยใชเกณฑใดบาง 

    2.ขั้นสํารวจและคนหา 
2.1 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายของสัตว  การจําแนกสัตว 

ชนิดตางๆออกเปนกลุมๆ คือ สัตวมีกระดูกสันหลัง   สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
2.2 แบงกลุมนักเรียนออกเปน  6 กลุม กลุมละประมาณ 6-7 คน ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้งประธาน 

และเลขานุการกลุม 
         2.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบกิจกรรมและทํากิจกรรม เรื่อง ความหลากหลาย   ของสัตว       
โดยนักเรียนรวมสํารวจสัตวในทองถิ่นและสังเกตภาพสัตว  ศึกษาใบความรู และใบกิจกรรม พรอมทั้ง
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แบงหนาที่กันทาํกิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยใบกิจกรรม  เรื่องความ
หลากหลายของสัตว  (นักเรียนสํารวจและบันทึกผลลวงหนาโดยใชเวลาวางหลังจากเลิกเรียน) 
        2.4นักเรียนศึกษาเรื่องความหลากหลายของสัตว  จากใบความรู และหนังสือเรียน เกี่ยวกับประเด็น
ที่วา สัตวมีกระดูกสันหลังมีลักษณะสําคัญอยางไร   สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
มีลักษณะสําคัญอยางไร  
        2.5นกัเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับลักษณะสัตวมีกระดูกสันหลัง  สัตวไมมีกระดูกสันหลัง จากนั้น
นักเรียนรวมกันจําแนกสัตวไมมีกระดูกสันหลังออกเปนกลุม โดยใชเกณฑ 
ที่สมาชิกในกลุมรวมกันคิด 

    3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
3.1 นักเรียนรวมกันอภิปรายผลทีไ่ดจากการทํากิจกรรมเรื่องความหลากหลายของสัตว 
3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมเพื่อใหเพื่อนรวมช้ันไดทราบ 
3.3 นักเรียนอภิปรายรวมกัน และสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสัตวมีกระดูกสันหลัง สัตวไมมีกระดูก 

สันหลัง  การจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลังออกเปนกลุมโดยใชเกณฑที่แตละกลุมกําหนด 
   4.ขั้นขยายความรู 
       4.1ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เรื่องความหลากหลายของสัตว   ลักษณะสําคัญของสัตวมีกระดูก 

สันหลัง  สัตวไมมีกระดูกสันหลัง   
4.2 นักเรียนและครูรวมอภิปรายเกี่ยวกับ   การจําแนกกลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง จากนั้นครูอธิบาย 

ใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลังออกเปนกลุมของนักวิทยาศาสตร ดังนี้  สัตวมีกระดูก
สันหลังจําแนกไดอีก 5 กลุมคือ กลุมพวกปลา กลุมสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  กลุมสัตวเลื้อยคลาน  กลุมสัตวจําพวกนก  
และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

     5.ขั้นประเมิน 
         5.1 นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องความหลากหลายของสัตว ลักษณะสําคัญของสัตวมีกระดูกสันหลัง    

ลักษณะสําคัญของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง   และการจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลังออกเปนกลุม 
                       5.2 นักเรียนรวมกันจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลังในทองถิ่น ออกเปนกลุม 
                       5.3 ครูซักถามความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว 
         5.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทบทวนความรูความเขาใจ 
สื่อการเรียนรู 
        1.ภาพสัตวชนิดตางๆ 
        2.สัตวในทองถิ่น   

      3. ใบความรูที่ 10 เรื่องความหลากหลายของสัตว  
      4. ใบกิจกรรมที่10 เรื่องความหลากหลายของสัตว  
      5. แบบฝกหัดทบทวนที่ 10 เรื่องความหลากหลายของสัตว  
     6.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
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การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 
1.ความรูความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของคน  พืช  สัตว และ 
การแปรผันทางพันธุกรรม 

-ซักถาม 
-ตรวจใบบันทึกกิจกรรมการ
ทดลอง/ศึกษาคนควาและ
แบบฝกหัด 

-ประเด็นการซักถาม 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียนรายบุคคลและ      
รายกลุม 
-แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง/ศึกษา
คนควา 

2.พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนใน
ดาน การแบงงานกันทํา การรวมมือกันในการ
ทํางาน  การวางแผนในการทํางานรวมกัน   
ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  และทํากิจกรรมเสร็จ 
ตามเวลาที่กําหนด 

-การสังเกต -แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานกลุม 
 

 
 
บันทึกหลังสอน 
1.ผลการสอน……………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
2.ปญหา / อุปสรรค……………………………………….………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
3.ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
     วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………. 
     ลงช่ือ……………………………………..ครูผูสอน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน 
 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด   แลวพิจารณาวาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนจริง 
กลุมที่…………………………………………………………………ช้ัน……………………………..……… 
สมาชิก 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………….……… 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……………………………… 

ปฏิบัติ 
รายการ 

3 2 1 
ไมปฏิบัติ 

1.ภายในกลุมมีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียม     
2.สมาชิกรวมมือกันทํางานทุกคน     
3.มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน     
4.สมาชิกมีความตั้งใจและกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

    

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด     
 
    ลงช่ือ  …………………………………… 

(………………………….……………..) 
ผูประเมิน 

    ……………../…………………/………….. 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

ระดับคะแนน ไมปฏิบัติ 
ประเด็นประเมิน 

3 2 1  
1.ภายในกลุมมีการแบง
งานกันทําอยางเทาเทียม 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 

ทุกคนในกลุมมีการ
แบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบและมี
ความตั้งใจปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบอยครั้ง 

ทุกคนในกลุมมี
การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ
และมีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
บางครั้ง 

ไมมีการ
แบง
หนาที่
ความรับ
ผิด ชอบ 

2.สมาชิกรวมมือกัน
ทํางานทุกคน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู และมีการ
แสดงความคิดเห็น
รวมกัน 

ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนควาหาขอมูล
ความรู แตมีบางคน
ไมเขารวมแสดง
ความคิดเห็น 

บางคนไมใหความ
รวมมือในการ
ทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น 
เพียงคนเดียว 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

3.มีการวางแผนในการ
ทํางานรวมกัน 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกันทุก
ครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บอยครั้ง 

ทุกคนรวมประชุม
ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการ
ทํางานรวมกัน
บางครั้ง 

ไมมีการ
ประชุม
ปรึกษาหา
รือและ
วางแผน
รวมกัน 

4.สมาชิกมีความตั้งใจ
และกระตือรือรน 
ในการทํากิจกรรม 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา
ทุกครั้ง 

ซักถามขอสงสัย      
 ในประเด็นปญหา   
 เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมบอยครั้ง 

ซักถามขอสงสัย       
ในประเด็นปญหา    
เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
บางครั้ง 

ไมสนใจ
เขารวม
กิจกรรม 

5.กลุมทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดทุกครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมและ
เสร็จตามเวลาที่
กําหนดบอยครั้ง 

ทุกคนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
และเสร็จตามเวลา
ที่กําหนดบางครั้ง 

ทํา
กิจกรรม
ไมเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 367

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน    13-18    คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี 
คะแนน    7-12       คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช 
คะแนน    1-6     คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 

 
        คําชี้แจง 
 
 โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเปน
อยางไร ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่………….………..เรื่อง………………………………….…………………………………….. 
ประเมินครั้งที่……………………….วันที่……………………………………..……………….………….……… 

รายการประเมิน  
 
 

ลําดับที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
 

 
 วิธ

ีดํา
เนิน

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รป

ฏิบ
ัติก

ารท
ดล

อง
/

ศึก
ษา
คน

คว
า(3

) 

คว
าม
คล

อง
แค

ลว
ใน

ขณ
ะ

ปฏ
ิบัติ

กา
รท

ดล
อง

/ศึก
ษา

คน
คว

า(3
) 

กา
รน

ําเส
นอ

งาน
(3)

 

 
 
 

รวม
คะแนน 
(12คะแ
นน) 

 
 
 

ระดับ
คุณภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 
ลงช่ือ  …………………………………… 
       (……………….……………..) 

ผูประเมิน 
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง/ศึกษาคนควา 

 
ระดับคะแนน 

ประเด็นประเมิน 
3 2 1 

1.วิธีดําเนินการทดลอง กําหนดวิธีการขั้นตอนถูกตอง 
การใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณใน
การทดลอง/ศึกษาคนควา
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการขั้นตอน
ถูกตอง การใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณในการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา 
ยังไมเหมาะสม 

หนดวิธีการและ
นตอนไมถูกตอง 
องใหความชวยเหลือ 

2.การปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการเปนขั้นตอน ใช
อุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 

ดําเนินการเปนขั้นตอน 
แตตองใหคําแนะนําใน
การเลือกใชอุปกรณ 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการและการ
ใชอุปกรณ 

3.ความคลองแคลว 
ขณะปฏิบัติการทดลอง/
ศึกษาคนควา 

มีความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติการทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จทันเวลา 
ที่กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษาคนควา
แตเสร็จทันเวลาที่
กําหนด 

ตองใหคําแนะนํา
ในขณะปฏิบัติการ
ทดลอง/ศึกษา
คนควาและเสร็จ
ไมทันเวลา 
ที่กําหนด 

4.การนําเสนองาน บันทึกผล และ สรุปผลการทํา
การทดลอง/ศึกษาคนควา
ถูกตอง  การนําเสนอเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

บันทึกผล และ สรุปผล
การทําการทดลอง/
ศึกษาคนควาถูกตอง  
การนําเสนอไมเปน
ขั้นตอนชัดเจน 

ตองใหคําช้ีแนะใน
การบันทึกผล  
สรุปผลและ
นําเสนองาน 
จึงจะปฏิบัติได 

 
ระดับคุณภาพ  (รวม 12 คะแนน ) 

คะแนน 9-12  คะแนน หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับดี 

คะแนน 5-8    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
  อยูในระดับพอใช 

คะแนน 1-4    คะแนน หมายถึง    พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง/ศึกษาคนควา 
อยูในระดับควรปรับปรุง 
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                  แบบประเมินผลงานนักเรียน 

รายบุคคลและรายกลุม 
 
คําชี้แจง    :   ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนปฏิบัติ  ตามเกณฑที่กําหนด 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หนวยการเรียนรูที่……………..เรื่อง…………………………………………………………………………….. 
ประเมินครั้งที่………………….วันที่……………………………………………………..…….………….……… 

รายการประเมิน  
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เกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน 

 
ระดับคะแนน 

ประเด็นประเมิน 
3 2 1 

1.ความถูกตองของ
เนื้อหา 

บันทึกผลและสรปุผล การ
ทํากิจกรรมไดถูกตอง 

บันทึกผลถูกตอง แต
สรุปผลกจิกรรมไมถูกตอง 

ทั้งบันทึกผลและ
สรุปผลกจิกรรมไม
ถูกตอง 

2.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีการตกแตงช้ินงาน อยาง
สวยงาม และสอดคลองกับ
เนื้อหา 

มีการตกแตงช้ินงานแตไม
คอยสอดคลองกับเนื้อหา 

ไมมีการตกแตงช้ินงาน 

3.ขอมูลหรือขอเท็จจริง
ประกอบชิ้นงาน 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ครอบคลุมทุกประเด็น 
ที่ศึกษาอยางเพียงพอ 

มีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริงแตไม
ครอบคลุมประเดน็ที่จะ
ศึกษา 

ไมมีการศึกษาคนควาหา
ขอมูลหรอืขอเทจ็จริง
ตาง  ๆ

4.การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตองและละเอียด 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการศึกษา
ถูกตอง 

บันทึกขอมูลตรง
จุดประสงคที่ตองการ
ศึกษา 

5.การแปลความหมาย
ขอมูลและสรุปผล 

การแปลความหมายถูกตอง
และการสรุปผลสอดคลอง
กับขอมูล 

การแปลความหมายถูกตอง
แตการสรุปผลไม
สอดคลองกับขอมูล 

การแปลความหมาย
ถูกตองบางสวน 

6.การเขียนรายงาน เขียนรายงานเปนขั้นตอน
สมบรูณและชัดเจน 

เขียนรายงานเปนขั้นตอน
แตยังไมชัดเจน 

เขียนรายงานเปน
ขั้นตอนบางบางสวน 

รวมคะแนนที่ได  
 
                                        ระดับคุณภาพ  (รวม 18 คะแนน ) 

 
คะแนน 13-18 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับดี 
คะแนน 7-12 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับอยูในระดับพอใช 
คะแนน 1-6 หมายถึง  ผลงานอยูในระดับปรับปรุง 
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                       ใบความรูท่ี 10 
เร่ืองความหลากหลายของสัตว 

 

ความหลากหลายของสัตว 

     สัตวเปนสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตางจากพืชอยางเห็นไดชัด เชนสัตวสามารถเคลื่อนที่ไดตลอดเวลา
สัตวสามารถตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดรวดเร็วเพราะมีจิตใจ และสัตวไมสามารถสรางอาหารเองได  

                นักวิทยาศาสตรแบงสัตวเปน 2 ประเภท 
                      1. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  สัตวไมมีกระดูกสันหลัง หมายถึง สัตวที่ไมมีโครงกระดูกภายในตัว 
                      2. สัตวมีกระดูกสันหลัง      สัตวมีกระดูกสันหลัง     หมายถึง สัตวที่มีโครงกระดูกภายในตัว 

สัตวมีกระดูกสันหลัง (Vertebrata)    

    สัตวมีกระดูกสันหลัง จัดเปนสัตวช้ันสูง มีโครงกระดูกเปนเครื่องค้ําจุน ทําใหรางกายคงรูปอยูได 
แบงเปน5ประเภท  
                    1. ปลาเปนสัตวพวกหนึ่งที่อาศัยอยูในน้ําตลอดชีวิต มีทั้งปลาน้ําจืด และปลาน้ําเค็ม หายใจดวยเหงือก 
สืบพันธุแบบอาศัยเพศ สวนใหญปฏิสนธิภายนอก ออกลูกเปนไขโดยออกไขครั้งละมากๆ ไขมีขนาดเล็ก    และมี
เมือกบางๆหุม มีครีบใชในการเคลื่อนไหว   ลักษณะภายนอกของปลา ประกอบดวยปาก จมูก ตา    แผนปดเหงือก 
และครีบ ซึ่งชวยในการเคลื่อนไหวของปลา มีเกล็ดปกคลุมตัว มีเสนขางตัว     เปนสวนรับความรูสึกสั่นสะเทือน 
แบงเปน2ชนิดคือ  
                       1.1ปลากระดูกออนเชนปลาฉลาม ปลากระเบน  
                       1.2 ปลากระดูกแข็ง เชน ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ฯลฯ 

                   2.สัตวสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกเปนสัตวพวกวางไขในน้ํา ตัวออนหายใจดวยเหงือกและผิวหนัง เมื่อโตเต็ม
วัยหายใจดวยปอดและผิวหนัง เพราะอยูบนบก ผิวหนังเปยกช้ืน ไมมีเกล็ด เปนสัตวเลือดเย็น ไดแก กบ คางคก 
เขียด ปาด อึ่งอาง ซาลามานเดอร งูดิน   ลักษณะภายนอกของสัตวครึ่งน้ําครึ่งบก คือ เปนสัตวที่มีลักษณะผิวหนัง
เปยกช้ืน ไมมีเกล็ด ทําหนาที่แลกเปลี่ยนแกสในการหายใจ จึงตองอาศัยอยูใกลกับแหลงน้ํา หรือที่ช้ืนแฉะ สัตว
ครึ่งน้ําครึ่งบก สามารถสืบพันธุไดเมื่ออายุ 2-3 ป ปฏิสนธิภายนอกลําตัว โดยวางไขในน้ํา  ไขมีจํานวนมากและ    
มีวุนหุม ลอยเปนแพอยูเหนือผิวน้ํา(ไขคางคกมีวุนหุมเชนเดียวกัน แตจะตอกันเปนสาย ยาวพันอยูกับพืชน้ํา)      
ตัวออนเจริญเติบโตในน้ําจนถึงระยะหนึ่งที่เปนตัวออน เชน  ลูกออดของกบจะอาศัยอยูในน้ํา  
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     3. สัตวเล้ือยคลาน เปนสัตวที่สวนมากดํารงชีวิตอยูบนพื้นดิน วางไขบนบก ไขมีไขแดงมากเพื่อเปน
อาหารของตัวออน ผิวหนังลําตัวแหง มีเกล็ด หายใจดวยปอดตลอดชีวิตและเปนสัตวเลือดเย็น พวกที่อาศัยอยูบน
บก เชน กิ้งกา จิ้งเหลน จิ้งจก แย ไขมีขนาดใหญและมีเปลือกแข็งหรือเปลือกหุม มีขา 4 ขา สัตวเลื้อยคลานจะ
อาศัยบนบก แตบางชนิดหากินในน้ํา สัตวเลื้อยคลานมีมากมายหลายชนิด เชน จระเข จิ้งเหลน กิ้งกา จิ้งจก ตุกแก 
ตะพาบน้ํา เตา แตบางชนิดไมมีขา เชน งู เปนตน 

      4. สัตวปก เปนสัตวเลือดอุน มีขนเปนแผงปกคลุมตัว ขาหนาเปลี่ยนเปนปก ปากเปนจะงอย ที่ปอดมี
ถุงลมชวยหายใจและระบายความรอน ไมมีกระเพาะปสสาวะ ออกลูกเปนไข สตัวปกที่สามารถบินได คือ นก
ชนิดตางๆ เชน นกเขา นกพิราบ นกอินทรี รวมทั้งเปดและไก สวนสัตวปกที่บินไมได ไดแก นกกีวี 
นกกระจอกเทศ และนกเพนกวิน เปนตน 

     นกเปนสัตวที่มีลักษณะแตกตางจากสัตวมีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ โดยมีลักษณะภายนอกคือ มีขาคู
หนาพัฒนาเปนปก เพื่อใชสําหรับบิน มีขา 2 ขา มีเกล็ดที่ขาและนิ้วเทา มีปก 2 ปก มีขนเปนแผงแบบขนนก ขนปก
คลุมทั่วทั้งลําตัว สัตวปกหายใจดวยปอด สืบพันธุแบบอาศัยเพศ มีการปฏิสนธิภายใน โดยออกลูกเปนไข วางไข
บนบก ไขมีจํานวนไมมากนัก ไขมีเปลือกแข็งหุม สัตวปกไมมีฟน แตจะมีจงอยปากแข็งแรง มีรูปแบบแตกตางกัน  

 
 
 
 
 
 
 

 

               5.สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม เปนสัตวเลือดอุน ตัวเมียมีตอมน้ํานมเลี้ยงลูก หายใจดวยปอด มีแขนและ
ขาไมเกิน 2 คู มีตอมเหงื่อใตผิวหนัง มีขนเปนเสนปกคลุมตัว ออกลูกเปนตัว ไดแก คน ชาง มา วัว หมี ลิง 
ปลาวาฬ ปลาโลมา คางคาว สําหรับตัวตุนปากเปดเทานั้นที่ออกลูกเปนไข แตเมื่อเติบโตแลวแมใชน้ํานมเลี้ยง
เชนกัน 

ประเภทของสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม 
               - พวกวางไข สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมมีไมกี่ชนิด ที่ออกไขไดแก ตุนปากเปด เมื่อตัวออนฟกเปนตัว 

จะดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัยน้ํานมจากแม 
              - พวกมีกระเปาหนาทอง สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมบางชนิด ลูกที่คลอดออกมาจะเปนตัว มีขนาดเล็ก
มาก จะตองอาศัยอยูในถุงหนาทองของแมจนกวาจะโต และชวยเหลือตัวเองได เชน หมีโคอาลา จิงโจ        

สัตวปกมีกระจายทั่วไป     เชน ไก หาน นกชนิด
ตางๆ เชน นกแกว นกขุนทอง นกเขา บางชนิดหากินในน้ํา 
เชน เปด หงส บางชนิดบินไมได เชน นกกระจอกเทศ นก
เพนกวิน นกอีมู ซึ่งปจจุบันสัตวปกจําพวกนกไดกลายเปน
สัตวสวยงามสําหรับนักดูนก 
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                      - พวกมีรก สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมสวนใหญ ตัวออนเจริญเติบโตอยูภายในทองแมนานจนกวาจะ
คลอด เชน หนู ลิง ชาง   แมว  สุนัข  วัว  ควาย คางคาว และมนุษย\ 

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง     

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง   สัตวไมมีกระดูกสันหลัง แบงเปน 5 พวก  ดังนี้ 
1. พวกที่เคล่ือนที่ไมได พวกนี้มีขนาดเล็กเปนสัตวหลายเซลล การสืบพันธุเปนแบบไมใชเพศ ดํารงชีวิต
เปนอิสระ เชน ฟองน้ํา แมงกะพรุน ดอกไมทะเล ปะการัง กัลปงหา                                                                        
2. พวกพยาธิ พวกนี้มีลําตัวยาวออนนิ่ม อาจกลมหรือแบน ไมมีระยางค ใดๆ มีทั้งที่เปนพวกปรสิตอาศัย
อยูในคนและสัตว และอยูเปนอิสระในน้ํา เชน 
          2.1 พวกปรสิต ไดแก พยาธิใบไม พยาธิตัวตืดพยาธิเสนดาย พยาธิปากขอ 
          2.2 พวกอยูเปนอิสระ เชน พลานาเรีย หนอนหัวขวาน                                                                          
3. พวกลําตัวเปนปลองไมมีขา เปนพวกลําตัวกลมยาว รางกายมีลักษณะเปนปลองแตละปลองมีเดือยใช
เคลื่อนที่ ตัวอยางเชน ไสเดือนดิน ปลิง แมเพรียง                                                                                     
4. พวกมีเปลือกแข็งหุม เปนพวกลําตัวนิ่ม ไมเปนปลอง มีเปลือกแข็งหุมลําตัว เชน -หอยชนิดตางๆ ทั้ง
หอยกาบเดี่ยว และหอยกาบคู และมีบางชนิดไมมีเปลือกแข็งหุมลําตัว เชน ปลาหมึกธรรมดา ปลาหมึก
ยักษ                                                                                                                                                                 
5. พวกลําตัวเปนปลองและมีขาเปนขอ เปนพวกลําตัวเปนปลองยึดติดตอกัน แบงเปนสวนหัว อก และ
ทอง หรือสวนหัวรวมกับสวนอก ขาแบงเปนขอๆ ลําตัวและขาปกคลุมดวยเปลือกหนาและแข็ง จัดเปน
โครงรางภายนอก ไดแก กุง กั้ง ปู แมลง เห็บ ตะขาบ กิ้งกือ  

ท่ีมา  

วินัย  พัฒนรัฐและแหลมทอง รมสนธิ์.ชุดปฏิรูปการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงช้ันที่ 2(ป.4-6). 
กรุงเทพฯ:โรงพิมพประสานมิตร,2545 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5.กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2547. 

อักษร ศรีเปลง  และคณะ.ชีววิทยา 2 โครงการตําราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ  สอวน. กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพบริษัทดานสุทธาการพิมพ จํากัด,2547.                                                                                                                

http://www.dlf.ac.th/dltv/dltv-uploads/libs/html/1806/kraduke.htm              
http://www.aksorn.com/lib/libshow.asp?sid=284&sara=&level        
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ใบกิจกรรมที่ 10 

 เร่ืองความหลากหลายของสัตว 
 
 
   คําชี้แจง:   
 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอน  พรอมทั้งบันทึกผล  สรุปผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเรื่องความหลากหลาย
ของสัตว 
 
อุปกรณ 

1.ภาพสัตวชนิดตางๆ 
2.สัตวในทองถิ่น   
3.ใบความรูเรื่องความหลากหลายของสัตว 

 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.นักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม  กลุมละ 6-7 คน แตละกลุมเลือกประธานและเลขาของกลุม 
 2.ใหแตละกลุมสํารวจสัตวในทองถิ่น    บันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรม 

3.อภิปรายผลรวมกันในกลุม จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมของกลุม 
 4.นักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
 เร่ืองความหลากหลายของสัตว 

 
รายชื่อสมาชิก 

1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………….. 
 

ผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1) 
ประเภทของสัตว 

สัตวท่ีสํารวจพบ ลักษณะสําคัญ มีกระดูกสันหลัง ไมมีกระดูกสัน
หลัง 

    
    
    
    
    
    
    
สรุปผล 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………................................................................................................ 
…………………………………………………………………….……………………………………………. 
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แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  
 เร่ืองความหลากหลายของสัตว 

 
รายชื่อสมาชิก 

1………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………….. 
5………………………………………………………………………….. 
6………………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………….. 

ผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2) 
ประเภทสัตวมีกระดูกสันหลัง 

สัตวท่ีสังเกตตามภาพ ปลา สัตวปก สัตวคร่ึงน้ํา
คร่ึงบก 

สัตวเล้ือยคลาน สัตวเล้ียงลูก
ดวยน้ํานม 

      
      
      
      
      
      
      
สรุปผล 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบฝกหัดทบทวนที่ 10 
             

คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนอานคําถามแบบฝกหัดใหเขาใจ แลวเขียนคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน 
 
1.สัตวแบงออกเปน 2 พวกใหญๆ คืออะไรบาง  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
2.สัตวมีกระดูกสันหลังจําแนกไดอีก 5 กลุมคืออะไรบาง  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
3.สัตวเปนสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตางจากพืชอยางเห็นไดชัด  คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
4.นักวิทยาศาสตรแบงสัตวเปน 2 ประเภทไดแกอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
5.สัตวมีกระดูกสันหลัง จัดเปนสัตวช้ันสูง มีอะไร เปนเครื่องค้ําจุน ทําใหรางกายคงรูปอยูได  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
6.ปลาเปนสัตวพวกหน่ึงที่อาศัยอยูแหลงที่อยูชนิดใดตลอดชีวิต  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
7.ปลา มีทั้งปลาน้ําจืด และปลาน้ําเค็ม หายใจดวยอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
8. สัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกสวนใหญออกลูกเปนอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
9.ปลามีเสนขางตัว เปนสวนรับความรูสึกอะไร  
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
10.ปลาแบงตามลักษณะกระดูกออกเปน 2 ชนิด คือ อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 

********************************************* 
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เฉลยแบบฝกหัดทบทวนที่ 10 
 

 
1. สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง   
2. กลุมพวกปลา กลุมสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  กลุมสัตวเลื้อยคลาน   
    กลุมสัตวจําพวกนก  และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 
3.สัตวสามารถเคลื่อนที่ไดตลอดเวลาสัตวสามารถตอบสนองตอสิ่งแวดลอมได 
    รวดเร็วเพราะมีจิตใจ และสัตวไมสามารถสรางอาหารเองได                  
4.    1. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง     2. สัตวมีกระดูกสันหลัง                                                          
5. โครงกระดูก 
6. น้ํา 
 7. เหงือก 
8. ไข 
9. สั่นสะเทือน 
10.    1. ปลากระดูกออน เชน ปลาฉลาม ปลากระเบน  
         2. ปลากระดูกแข็ง เชน ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ฯลฯ 
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ประเด็นคําถามประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 

เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว(สัตว) 
 
 
1.สัตวในทองถิ่นที่นักเรียนเคยเห็นไดแกอะไรบาง 
 (นก , ไก , เปด , ปลา , สุกร , สุนขั , แมว ,กิ้งกือ , ผีเสื้อ ,ปู , กุง ,หอยฯลฯ) 
2.นักเรียนคิดวาสัตวชนิดตางๆสามารถจําแนกประเภทโดยใชเกณฑใดบาง 

 (การมีโครงกระดูกภายในลําตัว) 
3.ถาจําแนกสัตวโดยใชเกณฑการมีกระดูกภายในลําตัวสามารถจําแนกสัตวไดก่ีประเภท อะไรบาง 
 ( 2 ประเภทคือ สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง) 
4.สัตวมีกระดูกสันหลังมีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (สัตวที่มีโครงกระดูกภายในตัว ) 
5.สัตวมีกระดูกสันหลังจําแนกเปนก่ีประเภทอะไรบาง 
 ( 5 ประเภทคือ ปลา , สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก,สัตวเลื้อยคลาน,สัตวปก ,สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม) 
6.สัตวจําพวกปลา มีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (อาศัยอยูในน้ําตลอดชีวิตหายใจดวยเหงือก สืบพันธุแบบอาศัยเพศ สวนใหญปฏิสนธิภายนอก ออกลูก
เปนไขโดยออกไขครั้งละมากๆ ไขมีขนาดเล็ก และมีเมือกบางๆหุม ลักษณะภายนอกของปลา ประกอบดวยปาก 
จมูก ตา แผนปดเหงือก และครีบ ซึ่งชวยในการเคลื่อนไหวของปลา มีเกล็ดปกคลุมตัว มีเสนขางตัว เปนสวนรับ
ความรูสึกสั่นสะเทือน) 
7.สัตวจําพวกปลาที่พบในทองถิ่นของนักเรียนไดแกอะไรบาง 
 (ปลากัด ,ปลาหางนกยูง,ปลานิล,ปลาหมอ,ปลาทอง,ประหลาดุก,ปลาชอนฯลฯ) 
8.สัตวคร่ึงน้ําครึ่งบก มีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (วางไขในน้ํา ตัวออนหายใจดวยเหงือกและผิวหนัง เมื่อโตเต็มวัยหายใจดวยปอดและผิวหนัง  

เพราะอยูบนบก ผิวหนังเปยกช้ืน ไมมีเกล็ด เปนสัตวเลือดเย็น) 
9.สัตวคร่ึงน้ําครึ่งบก ท่ีพบในทองถิ่นของนักเรียนไดแกอะไรบาง 
 (กบ,เขียด,คางคก,อึ่งอาง) 
10.สัตวเล้ือยคลาน มีลักษณะสําคัญอยางไร 

(สวนมากดํารงชีวิตอยูบนพื้นดิน วางไขบนบก ไขมีไขแดงมากเพื่อเปนอาหารของตัวออน ผิวหนัง 
ลําตัวแหง มีเกล็ด หายใจดวยปอดตลอดชีวิตและเปนสัตวเลือดเย็น) 

11.สัตวเล้ือยคลาน ท่ีพบในทองถิ่นของนักเรียนไดแกอะไรบาง 
 (จิ้งจก,เตา,งู,จิ้งเหลน) 
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12.สัตวปก มีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (เปนสัตวเลือดอุน มีขนเปนแผงปกคลุมตัว ขาหนาเปลี่ยนเปนปก ปากเปนจะงอย ที่ปอดมีถุงลมชวย 
 หายใจและระบายความรอน ไมมีกระเพาะปสสาวะ ออกลูกเปนไข) 
13.สัตวปก ท่ีพบในทองถิ่นของนักเรียนไดแกอะไรบาง 
 (นก ,ไก, เปด) 
14.สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม มีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (เปนสัตวเลือดอุน ตัวเมียมีตอมน้ํานมเลี้ยงลูก หายใจดวยปอด มีแขนและขาไมเกิน 2 คู     

มีตอมเหงื่อใตผิวหนัง มีขนเปนเสนปกคลุมตัว ออกลูกเปนตัว) 
15.สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม  ท่ีพบในทองถิ่นของนักเรียนไดแกอะไรบาง 
 (สุนัข,  แมว,  สุกร,กระตาย, หนู  ) 
16.สัตวไมมีกระดูกสันหลังมีลักษณะสําคัญอยางไร 
 (สัตวที่ไมมีโครงกระดูกภายในตัว ) 
17.สัตวไมมีกระดูกสันหลังจําแนกเปนก่ีประเภทอะไรบาง 
 (5 ประเภท คือ พวกที่เคลื่อนที่ไมได, พวกพยาธิ, พวกลําตัวเปนปลองไมมีขา, พวกมีเปลือกแข็งหุม 
 ลําตัว เปนพวกลําตัวนิ่ม ไมเปนปลอง ,พวกลําตัวเปนปลองและมีขาเปนขอ) 
18.นักเรียนคิดวาสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีจํานวนมากที่สุดไดแกสัตวพวกใด 
 (พวกลําตัวเปนปลองและมีขาเปนขอ ไดแก แมลงตาง) 
19.เพราะเหตุใดเราจึงตองจําแนกสัตวออกเปนพวก 
 (เพื่อใหสะดวกและงายตอการศึกษาเกี่ยวกับสัตวชนิดตางๆ) 
 

**************************************** 
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