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Posttest Design โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับวิธีสอนตามคูมือครู 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการ
สรางแผนที่ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด 3) เพื่อศึกษาความ
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ตามคูมือครู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t
แบบอิสระ Independent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
โดยใชแผนที่ความคิดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู
2. ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิด พบวา นักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดอยูในระดับสูงทุกเรื่อง ในทุกแผนการจัด
การเรียนรู ดานที่นักเรียนมีความสามารถสูงที่สุด อยูในลําดับที่ 1 คือ ความคิดหลัก ซึ่งสูงกวาดานความคิดรอง ความคิด
ยอย และดานที่นักเรียน มีความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดต่ําที่สุดคือ ดานความคิดของนักเรียนเอง
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็นดวย ตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู ใน
ภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอวิธีสอนทั้งสองวิธี เมื่อพิจารณาตามวิธีสอน พบวา วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด นักเรียน
เห็นดวยมากทุกดาน ลําดับที่ 1 คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนนี้มี
ความทาทาย ทําใหนักเรียนอยากพิสูจน คนควา ทดลอง นาสนใจอยากเขารวมกิจกรรม ชวยใหเขาใจบทเรียนไดดี จดจําได
นาน ทําใหเขาใจเนื้อหา ไดชัดเจนถูกตอง เขาใจงาย สวนวิธีสอนตามคูมือครู นักเรียนเห็นดวยมาก ลําดับที่ 1 คือ
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน โดยวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหคิด
อยางมีเหตุผล มีความมั่นใจในการเขารวมกิจกรรม ทํางานอยางมีระบบรอบคอบ และรูจักชวยเหลือผูอื่น
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The purposes of this quasi experimental research with nonrandomized control group pretest posttest
design were : 1) to compare learning achievement on plants and animals of sixth grade students taught by mind
mapping technique and teacher’s manual, 2) to study the ability in creating mind mapping with mind mapping
technique, and 3) to study the opinions of sixth grade students towards mind mapping technique and teacher’s
manual.
The sample were the sixth grade students of Watnonggob School, Banpong District, Ratchaburi
province, which were divided into one experimental group of 21 students taught by mind mapping technique
and one control group of 21 students taught by teacher’s manual. The research instruments employed were
lesson plans, learning achievement test and questionnaire. Statistical analysis were accomplished by percentage
(%), mean ( X ), standard deviation (S.D.), independent t – test and content analysis.
The results of this research were :
1. The learning achievement on plants and animals of sixth grade students taught by mind mapping
technique and teacher’s manual were statistically significant different at the 0.01 level. The learning
achievement of the students that were taught by mind mapping technique were higher than that were taught by
teacher’s manual.
2. The ability in creating mind mapping of sixth grade students that were taught by mind mapping
technique were at a high level in every topics and every lesson plans. The highest ability in creating mind
mapping of the students was the foundamental thinking structure and the lowest ability in creating mind
mapping was individual thinking structure.
3. The opinions of the sixth grade students toward the two teaching methods were overall at a high
agreement level. The opinions of the sixth grade students toward mind mapping technique were at the most
agreement with the instructional activities aspect, the much agreement with the instructional climate aspect and
the least agreement with the usefulness of the instructional aspect. Whereas the opinions of the sixth grade
students toward teacher’s manual approach were at the most agreement with the usefulness of the instruction
aspect, the much agreement with the instructional activities aspect, the least agreement with the instructional
climate aspect respectively.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยไดทําการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยันวา
สังคมโดยทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการศึกษาอยางไมมีขอสงสัย รวมทั้งมี
ความมุงหมายที่ตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพ และมีพลังเพียงพอในการทําหนาที่ในกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพสมาชิกของสังคมดวยรูปแบบและวิธีตาง ๆ รวมตลอดไปถึงการสรางสมองคความรู
และปญญาใหแกสังคม ทั้งนี้ลวนแตเปนไปเพื่อเปนฐานไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศทั้งสิ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 :1) การศึกษานับเปนรากฐานที่
สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ในสังคมได
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเป น กระบวนการที่ ช ว ยให ค นได พั ฒ นาตนเองด า นต า ง ๆ ตลอดช ว งชี วิ ต
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 2) โดยพัฒนาทั้งประสบการณและความคิด
เพื่อใหสามารถดํารงอยูในสังคมดวยการประกอบอาชีพอยางมีความสุข และสามารถที่จะปรับตัวให
อยู ไ ด ใ นสั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป น พลั ง ที่ เ ข ม แข็ ง ในการพั ฒ นาชาติ ต อ ไปสอดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : ง) ที่กําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศมุงให
สังคมไทยพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน
ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพื่อพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่ งสมทุนทางปญญารัก ษาและตอยอดภูมิป ญญาทองถิ่ นไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ กลิ่น สระทองเนียม (2543 : 3) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษา
ไววา การศึกษาเปนกลไก และกระบวนการสําคัญในการอบรมกลอมเกลาใหบุคลากรของชาติมี
ความรู ความสามารถ ความชาญฉลาด เปนคนดี เปนคนเกง มีรางกายแข็งแรง พรอมที่จะเปน
รากฐานของชีวิตใหกาวไปอยูในสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สังคมไทยยังตองการการพัฒนาใหมีความเขมแข็งและมั่นคง มีความเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศแตในสังคมนั้นก็มีองคประกอบอยูหลายประการ และองคประกอบ
ที่สําคัญของสังคมก็คือคน ประเทศชาติจะเจริญกาวหนาไดก็ตองอาศัยคนที่มีคุณภาพ มีความรู
มีความคิ ด เป นคนดี ซึ่งคนจะเป น ดังที่ กล าวไดก็ตองอาศัยการศึกษา เพราะการศึ กษาสามารถ
1
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ที่จะพัฒนาคน พัฒนาสังคมได ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : 38) ก็ไดใหความสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพคนโดยกลาวไวในวัตถุประสงคขอหนึ่งวา เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สุขภาพ
แข็งแรง คิดเปน ทําเปน มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีวิธีคิดอยางมีเหตุผล สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดไวในมาตรา 24 คือ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาเพื่อ
ปองกันและแกปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได
ทําเปนรักการอานและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ผลการศึกษาจากหลายหนวยงานระบุใกลเคียงกันวา คุณภาพการศึกษาของไทยอยูใน
ระดับนาเปนหวง ความรูความสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยออนลง ทั้งในดานกระบวนการคิด
วิ เ คราะห สั ง เคราะห อ ย า งมี เ หตุ ผ ล การริ เ ริ่ ม สร า งสรรค การแก ป ญ หา ความรู ท างวิ ช าการ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานนิสัยใฝรู ความมี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย การทํางานเปนหมูคณะ(กรมวิชาการ 2544 : 2) ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานปฏิรูปการศึกษาตอประชาชน ของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544 : 5) กลาวไววา คุณภาพ
การศึ ก ษาเป น ประเด็ น วิ ก ฤติ ที่ ต อ งเร ง แก ไ ขเพราะมี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น แต ยั ง ไม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคไมวาจะเปนความสามารถในการเรียนรู การคิดวิเคราะห การสรางความรู
การมี ค านิ ย ม และพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมในโลกการงาน และสอดคล อ งกั บ คณะอนุ ก รรมการ
การปฏิรูปการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 4) ไดกลาวถึงสิ่งที่
บงบอกวาตองปฏิรูปการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนคือ คนทุกวัยตั้งแตเกิดจนจบมหาวิทยาลัย
เรียนแตวิชา รูแตหนังสือ ถูกลอมกรอบดวยตารางสอนและหองเรียน การพัฒนาคนจึงไมเอื้อใหคน
มีคุณสมบัติ มองกวาง คิดไกล ใฝสูง มุงทํางาน ชาญชีวิต วิธีการเรียนการสอนไมเนนกระบวนการ
ใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ครู ยั ง เป น ผู มี อํ า นาจในชั้ น เรี ย นยั ง ยึ ด มั่ น ว า ตนเองเป น ผู รู ม ากที่ สุ ด ถู ก ที่ สุ ด กระบวน
การเรียนรูอับเฉา นาเบื่อหนาย ทั้งพอแม ครู นักเรียน ยึดหลักสูตรเปนเกณฑเนื้อหาสาระทั้งหมด
การสอบและคะแนนสอบ เปนสิ่งพิพากษาความสําเร็จ ทุกคนจึงเครียดขาดความสุขในการศึกษา
โรงเรี ย นไม ส ร า งบรรยากาศและสภาพแวดล อ มให เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู เป น อาณาเขตที่ ข าด
ความสัมพันธกับชีวิตชุมชน หางไกลธรรมชาติและแหลงเรียนรูที่ปลุกเราบรรยากาศทางปญญา
ครอบครัวและชุมชนไมมีโอกาสรวมคิดรวมสรางกระบวนการเรียนรู กระบวนการเรียนการสอน
ยังเปนพฤติกรรมจําเจและพฤติกรรมถายทอด สัดสวนการฝกปฏิบัติ การฝกคิด การอบรมบมนิสัย
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ยังมีนอยกวาการทองบนเนื้อหา ผูเรียนเคยชินตอการทําตาม เชื่อฟง นั่งนิ่ง จึงขาดความคลอง
ในการคิดแบบวิทยาศาสตร ไมไดรับการปลูกฝงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอด
ระยะเวลาในโรงเรียน ขาดการอบรมขัดเกลาใหเปนผูพากเพียร เรียนรู สูงาน ยึดมั่นในความสุจริต
ทั้งกาย วาจาและใจ จึงทําใหคุณธรรมจริยธรรมและสุนทรียภาพไมเกิดแกผูเรียน
ดั ง นั้ น หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของครู โ ดยตรงก็ คื อ จะต อ งดํ า เนิ น การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนดวยการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาสังคมไทย คนไทย เด็กไทย ใหเปน
สังคมที่ประกอบดวยคนดี คนเกง คิดเปน ทําเปน รูจักเผชิญกับปญหาและสามารถแกปญหาตาง ๆ ได
ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การพั ฒ นาประเทศในด า นต า ง ๆ เป น อย า งยิ่ ง ดั ง พระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ตอนหนึ่งวา “หนาที่ครูมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนหนาที่
ปลูกฝง ความรูความคิด และจิตใจเยาวชน ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการ
สรางสรรคบันดาลอนาคตของชาติบานเมือง” (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544 : 7) ในการปฏิรูป
กระบวนการเรี ย นรู นั้ น เกิ ด จากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งทําใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ซึ่ ง เป น เหมื อ น กฎหมายปฏิ รู ป การศึ ก ษา ซึ่ ง ได ป ฏิ รู ป แนวการจั ด การศึ ก ษาโดยให ยึ ด ผู เ รี ย น
เปนสําคัญปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียนและ
กระบวนการเรีย นรู ใ นชุ มชน การมุง เน น ที่ จ ะปฏิรูป การเรียนรูที่ผูเ รีย นสําคัญที่สุด เพื่อพัฒ นา
ศักยภาพสมองของเด็กใหเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงจะ
พั ฒ นาเด็ ก ให เ ติ บ โตเป น ผู ใ หญ ที่ มี คุ ณ ภาพ เป น คนดี คนเก ง และมี ค วามสุ ข (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2544 : 14)
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของประเทศไทยใชหลักสูตรประถมศึกษาเดิม
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เปนหลักสูตรที่มุงเนนกระบวนการมากกวาเนื้อหา
โครงสรางของหลักสูตรมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ คานิยม และการจัดการ ทั้งนี้เพื่อให
ผูเรียนมีความรู และทักษะ สามารถคิดและแกปญหาเห็นคุณคาของการเรียนรู และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได (กระทรวงศึกษาธิการ 2535 : คํานํา) ซึ่งใน
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดแบงโครงสรางเปนมวล
ประสบการณที่จัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 5 กลุม คือ กลุมทักษะที่เปนเครื่องมือการเรียนรูกลุม
สร า งเสริ ม ประสบการณ ชี วิ ต กลุ ม สร า งเสริ ม ลั ก ษณะนิ สั ย กลุ ม การงานพื้ น ฐานอาชี พ กลุ ม
ประสบการณพิเศษ (กระทรวงศึกษาธิการ 2535 : 2)
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เปนกลุมประสบการณหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิต เชนเดียวกับกลุมประสบการณอื่น ๆ โดยมีจุดประสงคใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับมนุษย
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และสิ่งแวดลอมในดานอนามัย ประชากร การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ โดยมุ ง ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ถึ ง สภาพป ญ หา
กระบวนการแกปญหาและสามารถนําประสบการณเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ 2535 : 25) มีความมุงหวังใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง เขาใจ
ธรรมชาติ ที่ อยู แ วดล อ มตนทั้งทางสังคม วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี มองเห็นความสัมพัน ธ
เชื่อมโยงระหวางตนเอง และสรรพสิ่งที่ตนเปนสวนหนึ่งดวย มีความคิด สติปญญา คานิยม สามารถ
ดํารงชีวิต แกปญหา พัฒนาและปรับปรุงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสิ่งแวดลอมดังกลาว
สูจุดหมายปลายทางอันชอบธรรม (กรมวิชาการ 2533 ก :21, อางถึงใน ประเชิญ ชาวหนาไม 2542 :
3) ซึ่งมีโครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่จัดใหตอบสนองวัตถุประสงคและความมุงหวัง
ดังกลาวขางตน โดยจัดทําเปนหนวยการเรียนรู ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ประกอบดวย
หนวยที่ 1 สิ่งมีชีวิต หนวยยอยที่ 1 ตัวเรา หนวยยอยที่ 2 พืช หนวยยอยที่ 3 สัตว หนวยที่ 2 ชีวิตใน
บาน หนวยที่ 3 สิ่งที่อยูรอบตัวเรา หนวยยอยที่ 1 สิ่งแวดลอมทางสังคม หนวยยอยที่ 2 สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ หนวยที่ 4 ชาติไทย หนวยยอยที่ 1 ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา/กรุงธนบุรี/
กรุงรัตนโกสินทร หนวยยอยที่ 2 บุคคลสําคัญ หนวยยอยที่ 3 ศาสนา หนวยยอยที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
หนวยยอยที่ 5 หนาที่ของประชาชนคนไทย หนวยยอยที่ 6 พระพุทธศาสนา หนวยที่ 5 การทํามาหากิน หนวยที่ 6
พลังงานและสารเคมี หนวยยอยที่ 1 ความรอนและสสาร หนวยยอยที่ 2 แสง หนวยยอยที่ 3 ไฟฟา หนวยยอย
ที่ 4 แรง แรงดัน ความกดดัน หนวยยอยที่ 5 สารเคมี หนวยที่ 7 จักรวาลและอวกาศ หนวยที่ 8
ประเทศเพื่อนบาน หนวยที่ 9 ประชากรศึกษา หนวยที่ 10 การเมืองและการปกครอง หนวยที่ 11
ขาว เหตุการณ วันสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ 2535 : 26-53)
สวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ปจจุบันเปนหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศมีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถ
ดํ า รงชี วิ ต อย า งมี ค วามสุ ข ได บนพื้ น ฐานของความเป น ไทยและความเป น สากล รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 12) โดยกําหนดโครงสรางดานสาระการเรียนรู ประกอบดวยองค
ความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
เปน 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งกลุมสาระวิทยาศาสตร
กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา ไดกําหนดเนื้อหาลักษณะ
เดียวกับกลุมสรางเสริ มประสบการณชีวิต ในหลัก สูตรประถมศึ กษา พุทธศัก ราช 2521 (ฉบับ
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ปรับปรุง 2533) เดิม ไดแก กลุมสาระวิทยาศาสตรมีองคความรูที่ประกอบดวย สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิต
กับกระบวนการดํารงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิ ตกับสิ่งแวดลอม สาระที่ 3 สารและสมบัติของสสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีองคความรูที่ประกอบดวย สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร สาระที่ 4
ประวั ติศาสตร สาระที่ 5 ภูมิศาสตร กลุ มสุขศึกษา และพลศึกษา มีองคความรูที่ประกอบดว ย
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 3
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล สาระที่ 4 การสรางเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ
2545 : 14 - 18) กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งฯ ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2544 ในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งจะใชครบทุก
ชั้นในปการศึกษา2547 และจะใชในโรงเรียนทั่วประเทศที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา
2546 ในลักษณะเดียวกับโรงเรียน นํารอง จนครบทุกชั้น ในปการศึกษา 2548
ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต มุงใหผูเรียน
ไดเรียนรูสภาพปญหา กระบวนการแกปญหา และสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปใชใหเปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิต เนนทักษะกระบวนการตาง ๆ ไดแก ทักษะกระบวนการคิด ทักษะ
กระบวนการแก ป ญ หา ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะกระบวนการทางสั ง คม
ทักษะกระบวนการกลุม และทักษะกระบวนการรวบรวมขาวสารขอมูล (สุวรรณา ไชยวัฒนานนท
2543 : 19) และจํานง พรายแยมแข (2531 : 20) ไดใหแนวคิดไววา การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเปนลักษณะเฉพาะที่สําคัญของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต โดยที่โครงสรางของ
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเปนหนวยบูรณาการที่ผสมผสานเนื้อหาสาระตางๆ เขาดวยกัน
อยางกลมกลืนและไดสัด สวนเพื่อทําใหเ นื้อหาหลาย ๆ ด านมีลักษณะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
มีความสัมพันธกันตามสภาพความเปนจริงของชีวิตประจําวัน และนอกจากนั้นในการบูรณาการ
เนื้อหาดังกลาวจะชวยเอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนที่จะเนนกระบวนการแกปญหาไดมาก
ยิ่งขึ้น เพราะในการแกปญหาใด ๆ ก็ตามยอมจะตองนําขอมูลพื้นฐานจากมวลประสบการณตาง ๆ
มาเกี่ยวของสัมพันธกัน ดังนั้นเมื่อมีการบูรณาการเนื้อหาหลาย ๆ ดานใหสัมพันธกันแลว ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนก็ตองมีลักษณะของการบูรณาการดวย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคสูงสุด
คือ การสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได จึงจะไดชื่อวาเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
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สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขและปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหลานี้นับเปนภาระหนาที่ของ
ผูสอน ที่ตองมีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของการเรียนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ และไดเรียนรูอยางมีความสุข ดวยการคิด
อยางไตรตรองและสรางสรรค และมีความสุขกับการเรียนที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
สามารถเก็บสิ่งที่ไดเรียนรูไวเปนความจําเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด คือ 1) สมองของมนุษยมีศักยภาพใน
การเรียนรูสูงสุด ผูสอนจะตองสนใจ และใหผูเรียนไดพัฒนาความสัมพันธระหวางสมอง (Head)
จิตใจ (Heart ) มือ ( Hand ) และสุขภาพองครวม (Health) 2) ความหลากหลายของสติปญญา
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ควรจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อ ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพ ความเก ง /
ความสามารถของผูที่เรียนเปนรายบุคคล 3) การเรียนรูเกิดจากประสบการณตรงกระตุนใหผูเรียน
ไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ครูทําหนาที่เตรียมการจัดสิ่งเรา ให
คําปรึกษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ม.ป.ป)
จากประสบการณทาง การสอนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต และการสืบคนหา
สาเหตุ ที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม สร า งเสริ ม ประสบการณ ชี วิ ต ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
ซึ่งปรากฏผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ของโรงเรียนวัดหนองกบ
อําเภอบ านโป ง จัง หวัดราชบุรี ช วงปการศึก ษา 2541-2544 พบวาผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑที่ไดตั้งไวและมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ
ตั้งแตปการศึกษา 2542-2544 คือรอยละ 61.14 รอยละ 58.60 และรอยละ 58.52 ตามลําดับ และ
ในภาพรวมคะแนนโดยเฉลี่ยก็ต่ํากวากลุมประสบการณอื่น ๆ ซึ่งเปนคะแนนที่ยังไมเปนที่นาพอใจ
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายกลุมประสบการณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดหนองกบปการศึกษา 2541-2544
คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมประสบการณ
แตละปการศึกษา
2541
2542
2543
2544
เกณฑวิชา สปช.
65
65
70
70
ทักษะภาษาไทย
57.11
56.24
62.54
63.18
ทักษะคณิตศาสตร
64.97
59.61
62.76
64.26
สรางเสริมประสบการณชวี ติ
76.22
61.14
58.60
58.52
การงานและพืน้ ฐานอาชีพ
56.18
61.25
70.47
60.42
สรางเสริมลักษณะนิสัย
55.72
67.76
61.05
72.99
ที่มา : โรงเรียนวัดหนองกบ, “ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกบ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2541-2544.” ม.ป.ท., ม.ป.ป. (อัดสําเนา)
ผูวิ จั ยในฐานะที่เ ปนครูผูสอนกลุมสรา งเสริมประสบการณชีวิต จึงไดทํ าการศึ ก ษา
รวบรวมสาเหตุที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จากผลการศึกษา
คนคว า ของหนว ยงานที่ เกี่ย วข องกับการศึก ษา นักการศึ กษาและผลการวิจัย พบว าผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ํามีสาเหตุมาจากดานตาง ๆ คือ ความแตกตางระหวางบุคคลในการ
เรียนรู ไดแก ความแตกตางดานรางกาย อารมณ สังคม เพศ อายุ และสติปญญา โดยเฉพาะความ
แตกตางดานปญญา จะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อารีย พันธมณี 2538:34,
อางถึงใน ประเชิญ ชาวหนาไม 2542 : 7) ดานตัวนักเรียน พบวา นักเรียนขาดความสนใจในการ
เรียนการสอน ชอบเรียนรูดวยการจํา มองไมเห็นความสัมพันธของเนื้อหา และขาดทักษะความคิด
(เกษแกว ปวนแดง 2539 : 2) ดานวิธีสอนของครู โดยครูจํานวนไมนอยที่ยึดตนเองเปนศูนยกลาง
ผูกขาดการถายทอดความรูเนนดานการฝกทองจํา การใหขอมูลเปนสวนใหญไมคอยมีการสอน
เพื่อใหนักเรียนไดคิดและวิเคราะหตาม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2539 : 88,108, อางถึงใน
ประเชิญ ชาวหนาไม 2542 : 7 ) พฤติกรรมการสอนของครู ไมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
ของนั ก เรี ย น อั น สื บ เนื่ อ งมาจากครู ยั ง ใช วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยาย มุ ง สอนเนื้ อ หามากกว า
กระบวนการคิด ขาดเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนการสอน อันไดแก การเตรียมการสอน
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การเลือกใชสื่อการสอนและเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และสภาพการเรียนการสอน
( เกษแก ว ปวนแดง 2539 : 2 )
ด า นหลัก สูต ร พบว า เนื้ อ หาบางส ว นของกลุ ม สรา งเสริ ม
ประสบการณชีวิตเปนนามธรรม มีความซับซอนยากแกการเขาใจ สื่อการเรียนการสอนมีนอย
ไมเราความสนใจของผูเรียน ปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (เกษแกว
ปวนแดง 2539 : 2) สอดคลองกับผลการวิจัยของสุวรรณา ไชยวัฒนานนท (2540 : 51) ที่พบวา
ดานหลักสูตร ครูผูสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตมีความตองการ
การนิเทศอยูในระดับมาก และสุวรรณา ไชยวัฒนานนท (2543 : 62) ที่พบวาครูผูสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษา มีความตองการการนิเทศการสอนดานการใชหลักสูตรในระดับมากทุกรายการ
จากการศึ กษาหาสาเหตุ ที่ ทํ าให การจั ดการเรี ยนการสอนกลุ มสร างเสริ มประสบการณ ชี วิ ต
ของนักเรียนอยูในระดับไมเปนที่นาพอใจ สรุปไดดังนี้
1. ดานผูเรียน พบวา ความแตกตางกันในแตละบุคคล ไดแก ความแตกตางในดาน
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพศ อายุ ความสนใจ ความรับผิดชอบ ความตั้งใจเรียนของผูเรียน
เปนสาเหตุทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดีเทาที่ควร และขาดทักษะการคิดในการเรียนวิชาที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
2. ดานวิธีก ารสอนของครู พบวาพฤติ กรรมการสอนของครูยังมุงเน นสอนเนื้อหา
เพื่อใหครบตามหลักสูตร ทําใหกระบวนการคิดนอย และยังขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เกิดกระบวนการคิด และการจําโดยไมตอง
ทองจํา ซึ่งขึ้นอยูกับกิจกรรมสื่อการสอน และวิธีสอนที่ยังไมเหมาะสมกับเนื้อหา
3. ดานหลักสูตร พบวา เนื้อหาวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตที่ตองสอนตลอดปนั้น
มีมากถึง 11 หนวย นักเรียนสวนใหญมักจะลืมเรื่องที่เรียนผานไปนานแลว และเนื้อหาบางสวนเปน
นามธรรมยากแกการเขาใจ รวมทั้งครูผูสอนยังขาดความเขาใจวิธีสอน เนื้อหาที่เปนนามธรรมและ
ตองการพัฒนาความรูดานหลักสูตรอีก
โดยเฉพาะ เนื้ อ หาเรื่ อ งพื ช และสั ต ว ซึ่ ง อยู ใ นหน ว ยการเรี ย นรู ที่ 1 เรื่ อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต
หน ว ยย อ ยที่ 2 และหนว ยยอยที่ 3 ตามลํา ดับนั้ น เปน เรื่อ งที่อยู ใ กล ตัว นั ก เรี ย น นัก เรีย นตอ งมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับทั้งพืชและสัตวในชีวิตประจําวัน โดยใชเปนอาหาร ใชเปนยารักษา
โรค เพื่อความเพลิดเพลิน และการสงวนรักษา ปรับปรุงบํารุงพันธุ เปนตน จําเปนที่นักเรียนตองมี
ความรูความเขาใจกับเรื่องตาง ๆ เหลานี้ แตนักเรียนยังขาดเทคนิคในการชวยคิดและชวยจํา ผูวิจยั จึง
เลือ กเรื่ อ งพื ช และสั ต วมาทํ า การวิจั ย เพื่อ หาเทคนิคการจัด กิจกรรมการเรี ย นการสอนที่ช ว ยให
นักเรียนแตกความคิดออกไปไดอยางกวางขวาง มีอิสระในการติด และสามารถจดจําไดนาน ๆ
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สําหรับแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
นั้น ทําไดหลายวิธีที่สําคัญคือ การปรับปรุงดานพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งผลการวิจัยหลาย ๆ
เรื่องไดขอสรุปที่ตรงกันว า พฤติกรรมดานการสอนของครูมีความสัมพันธกันทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เชน นิตยา อัศวศุภฤกษ (2535 : บทคัดยอ, อางถึงใน ประเชิญ
ชาวหนาไม 2542 : 8) ที่พบวา พฤติกรรมการสอนของครู มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนของนักเรียน วินัย สายสุด (2538 : บทคัดยอ, อางถึงใน ประเชิญ ชาวหนาไม 2542 : 8) ที่พบวา
พฤติกรรมการสอนของครูสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากผลการวิจัยดังกลาว
ขางตน จึงสรุปไดวา พฤติกรรมการสอนของครูนั้นมีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
ของนักเรียน ครูควรปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียน
ไดเรียนรูอยางมีความสุข สัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่อยูใกลผูเรียน การจัดการเรียนรูที่กระตุนให
ผูเรียนสนใจ เกิดความรักในสิ่งที่กําลังเรียนรู จัดการเรียนรูที่สนุกประทับใจผูเรียนมีเรื่องอารมณเขา
มาเกี่ยวของ จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด การลงมือกระทํากิจกรรม จัดการเรียนรูที่บูรณาการ
เชื่อมโยงเรื่องราว และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนกับความเปนจริงของชีวิต (ศันสนีย
ฉัตรคุปต และคณะ 2544 : 23) สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป. :
ไมปรากฏเลขหนา) ไดระบุลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงค ตามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวน
การเรีย นรูที่ผูเ รีย นสํา คัญ ที่สุด ในพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหง ชาติ พุท ธศัก ราช 2542 คือ
มุงพัฒนาใหกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เปนกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เรียนรูอยางมีความสุข เนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ ครูจะตองบูรณาการสาระ
การเรียนรูสอดคลองกับความสนใจ ทันสมัยตามสภาพจริง เนนกระบวนการเรียนรูรวมกันโดยมี
ผูเรียน ครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู โดยการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในลักษณะดังกลาว
นั้นมีหลายวิธี เชน การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบแกปญหา การสอนโดยใชกระบวนการกลุม การสอนแบบรวมมือกัน การสอนโดยใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการสอนโดยใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
การใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนการนําทฤษฎีทางสมองไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ แผนที่ความคิดเปนการทํางานรวมกันของสมองดานซายและดานขวา สมอง
ดานซายจะทําหนาที่ในการวิเคราะหคํา สัญลักษณ ตรรกวิทยา สมองดานขวาจะทําหนาที่ในการสังเคราะห
รูปแบบ สี รูปราง (สมศักดิ์ สินธุรเวชญ 2542 : 125) เปนเทคนิคหรือวิธีการเรียนรูที่มีความหมาย จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมเขากับสิ่งใหม ที่กําลังเรียนรูไดอยางสมเหตุสมผลและจัด
องคความรูนั้นอยางเปนระบบ (ไสว ฟกขาว ม.ป.ป. : ไมปรากฏเลขหนา) แผนที่ความคิดชวยให

10
ประหยั ด เวลาในการเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด กลุ ม เนื้ อ หา การปรั บ ปรุ ง การระลึ ก การสร า งสม
ความคิดสรางสรรค และการคิดไตรตรอง ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีคุณคายิ่งสําหรับผูเรียน การเรียนรู
โดยใชแผนที่ความคิดใชไดกับผูเรียนทุกระดับอายุ และทุกวิชา สามารถใชแผนที่ความคิดในการ
ควบคุมกับการระดมสมองเรื่องใหม ๆ การวางแผน การสรุป การทบทวน การจดบันทึก (สมศักดิ์
สินธุรเวชญ 2542 : 1) นอกจากนั้นการวิเคราะหและสรุปสาระการเรียนรูเปนแผนภาพความคิด
(Mind Mapping ) สามารถนําไปสูการคนหาความรูตามความสนใจจากเนื้อหา บทเรียนที่เกี่ยวของ
ในที่สุด ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเองจากแผนภูมิ แผนภาพ หรือกราฟก
แตละแบบ (วิเศษ ชิณวงศ 2544 : 20) นอกจากนี้ถามีการสอนสาระความรูแบบบูรณาการจัด
กิจกรรม การเรียนรูโดยใชวิธีการของ “แผนที่ความคิด” (Mind Mapping) โดยเชื่อมโยงเรื่องราว
หรือแนวคิด โดยการใชแผนภูมิ ใชสี ใชภาพ ใชคําหลักหรือการบันทึกยอ ใหสมองไดเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนกับความเปนจริงในชีวิตจะชวยในการจําดวยความเขาใจ
และสนุกที่จะไดเรียนรูมากขึ้นหรือถาจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของผูเรียนโดย
ใชแผนที่ความคิด จะสามารถกระตุนใหผูเรียนสนใจและเกิดความรักในสิ่งที่กําลังเรียนรู ทําให
ผูเรียนมีความสุข และเมื่อมีความสุขจะมีการหลั่งสารเคมีในสมอง เชน สารเคมีที่เรียกวาโคปามีน
นอรเอพิเนฟริน ที่เกิดขึ้นทําใหมีความสุขซึ่งจะเพิ่มกระบวนการเรียนรูในสมองนั่นเอง(ศันสนีย
ฉัตรคุปต และคณะ 2544 : 21-22) วิสาข จัติวัตร และกาญจนา สุจิต (2545:6) ไดกลาวถึง
แผนภูมิความคิด (Mind Mapping) และแผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ไววา
แผนภูมิความคิดและแผนภูมิความคิดรวบยอดมีประโยชนอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ซึ่งโนแวค (Novak 2002, อางถึงใน วิสาข จัติวัตร และกาญจนา สุจิต 2545 : 6) กลาววา การใช
แผนภูมิความคิดรวบยอดชวยใหผูเรียนสามารถรวบรวมจัดโครงสรางความรู ชวยใหเกิดการเรียนรู
ที่มีความหมาย เพราะสามารถสรางกรอบของความรูที่มีพลัง ซึ่งทําใหผูเรียนจดจําและเขาใจความรู
นั้น ๆ เปน ระยะเวลานานและหน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก สํ านั ก นิ เ ทศและพัฒ นามาตรฐานการศึก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 50)ไดกลาวถึงขอดีของการจดบันทึก
ดวยแผนที่ความคิดไววามีขอดีหลายประการ พอสรุปไดดังนี้คือ ศูนยกลางหรือความคิดหลักถูก
กําหนดขึ้นเดนชัด แตละความคิดเชื่อมโยงสัมพันธใหเห็นเดนชัดทําใหฟนความจําและทบทวนได
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ธรรมชาติของโครงสรางชวยใหเพิ่มเติมขอมูลใหมๆได
งายขึ้น แผนที่ความคิดแตละแผนที่แตกตางกันชวยใหฟนความจําไดงายขึ้นและการจดบันทึกขอมูล
ในเชิงสรางสรรคมาก ๆ แผนที่ความคิด ซึ่งมีลักษณะปลายเปดอยูแลว ชวยทําใหสมองพรอมที่จะ
เกาะเกี่ยวคําหรือความคิดใหมไดทันที และวิสาข จัติวัตร และกาญจนา สุจิต (2545 : 10) ยังไดกลาว
โดยสรุปไววา แผนภูมิความคิดและความคิดรวบยอดยังชวยใหนักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาในวิชา
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ที่เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนเรียนโดยรวมมือ ในระหวางสรุปเนื้อหาใสใน
แผนภูมิอีกดวย สอดคลองกับความรูที่ศึกษาไดจากอินเทอรเน็ต (The Mindwarp Pavillion 2002 : 1)
ซึ่งสรุปไดวาแผนที่ความคิดสามารถที่จะประยุกตใชไดในทุก ๆ แงของชีวิตรวมทั้งดานการเรียน
และการศึ ก ษาก็ ทํ า ให ดี ขึ้ น และความคิ ด ที่ ชั ด เจนมากจะช ว ยยกระดั บ การกระทํ า ของมนุ ษ ย
แผนที่ความคิดคือการจําที่ มีระสิทธิภาพและการชวยเหลือในการศึกษา ซึ่งเทียบไดกับเทคนิค
การแกไขปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ทําใหสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และเกิดความ
ทรงจําขอมูลไดยาวนาน
จะเห็ น ได ว า การใช แ ผนที่ ค วามคิ ด ในการเรี ย นการสอน จะสอดคล อ งกั บ แนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ ประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาการจัดกิจกรรมใหไดเรียนรูจากประสบการณจริง ปฏิบัติได
ทําใหคิดเปนทําเปน ผสมผสานความรูใหผูเรียนอยางสมดุล ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได
ทุกเวลาทุกสถานที่(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 : 8) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ(2542 :12) ที่ไดกําหนดไววา “เพื่อใหนักเรียนมีความรูทักษะใน
การใชภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศเหมาะสมกับระดับชั้น
ใฝรู แ ละมี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู ได ต ามควรแกอั ต ภาพ มี ค วามสามารถในการ
วิเคราะหและการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความสุขในการเรียน ”
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และคุ ณ ค า ของการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แ ผนที่ ค วามคิ ด
ซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายการจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวแลวผูวิจัยเชื่อวารูปแบบการจัดการเรียนรู
โดยใชแผนที่ความคิด เปนวิธีหนึ่งที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู และ
ใหเกิดความรูในการเรียนอยางแทจริง ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
จึงสนใจที่จะนําวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใชแผนที่ความคิดมาทดลองสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกับการสอนตามคูมือครู และศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนทั้ง 2 วิธี
เพื่อนําผลการวิจัยที่ได เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป โดย
เลื อ กเนื้ อ หาหน ว ยที่ 1 สิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยย อ ยที่ 2 พื ช หน ว ยย อ ยที่ 3 สั ต ว กลุ ม วิ ช าสร า งเสริ ม
ประสบการณชีวิตมาเปนเนื้อหาในการวิจัย ซึ่งเปนเนื้อหาที่มีความสําคัญสัมพันธเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนโดยเฉพาะเนื้อหาสาระและวัตถุประสงคการเรียนรูเหมาะสมที่จะใช
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แผนที่ความคิดในการชวยคิด ชวยจํารวมทั้งทําใหเกิดความเขาใจ เชนเดียวกับเนื้อหาอื่นๆ โดยที่
ผูวิจัยเนนการวิจัยที่วิธีสอนโดยใช แผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสรางและการใชแผนที่
ความคิดของ โทนี บูซาน และ แบรรี่ บูซาน (Tony Buzan and Barry Buzan 1990) และการจัด
การเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิดหรือแผนภูมิความคิดของนักการศึกษา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังนี้ โทนี บูซาน (Tony Buzan, quoted in Illumine Ltd. 2002A) ไดใหนิยามเกี่ยวกับแผน
ที่ความคิดไววา ใชเปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรูอยางหนึ่ง ที่เกิดจากการทํางานรวมกันของ
สมอง ความรู กับความคิด ซึ่งโยงใยใหเห็นถึงความสั มพันธ เกี่ยวของของแต ละความคิดยอยกับ
ความคิดหลัก หรือความรูที่เปนความรูแกนของแผนที่ความคิด โดยที่มีผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ใชแผนที่ความคิดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เชน สมาน ถาวรรัตนวณิช (2541 :
บทคัดย อ) ได ศึกษาผลของการฝกใชเทคนิคแผนผั งทางปญญาที่มีตอความคิดสรางสรรค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลองของนักเรียน
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และ คะแนนความคิดสรางสรรคการประดิษฐ หลังการทดลองของ
นักเรียน กลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน พรพันธ อิสระ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
การใชผังมโนภาพในการพูดเลาเรื่องของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียน
เขียนผังมโนภาพในการพูดเลาเรื่อง ดานความถูกตองในเนื้อหาไดคะแนนเฉลี่ย 2.66 ซึ่งอยูในระดับ
ดีมาก และดานความคิดสรางสรรคไดคะแนนเฉลี่ย 2.75 ซึ่งอยูในระดับดีมาก และดานการจัดระบบ
ในการนําเสนอไดคะแนนเฉลี่ย 2.25 ถือวาอยูในระดับดี แตละดานมีคะแนนเต็ม 3 ผลสัมฤทธิ์
ในการพูดเลาเรื่องของนักเรียนหลังจากที่ไดรับการสอนโดยใชการสรางผังมโนภาพ โดยการพูด
เลาเรื่องมีคะแนนที่จัดอยูในระดับดีมาก และสูงกวากอนเรียน และยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนที่
ใชแผนผังมโนคติหรือแผนผังมโนทัศน (Concept Mapping) ซึ่งหมายถึงแผนที่ความคิด (Mind
Mapping) นั่นเอง เชน เกษแกว ปวนแดง (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอน
วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เนนใชแผนผังมโนมติ พบวา นักเรียน
ที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น (การใชแผนผังมโนคติ) รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนผานเกณฑความรูที่กํ าหนดคือ รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผลการวิจัย ของ กําพล
ดํารงควงศ (2540 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา การพัฒนาแบบจําลองคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะ
เพื่อสอนการสรางผังมโนทัศน พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการสรางผังมโนทัศนของนักเรียนกลุมทดลอง
ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะ ที่สรางตามแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นสูงกวา
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กลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติ นอกจากนี้ยังมีผูที่สนใจอื่นๆ อีกจํานวนมากไดทําการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใชผังมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียนโดย กําพล
ดํารงวงศ (2540 : 7) ไดรวบรวมไวดังนี้ Lehman, Carter และ Kahle (1985)Loncaric (1986)
Bodolus (1987) Foley (1987) Fekdsube (1988) Pankratius (1988) Lavie และ Zion (1988)
Okebulola และ Jegede (1988) Jegede, Alaiyemola และ Okebukola (1990) Schreiver และ Abegg
(1991) Michale (1995) Wholeben (1995) พิทักษ เจริญวานิช (2531) อดิสัย ทุมวงษา (2531)
สุนีย สอนตระกูล (2535) บรรจง สิทธิ (2537) ไสว ฟกขาว (2537) และวิภา เกียรติธนะบํารุง
(2538) ผลการวิจัยดังกลาวแลวสรุปไดวา การสรางผังมโนทัศนเปนเทคนิคการสอนที่สามารถ
นําไปใชสอนไดหลายวิชา เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา สังคมศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป เศรษฐศาสตร
ในบาน สิ่งแวดลอมศึกษา และการอาน ชวยใหผูเรียนสามารถจดจําและเขาใจความรูไดอยางลึกซึ้ง
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย คือทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเกาเขากับ
ความรูใหมไดงายขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีเจตคติที่มีตอวิชาที่เรียน ซึ่งสามารถใช
เปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียนรูได และใชเปนเครื่องมือในการประเมินความเขาใจ
ในวิชาที่เรียนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนสามารถเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
เปนมโนทัศนที่ถูกตองได และจากผลการวิจัยของเกษแกว ปวนแดง (2539 : บทคัดยอ) พบวา
รูป แบบการสอนวิ ช าสร า งเสริม ประสบการณชีวิต ที่ เ นน การใช แ ผนผัง มโนคติที่พั ฒ นาขึ้น
ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้ การนําเขาสูบทเรียนโดยใชกิจกรรมทางสังคม เชน เกม
เพลง จับสลาก การใชกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับเนื้อหา เชน การอภิปราย กรณีตัวอยาง
บทบาทสมมติ นิทรรศการ เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาการใชแผนผังมโนคติ
อธิบายประกอบ เพื่อเนนมโนคติของเนื้อหาที่เรียนมา การสอนวิธีสรางเปนรายบุคคลโดยใหสิ่ง
เสริมแรงตลอดเวลาและการสรุปบทเรียนดวยแผนผังมโนคติสลับกับเกม
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) หรือนักการศึกษาบางทานจะใชคําวา Concept
Mapping หรือแผนผังมโนทัศน เปนเทคนิคการใชเสนเชื่อมโยงความรูความคิดตางๆ ซึ่งสามารถ
นําไปปรับใชกับการดําเนินชีวิตในทุกๆ ดานของมนุษยรวมทั้งดานการศึกษา การเรียนรู โดยชวยให
ความคิดชัดเจนยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานพัฒนายิ่งขึ้น นอกจากนั้น แผนที่ความคิดยังเปนเครื่องชวย
จําหรือชวยการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยชวยใหเรียนรูไดรวดเร็วขึ้น และจําไดนาน สรุปก็คือ
แผนที่ความคิด สามารถใชไดกับเกือบทุกกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ตองใชความคิด ความจํา
การวางแผนหรือความคิดสรางสรรค (The Mindwarp Pavillion 2002 : 1) สําหรับในการวิจัยในครั้งนี้
ไดนํารูปแบบแผนที่ความคิดของโทนี่ บูซาน และ แบรรี่ บูซาน (Tony Buzan and Barry Buzan) มาใช
ในการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนในการสรางแผนที่ความคิด สรุปไดดังนี้
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1. เตรียมกระดาษที่ไมมีเสน
2. เขียนคําสําคัญหรือความคิดหลักตรงกึ่งกลางหนากระดาษ
3. โยงเสนและเขียนคําหรือความคิดรองแยกออกไป โดยรอบคําหรือความคิดหลักได
ทุกทิศทุกทาง
4. โยงเสนและเขียนคําหรือความคิดยอยออกจากคําหรือความคิดรองเสนละ 1 คํา ซึ่ง
มีความหมายเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยสามารถเขียนคําหรือความคิด ขยายความ แตกกิ่งกานได
อยางอิสระ
5. เนนคําดวยวลี เสน รูปภาพ ตามคําหรือเสนตางๆ โดยแยกสีที่เสนตามคําสําคัญ
หรือความคิดรองแตละคํา ใหเห็นความตางกัน
6. ทําใหส วย มี ศิ ลป สี สดใส มากด ว ยจิ น ตนาการแทรกอารมณ ใ ห ห รูห รา แปลก
พิสดารตามใจชอบ
จากผลการวิจัยและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหรวมกับเทคนิควิธีสอน
ตามคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เปนกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนที่ใช
แผนที่ความคิด มีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนํา ใชแผนที่ความคิดทบทวนความรูเดิม วิเคราะหขอบขายเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยง
เขาสูความรูใหม
2. ขั้นสอน ใหนกั เรียนศึกษา สืบคนความรูแลวใชแผนทีค่ วามคิดเขียนสรุปความรู ให
ไดความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยๆ ตามลําดับ
3. ขั้ น สรุ ป ใช แ ผนที่ ค วามคิ ด สรุ ป บทเรี ย นโดยการอภิ ป รายร ว มกั น (อาจสร า ง
ประสบการณเพิ่มเติม โดยสรางแผนที่ความคิดเปนรายบุคคลอยางอิสระ)
4. ขั้น การวั ด ผล ประเมิน ผล โดยการใช แ บบทดสอบ และตรวจให ค ะแนนตวาม
สามารถในการสรางแผนที่ความคิด
สําหรับวิธี การสอนตามคูมือครู ผูวิจัยใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามคูมือครูของ
กรมวิชาการ ซึ่งกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2535 : 23, อางถึงใน วรรณวิศา หนูเจริญ
2544 : 55-56) สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคูมือครูเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนํา ทบทวนความรูเดิม และเราความสนใจโดยการ ใชคําถาม ใชสื่อ รูปภาพ
การอภิปราย ซักถาม เกม นิทาน ฯลฯ
2. ขั้นสอน ใหนักเรียนทํากิจกรรมดวยการศึกษาคนควาหาความรู อภิปราย, ซักถาม,
บทบาทสมมุติ ฯลฯ โดยการใชสื่อประกอบ
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3. ขั้นสรุป ทุกคนรวมกันสรุปบทเรียน
4. ขัน้ การวัดผล ประเมินผล ใชแบบทดสอบ
ซึ่งสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1
กลุมทดลอง
วิธีสอนที่ใชแผนที่ความคิด
1. ขั้ น นํ า โดยใช แ ผนที่ ค วามคิ ด
ทบทวนความรูเดิมและเชื่อมโยง
กับความรูใหม
2. ขั้ น สอน ให ก ลุ ม ศึ ก ษา สื บ ค น
ความรู แ ล ว ใช แ ผนที่ ค วามคิ ด
เขี ย นสรุ ป ความรู ใ ห ไ ด ค วามคิ ด
หลั ก ความคิ ด รองและความคิ ด
ยอยๆ ตามลําดับ
3. ขั้น สรุ ป ใช แผนที่ ค วามคิ ด สรุ ป
ความคิด หรือประเด็นสําคัญจาก
บทเรี ย นเป น ของกลุ ม ใหญ แ ละ
ของรายบุคคล
4. ขั้นการวัดผล ประเมินผล
- ใชแบบทดสอบยอยทุกแผน
- ตรวจใหคะแนนความสามารถ
ในการสรางแผนที่ความคิด

กลุมควบคุม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องพืชและสัตว

ความสามารถในการสราง
แผนที่ความคิด

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอวิธีสอน
โดยใชแผนที่ความคิด(Mind
Mapping)
และวิธีสอนตามคูมอื ครู

วิธีสอนตามคูมือครู
1. ขั้ น นํ า ทบทวนความรู เ ดิ ม
และเร า ความสนใจ โดยการ
ใ ช สื่ อ รู ป ภ า พ ซั ก ถ า ม
อภิปราย เกม นิทาน ฯลฯ
2. ขั้นสอน ใหผูเรียนทํากิจกรรม
ด ว ยการศึ ก ษาค น คว า การ
อภิปรายและการซักถาม ฯลฯ
โดยการใชสื่อประกอบ
3. ขั้น สรุ ป ทุ ก คนรว มกั น สรุ ป
บทเรียน
4. ขั้นการวัดผล ประเมินผล
- ใช แ บบทดสอบย อ ยทุ ก
แผน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องพืชและสัตว
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับวิธีสอนตามคูมือครู
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิดกับวิธีสอนตามคูมือครู
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คําถามการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดกับวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกันหรือไม
2. ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดอยูในระดับใด
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิดกับวิธีสอนตามคูมือครูเปนอยางไร
สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและสัตวของนักเรียน ที่สอนโดยวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิดกับวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปร 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแกวิธีสอน 2 วิธี ประกอบดวย
1.1.1 วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
1.1.2 วิธีสอนตามคูมือครู
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว
1.2.2 ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด
1.2.3 ความคิ ดเห็ นของนัก เรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใช แผนที่ ความคิด กับ
วิธีสอนตามคูมือครู
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ของกลุ ม
โรงเรี ย นวั ด ดอนตู ม อํ า เภอบ า นโป ง จั ง หวั ด ราชบุ รี จํ า นวน 183 คน จาก 7 โรงเรี ย น ได แ ก
โรงเรียนวัดจันทาราม โรงเรียนวัดหัวโปง โรงเรียนวัดอริยวงศาราม โรงเรียนวัดหนองกบ โรงเรียน
วัดหนองปลาดุก โรงเรียนบานลาดใหญ โรงเรียนวัดบึงกระจับ
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ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดหนองกบ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 2 หองเรียน รวม 42 คน
3. เนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน คือเรื่อง พืชและสัตวนํามา
จากเนื้อหาวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ซึ่งอยูในหนวยที่ 1 สิ่งที่มีชีวิต ประกอบดวย
หนวยยอยที่ 2 พืช เนื้อหา 1) พืชดอก 2) การสืบพันธุของพืชดอก 3) พืชไรดอกและการสืบพันธุ
ของพืชไรดอก หนวยยอยที่ 3 สัตว เนื้อหา 1) ความหมายของการสืบพันธุและการสืบพันธุของ
สั ต ว แ บบอาศั ย เพศ 2) การสื บ พั น ธุ ข องสั ต ว แ บบไม อ าศั ย เพศ 3) สั ต ว เ ลี้ ย งและสั ต ว ป า ซึ่ ง
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เนื้อหา
พืชและสัตว
4. ระยะเวลา
ใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลองสอนจํานวน 42 คาบ คาบละ 20 นาที โดย
ทําการสอนสัปดาหละ 5 วัน วันละ 6 คาบ คือวันจันทรถึงวันศุกร
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ของการวิจัยครั้งนี้
ไวดังนี้
1. วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
การสรางแผนที่ความคิด การใชแผนที่ความคิด ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) ขั้นนํา นําเขา
สูบทเรียนโดยใชแผนที่ความคิด ทบทวนความรูเดิม วิเคราะหขอบขายเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงเขา
สูความรูใหม 2) ขั้นสอน ใหนักเรียนศึกษา คนควา สืบคนความรูแลวใชแผนที่ความคิดเขียน
สรุปความรูใหไดความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย ตามลําดับ 3) ขั้นสรุป ใชแผนที่
ความคิ ด สรุ ป บทเรี ย น โดยการอภิ ป รายร ว มกั น 4) ขั้ น การวั ด ผลและประเมิ น ผล โดยใช
แบบทดสอบ และตรวจแผนที่ความคิด
2. วิธีสอนตามคูมือครู หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามคูมือครู ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ขั้ น ตอนการสอน ดั ง นี้ 1) ขั้ น นํ า นํ า เข า สู บ ทเรี ย นโดยใช สื่ อ รู ป ภาพ
การอภิปราย การซักถาม ฯลฯ 2) ขั้นสอน ใหนักเรียนทํากิจกรรมดวยการศึกษาคนควา การอภิปราย
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และการซักถาม ฯลฯ 3) ขั้นสรุป ผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน 4) ขั้นวัดผล ประเมินผลโดยใช
แบบทดสอบ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและสัตว หมายถึง คะแนนความกาวหนาที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ถาตอบถูก ได คะแนนขอละ1
คะแนน ถาตอบผิดใด 0 คะแนน โดยไมรวมคะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด
วัดผลการเรียนรูเรื่องพืชและสัตว 1) เรื่องพืชดอก 2) เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก (แบบอาศัยเพศ)
3) เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก (แบบไมอาศัยเพศ) 4) เรื่องพืชไรดอก 5) เรื่องการสืบพันธุ และ
การสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ 6) เรื่องการสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ 7) เรื่องสัตวเลี้ยง
และสัตวปา
4. ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด หมายถึง คะแนนความสามารถในการ
สรางแผนที่ความคิดที่ประกอบดวยมีความคิดหลักอยูตรงกลาง มีความคิดรองแตกออกจากความคิด
หลั ก และมี ค วามคิ ด ย อ ยแตกออกจากความคิ ด รองตามลํ า ดั บ ได จ ากใบงานในการสร า ง
แผนที่ความคิด
5. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูส ึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดย
ใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู ดานบรรยากาศในการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน
และประโยชนที่ไดรับ ไดจากการใชแบบสอบถามความคิดเห็น
6. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และกําลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนวัดหนองกบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาราชบุรี
เขต 2
7. เกณฑ ก ารประเมิ น การสร า งแผนที่ ค วามคิ ด หมายถึ ง ระดั บ คะแนนที่ ใ ช เ พื่ อ
ประเมินคาการสรางแผนที่ความคิด ในดานความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย และความคิด
ของนักเรียนเอง โดยเปรียบกับระดับคะแนนความสามารถของผูสราง แบงเปน 3 เกณฑ คือ คะแนน
ที่ทําได 8 - 10 คะแนน เกณฑความสามารถอยูในระดับ สูง คะแนนที่ทําได 5 - 7 คะแนน เกณฑ
ความสามารถอยูในระดับ ปานกลาง คะแนนที่ทําได 1 - 4 คะแนน เกณฑความสามารถอยูในระดับ
ปรับปรุง

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอน ดวยวิธีสอนโดยใชแผน
ที่ความคิด (Mind Mapping) กับวิธีสอนตามคูมือครู ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกีย่ วของ เพื่อเปน
พื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กลุม
สรางเสริมประสบการณชวี ติ และหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เกีย่ วของกับ
เรื่องพืชและสัตว
2. การสรางและใชแผนที่ความคิด
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด
4. วิธีสอนตามคูมือครู
5. ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองกบ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต และหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ที่เกี่ยวของกับเรื่องพืชและสัตว
หลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
การจัดหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตในระดับประถมศึกษา เปนการจัด
ประสบการณพื้นฐานที่จําเปน เพื่อใหผูเรียนเขาใจชีวิตของตนเอง เขาใจธรรมชาติที่อยูแวดลอม
ตนเองทั้งทางสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มองเห็นความสัมพันธระหวางตนเองและสังคม
มีความคิด สติปญญา คานิยม สามารถแกปญหา พัฒนาและปรับปรุงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และ
สิ่งแวดลอม ไปสูจุดหมายปลายทางอันชอบธรรม
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จุดประสงคของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
เพื่อใหผูเรียนรูถึงปญหา กระบวนการแกปญหา และสามารถนําประสบการณที่ได ไปใช
ประโยชนตอการดํารงชีวิต หลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตซึ่งตองปลูกฝงใหผูเรียนมี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีความเขาใจพื้นฐาน และปฏิบัติตามไดถูกตอง ในดานสุขภาพอนามัยทางรางกาย
และจิตใจทั้งสวนบุคคลและสวนรวม
2. มีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับสังคม และธรรมชาติ นิสัยใฝหาความรูอยูเสมอ
3. สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
5. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
6. มีความเขาใจ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
7. เขาใจหลักของการอยูรวมกันในสังคม โดยตระหนักในหนาที่ ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตนในขอบเขตแหงสิทธิเสรีภาพ
8. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และความเปนเอกราชของชาติ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอบขายเนื้อหาของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
จํานง พรายแยมแข (2531 : 2) ไดกลาวถึงขอบขายเนื้อหาของกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต ประกอบดวยเนื้อหาสาระที่แบงออกไดเปน 3 หมวดใหญๆ ดังนี้คือ
1. หมวดที่เกี่ยวกับตัวเรา ไดแกเนื้อหาที่วาดวย การรักษาความสะอาดและการดูแล
รักษาอวัยวะตางๆ ของตัวเรา อาหาร สุขนิสัยในการรับประทานอาหารและการขับถาย การออก
กําลังกายและการพักผอน อุบัติเหตุและการปองกัน ตลอดจนการใชเครื่องนุงหม ยารักษาโรค
และการรูจักชวยตัวเอง (วิชาสุขศึกษาเดิม)
2. หมวดที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก เนื้อหาที่วาดวย พืช สัตว โลกที่
เราอาศัยอยู ประกอบดวย ดิน หิน แร น้ํา อากาศ แรงธรรมชาติ เครื่องกลผอนแรง พลังงาน ความ
รอน แสง เสียง และแมเหล็กไฟฟา การรูจักใชสารเคมี วิธีเก็บรักษา วิธีปองกันอันตรายและปองกัน
มลพิษ รวมทั้งเรื่องราวที่หางไกลออกไปในจักรวาลและอวกาศ (วิชาวิทยาศาสตรเดิม)
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3. หมวดที่ เ กี่ ย วกั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ได แ ก เ นื้ อ หาที่ ว า ด ว ย ชี วิ ต ในบ า น
ความสัมพัน ธภายในครอบครัวและชุมชน อาชีพการทํามาหากิน ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรม ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
องคพระมหากษัตริย รวมทั้งการเมืองการปกครอง และเรื่องราวที่นาสนใจของประเทศเพื่อนบาน
(วิชาสังคมศึกษาเดิม)
โครงสรางของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
การกําหนดโครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ไดจัดเนื้อหาที่สําคัญ และทักษะ
กระบวนการตาง ๆ ที่จําเปน และเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของผูเรียน เพื่อใหศึกษาหาความรู
เพิ่มพูนประสบการณใหกวางขึ้น เพียงพอแกการพัฒนาชีวิต ตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งใน
ป จ จุ บั น และอนาคต หลั ก สู ต รกลุ ม สร า งเสริ ม ประสบการณ ชี วิ ต ตามหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา
พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ไดพัฒนาขึ้นจากแนวคิด และจุดหมายดังกลาว
ขางตน โดยจัดทําเปนหนวย เริ่มตนจากตนเอง และขยายขอบเขตกวางขึ้น ตามวัยและระดับชั้น
ดังแผนภูมิตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงโครงสรางหลักสูตรกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6

หนวยที่ 1 สิ่งมีชีวิต

หนวยที่ 1 สิ่งมีชีวิต

หนวยที่ 1 สิ่งมีชีวิต

หนวยที่ 2 ชีวิตในบาน

หนวยที่ 2 ชีวิตในบาน

หนวยที่ 2 ชีวิตในบาน

หนวยที่ 3 สิ่งที่อยูรอบตัวเรา

หนวยที่ 3 สิ่งที่อยูรอบตัวเรา

หนวยที่ 3 สิ่งที่อยูรอบตัวเรา

หนวยที่ 4 ชาติไทย

หนวยที่ 4 ชาติไทย

หนวยที่ 4 ชาติไทย

หนวยที่ 5 ขาว เหตุการณและ

หนวยที่ 5 การทํามาหากิน

หนวยที่ 5 การทํามาหากิน

หนวยที่ 6 พลังงานและสารเคมี

หนวยที่ 6 พลังงานและสารเคมี

หนวยที่ 7 จักรวาลและอวกาศ

หนวยที่ 7 จักรวาลและอวกาศ

หนวยที่ 8 ขาว เหตุการณและ

หนวยที่ 8 ประเทศเพื่อนบาน

วันสําคัญ

วันสําคัญ

หนวยที่ 9 ประชากรศึกษา
หนวยที่ 10 การเมืองและการปกครอง
หนวยที่ 11 ขาว เหตุการณ และ
วันสําคัญ
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หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
การจัดการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ควรมีการยืดหยุนไดบาง
ตามสภาพทองถิ่น คาบเวลาเรียนของแตละเรื่องเหมาะสมกับเนื้อหา ทักษะกระบวนการ มุงฝกให
เหมาะแกวัยและระดับชั้น ความสนใจของผูเรียนและควรใชเวลาใหคุมคาตามที่หลักสูตรกําหนดไว
ควรใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนในรูปแบบตาง ๆ อันเปนประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง
ไมใชเพียงแตฟงบรรยายหรืออานหนังสือจบเลมเทานั้นครูผูสอนจึงควรระลึกอยูเสมอวาการให
ผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ก็เพื่อฝกทักษะกระบวนการซึ่งเปนความจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
การเรียนรูในขั้นตอไปทั้งในแงของการศึกษาเพื่อชีวิต การแกปญหาการตัดสินใจและการศึกษาใน
ขั้นสูงขึ้น ดังนั้น เวลาเรียนที่กําหนดจึงควรนํามาใชเพื่อการสรางเสริมประสบการณในความหมาย
ดังกลาวอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, หนวยศึกษานิเทศก 2539
: 28) โดยควรยึดหลักการจัดการเรียนการสอนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตดังตอไปนี้
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,หนวยศึกษานิเทศก 2539 : 29-30)
1. การจัดการเรียนการสอนใหเหมือนกับ สภาพที่เปนจริงเพื่อใหเด็กสามารถนําไปใช
ไดจริงๆ
2. สอนเพื่อแกไข และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหดีขนึ้
3. สอนใหเด็กเห็นความสัมพันธ และความสําคัญของสิ่งอื่น ๆ ที่เรียนเพื่อปรับปรุง
ความเปนอยูทดี่ ีขึ้น
4. สอนให เ ด็ ก มี ส ว นร ว มในการวางแผนการเรี ย น ค น คว า หาความรู ด ว ยตนเอง
สามารถสรุปเปนความรู นําไปใชได
5. สอนเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะอันดีงามตาง ๆ ใหมีในตัวเด็ก
6. สอนโดยเนนการปฏิบัติจริงมากกวาการสอนโดยใหทองจํากฎเกณฑ
7. สอนเพื่อปลูกฝงประชาธิปไตยใหมีในตัวเด็กและสามารถปฏิบัติตนใหเปนพลเมือง
ดีของชาติ
8. สอนในสิ่งที่เปนปญหาจากสิ่งใกลตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัวโดยใชวิธีการดังตอไปนี้
8.1 การอภิปรายและการซักถาม
8.2 การศึกษาหาความรูดวยตนเอง
8.3 การทํางานรวมกันเปนกลุม
8.4 การแกปญหา
8.5 การปฏิบัติจริง
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นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาหลายคนไดใหแนวคิดเกีย่ วกับการสอน กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตดังนี้
สุมน อมรวิวัฒน (2534, อางถึงใน เกษแกว ปวนแดง 2539 : 29) ไดใหแนวคิด เกี่ยวกับ
การสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพิ่มเติมวา ถึงแมการจัดกลุมวิชานี้จะไมแยกออกเปน
รายวิชา กลุมประสบการณนี้ยังคงรักษาสาระและกระบวนการอันสําคัญจะทําใหเกิดคุณสมบัติที่
จําเปนในการดํารงชีวิตที่ดี นั่นคือ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะในการรวมกลุม
ทักษะในการสรางความสัมพันธ การปรับตัว ทักษะวิทยาศาสตร เจตคติ คานิยม คุณธรรมอัน
พึงประสงค
วารี ถิรจิตร (2534, อางถึงใน เกษแกว ปวนแดง 2539 : 29) ไดใหแนวคิดในการสอน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเอาไววาการเรียนการสอนในกลุมนี้มิใชจะใหความรูเนื้อหาวิชา
อยางเดียว แตควรผสมความรูที่ไดเพื่อใหผูเรียนนําไปปฎิบัติเปนแนวทางในการแกปญหาของชีวิต
เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางสงบสุขและที่สําคัญคือ การใชเทคนิค และวิธีการสอนใหเหมาะกับวัย
ธรรมชาติและความสนใจของผูเรียน
จากแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาที่ ก ล า วมา พอจะสรุ ป ได ว า การจั ด การเรี ย นการสอน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ควรหาเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมมาใชเพื่อใหผูเรียนนํา
ความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต มุงใหผูเรียนไดเรียนรู
ถึงสภาพปญหา กระบวนการแกปญหา และสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปใชใหเปนประโยชน
ตอการดํ ารงชีวิ ต ทักษะกระบวนการตาง ๆ ไดแก ทั กษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการ
แกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางสังคม ทักษะกระบวนการ
กลุม และทักษะกระบวนการรวบรวมขาวสารขอมูล นับไดวากิจกรรมการเรียนการสอนมีความสําคัญ
และมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหการเรียน การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก อันเปน
ผลใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรไดงายขึ้น รวดเร็วขึ้น ทั้งชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมีการพัฒนาการทั้ง ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และ
ดานสติปญญา อยางครบถวน ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม
ควรสงเสริมจัดกับกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตที่นักการศึกษาหลายทานไดเสนอไว ดังนี้
มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2536 : 249-307) ไดเสนอกิจกรรมที่ควรสงเสริมจัดการเรียน
การสอนในกลุมวิชาสร างเสริ มประสบการณชีวิต เป น กิจ กรรมซึ่งสามารถสนองจุดประสงค
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การเรียนรูและใหผูเรียนเกิดมโนมติ (ความคิดรวบยอด) ไดถูกตองเพราะไดเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง ดังนี้
1. การศึ กษาค นควา
การศึกษาเปน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึ่ งซึ่งมี
จุดประสงคใหผูเรียนทําการศึกษาหาความรูดวยตนเองดวยวิธีตางๆ เชน สอบถาม ผูใหญ ครูอาจารย
อานจากในหนังสือ เอกสารตาง ๆ ฟงเทปบันทึกเสียง วิทยุและชมวิทยุโทรทัศน กระทั่งการซักถาม
การอภิปราย การรับฟงความคิดเห็น การรับฟงคําวิพากษวิจารณและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ก็เปนการศึกษาคนควาได
2. การศึกษานอกสถานที่ การศึกษานอกสถานที่เปนการสงเสริมใหรูจักศึกษา รูจัก
สังเกต และคิดหาเหตุผลดวยตนเองวิธีหนึ่ง เปนกิจกรรมการเรียนการสอนควรสงเสริมใหมาก
เพราะใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ผูเรียน
ได อ อกไปพบเห็ น สภาพของชุม ชน โบราณสถาน โบราณวัต ถุ จะช ว ยให ผูเ รีย นเกิ ด ความรั ก
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย เกิดความคิดที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดีกวาการอานหรือ
การใชโสตทัศนูปกรณเพียงอยางเดียว
3. การรายงาน การรายงานหมายถึงการที่กลุมผูเรียนโดยผูแทนของกลุมผูเรียน หรือ
ผูเรียนคนหนึ่งคนใดนําเสนอสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหใชศึกษาคนควา หรือไปปฏิบัติจัดกิจกรรม
ใดๆ แลวมารายงาน ใหผูอื่นทราบตามจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว การรายงานนี้อาจจะ
รายงานดวยวาจาและหรือรายงานเปนเอกสารก็ไดตามแตจะไดกําหนดเอาไว และกลุมผูรายงานอาจ
เสนอสื่ อ การเรี ย น เช น แผนผั ง แผนที่ แผนภู มิ หรื อ โสตทั ศ นู ป กรณ และวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ ดๆ
ประกอบดวยก็ได
4. การอภิปราย การอภิปรายเปนกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียน
เปนศูนยกลางของกิจกรรมอยางแทจริง การอภิปรายเปนการใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของแสดงความ
คิ ด เห็ น ทั้ ง โดยการพู ด และการเขี ย น โดยที่ ผู อ ภิ ป รายผลั ด กั น แสดงความคิ ด เห็ น แสดงเหตุ ผ ล
ประกอบหลักฐานในเรื่องใด เรื่องหนึ่งที่ตกลงกําหนดไวที่ละคน เพื่อใหผูรับฟงหรือนักเรียนไดมี
โอกาสพิจารณาตัดสินใจสนับสนุนหรือคัดคานหรือเพิ่มเติมไดถูกตอง และงายขึ้น
5. การปฏิ บัติจริง การปฏิบัติจ ริง คือ กิ จกรรมการเรียนการสอนที่สามารถสนอง
จุดประสงคในหลักสูตรไดทันทีโดยมอบหมายใหผูเรียนหรือกลุมผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ๆ
หลังจากที่ไดทําความเขาใจจุดประสงคและมีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติจริงแลว หรือจะกลาวให
เขาใจไดงายขึ้นอีก การปฏิบัติจริง คือ การใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางจริงจัง
6. การเลียนแบบ การเลียนแบบเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีจุดประสงคให
ผู เ รี ย นได เ ลี ย นแบบกิ ริ ย า ท า ทาง หรื อ บทบาทของคน สั ต ว และสิ่ ง ของ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได ฝ ก
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การสังเกต และเรียนรูลักษณะกิริยาทาทาง หรือบทบาท หรือกลไกการทํางานของสิ่งที่จะเลียนแบบ
ไดอยางละเอียดถี่ถวนมากทีสุด
7. การแสดงละคร กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการแสดงละครนี้ เปนกิจกรรมที่
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมาก เพราะตองศึกษาคนควาในดานบทบาท นิสัยใจคอ
กิริยาทาทาง ความรูสึกนึกคิดตลอดทั้งเจตคติของตัวละครที่จะตองแสดงนั้นดวย
8. การสาธิต การสาธิต เปนการอธิบายประกอบการแสดงโดนผูสอนหรือวิทยากรทํา
ใหดูเปนตัวอยางพรอมทั้งอธิบายประกอบไปดวย แตถาใหผูเรียนไดมีโอกาสสาธิตบางก็จะเปน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคามากขึ้น
9. การจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการ คือ การนําวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียน
หลายอยาง เชน ของจริง หุนจําลอง รูปภาพ ปายนิเทศ และโสตทัศนูปกรณ มาจัดแสดงใหเห็น
ลําดับความเปนมาหรือลําดับขั้นตอนของเรื่องราวตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
หรือสามารถสรุปทบทวนเรื่องราวนั้น ๆ ไดโดยงาย สะดวก ประหยัดเวลาและชวยสรางเสริม
ประสบการณใหผูเรียนไดหลายๆ ดาน และถาผูเรียนไดมีสวนรวมดวยมากแลวก็จะเปนกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ดีอยางหนึ่ง
10. การสัมภาษณ การสัมภาษณนั้นอาจจะจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งให
ผูเรียนมีสวนรวมมาก ๆ ได ถาไดมีการฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงตั้งแตยังเล็ก ๆ จะเปนประโยชน
มาก
11. การซักถาม เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่คลายการสัมภาษณมาก จนเกือบจะ
แยกกันไมออกและการซักถาม เปนกิจกรรมซึ่งทั้งผูสอนและผูเรียนมีโอกาสใชประโยชนเทาเทียมกัน
และเป น กิ จ กรรมที่ ล งทุ น น อ ยที่ สุ ด แต มี ป ระโยชน ม ากที่ สุ ด ในด า นช ว ยให ผู เ รี ย นคิ ด เป น
ทําเปนและแกปญหาเปน ฉะนั้น จึงเปนกิจกรรมพื้นฐานซึ่งควรจะไดรับการเอาใจใสและสงเสริม
อยางยิ่ง
อารยา กลาหาญ (2544 : 20 - 22) ไดนําเสนอวิธีสอนกลุม สรางเสริมประสบการณชวี ิต
ไวในการสังเคราะหงานวิจยั เกี่ยวกับวิธีสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ดังนี้
1. การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ เปนวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่กําหนดให
นักเรียนที่มีความสามารถตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนนักเรียนเกง
1 คน เด็กเรียนปานกลาง 2 คน เด็กเรียนออน 1 คน มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการเรียนของเด็กจะพิจารณาเปน 2 ตอน ตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลี่ย
ของทั้งกลุ ม ตอนที่สองจะพิจารณาคะแนนสอบเปนรายบุคคล การสอบทั้ง 2 ครั้ง เด็ กต างคน
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ตางสอบแตเวลาเรียนตองรวมมือกัน ดังนั้นเด็กเกงจึงพยายามชวยเหลือเด็กออน เพราะจะทําให
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ ม ดี ขึ้ น และทางโรงเรี ย นมี ร างวั ล เป น การเสริ ม แรงให ด ว ย
หากคาเฉลี่ยกลุ มใดไดเกินเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว โดยมีเทคนิ คหลายประการดวยกัน (สุรศัก ดิ์
หลาบมาลา 2531 : 4) ไดแก STAD TGT JIGSAW และ| CIRC เปนตน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยทั่ว ๆ ไป ดังนี้ ขั้นนํา 1) จัดกลุมเด็กแบบคละความสามารถทางการเรียน
กลุมละ 4-6 คน 2) แจงจุดประสงคการเรียนรูและทบทวนความรูเดิม ขั้นสอน 1) ครูเสนอบทเรียน
ใหมทั้งชั้น 2) ใหนักเรียนเขากลุมเพื่อศึกษาและทํากิจกรรมตามใบงาน ใบความรู บัตรกิจกรรมโดย
ที่สมาชิกในกลุมตองรวมมือกัน 3) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ขั้นสรุป 1) ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบยอยรายบุคคลโดยไมสามารถชวยเหลือกัน 2) คิดคะแนนความกาวหนารายบุคคล โดย
นําไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน และคะแนนสมาชิกของทุกคนในกลุมมาหาคาเฉลี่ยเพื่อเปน
คะแนนกลุม
2. การสอนแบบแกปญหา หมายถึง วิธีสอนที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองใน
การแกปญหาที่ครูและผูเรียนไดรวมกันกําหนดรวบรวมปญหาเหลานั้น ผลการเรียนรูที่บังเกิดขึ้นแก
ตัวผูเรียนก็คือ กระบวนการคิดแกปญหา โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (เกสร
ใชบางยาง 2538 : 12) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นกําหนดปญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐานการแกปญหา
3) ทดลองและรวบรวมขอมูล 4) วิเคราะหขอมูล 5) สรุปผล
3. การสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
สรุปประเด็นสําคัญจากเนื้อหาที่เรียนเปนแผนผังมโนทัศนเพื่อถายทอดความคิด ความเขาใจเนื้อหา
ที่ ไ ด รั บ แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องมโนทั ศ น ห ลั ก มโนทั ศ น ร อง ไปจนถึ ง มโนทั ศ น เ ฉพาะ
(ลออ อางนานนท 2542)
4. การสอนแบบคนพบ เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนคนพบคําตอบหรือ
ความรูโดยกระบวนการแสวงหาความรู การสอนแบบคนพบมี 2 รูปแบบ (ทิพาวรรณ ก.บัวเกษร
2542 : 7 - 8) คือ
4.1 การสอนแบบคนพบดวยตนเอง (Pure Discovery) เปนการสอนที่ใหอิสระแก
นักเรียนในการเรียนรู โดยอาศัยขอมูล ขอเท็จจริง อุปกรณ และเหตุการณรวบรวมขอมูลจนสามารถ
คนพบความรู โดยใชวิธีของนักเรียนเอง
4.2 การสอนแบบคนพบโดยมีการชี้แนะ (Guided Discovery) เปนการสอนที่ครู
ใชคําถาม การแนะนํา การอธิบาย เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเปนการนํานักเรียนไปสูการคนพบ
ความรูหลักการ
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5. การสอนแบบมโนธรรมสํานึก หมายถึง การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีอิสระในการ
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรียนและแสวงหาคําตอบจากการขบคิดจนเกิดความ
สํานึกของผูเรียนเอง โดยคํานึงถึงสภาพความเปนจริงในสังคม (สมศรี ตันบี้ 2538 : 7)
6. การสอนแบบโครงการ หมายถึง การสอนที่ครูกําหนดขอบเขตของเรื่องที่ตอง
การใหศึกษานักเรียนเปนผูวางแผนโครงการ หรือวางแผนในการทํากิจกรรมเอง ครูเปนที่ปรึกษา
โดยมีขั้นตอนดังนี้ (บังอร ภัทรโกมล 2541: 6) คือ 1) ขั้นนําเสนอ 2) ขั้นกําหนดความมุงหมาย 3)
ขั้นวางแผน 4) ขั้นดําเนินการ 5) ขั้นประเมินผล
7. กิจกรรมการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง วิทยาศาสตรที่ใช
กิจกรรมการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มาจัดเปนกิจกรรมใหนักเรียนฝกปฏิบัติโดยมี
ครูใชคําถาม เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง ควบคูกับการใชคําถามของครู (แสงดาว เชิดชู 2539)
8. การสอนแบบแก ปญ หาอยา งสร า งสรรค หมายถึง กระบวนการแกป ญ หาอยา ง
สรางสรรค เปนกระบวนการที่ ดร.อเล็กซ ออสบอรน (Dr.Alex Osborne) และ ดร.ซิดนีย พารน
(Sidney Parnes) เปนผูคิดพัฒนาขึ้นโดยนําทักษะการคิดระดับผสมผสานเขากับกลวิธีสรางสรรค
มีวิธีระดมพลังสมองรวมอยูดวยในทุกขั้นตอนการสอน มีการฝกแกสภาวการณปญหาที่กําหนดไว
ทํ า งานร ว มกั น เป น กลุ ม โดยให โ อกาสในการแสดงความคิ ด โดยไม ต อ งกลั ว ผิ ด หรื อ
คําวิพากษวิจารณ โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ (ศิริลักษณ ปตะนีระวัตน 2536 : 6) 1) ขั้นนําเขาสู
บทเรียน 2) กิจกรรมแกปญหาอยางสรางสรรค มี 5 ขั้น คือ หาขอความจริง คนหาปญหา คนหา
ความคิ ด ค น หาข อ ยุ ติ ยอมรั บ ในสิ่ ง ที่ ช ว ยกั น คิ ด 3) กิ จ กรรมเสริ ม สร า งประสบการณ ได แ ก
สรุปบทเรียน หรือการฝกฝนเพิ่มพูนประสบการณ รวมทั้งการบูรณาการกับกลุมอื่นดวย
9. การสอนโดยใชสถานการณจําลอง หมายถึง การสอนที่ครูสมมติสถานการณให
คลายคลึงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม อาจจะเปนขาวเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันให
สอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน จากนั้นเสนอเปนกิจกรรมการสอนเพื่อใหนักเรียนไดทดลองฝก
ปฏิบัติแสดงออกความคิดเห็น หรือตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา ซึ่งกิจกรรมการสอนโดยใช
สถานการณจําลองนี้จะประกอบดวยการแสดงบทบาทสมมติ และการศึกษากรณีตัวอยาง (ลัดดา
ศิลานอย 2534)
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศ ไดกําหนดสาระการเรียนรูออกเปน 8 กลุมสาระ คือ กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จะเห็นไดวา
การแบงสาระการเรียนรูแตกตางจากหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ที่จัดกลุมประสบการณไว 5
กลุมประสบการณ คือ กลุมวิชาทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย กลุมวิชาการงานและพืน้ ฐานอาชีพ และกลุมประสบการณ
พิเศษ แตเมื่อพิจารณาทั้ง 8 กลุมสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแลว พบวา เนื้อหาสาระยัง
คลายคลึงหลักสูตรเดิม แตไดจัดกลุมสาระการเรียนรูใหมตางจากกลุมประสบการณของหลักสูตร
พุทธศักราช 2521 คือ การเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตร แยกเปนสาระการเรียนรูภาษาไทย
และสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต แยกเปนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูส ุขศึกษา และ
พลศึกษา (พลศึกษา มาจากกลุม สลน.) กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย แยกเปนสาระการเรียนรู
ศิลปะและแยกไปรวมอยูกบั สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และรวมอยูใ น
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา กลุมวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ เปนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ โดยเพิ่มและเทคโนโลยีเขามา และกลุมประสบการณพิเศษ ระบุใหเปน กลุมสาระ
การเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ในสวนของเรื่องพืชและสัตว นั้น พบวา ถูกจัดใหอยูใ นกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งสาระที่เปนองคความรูของกลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สาระที่ 3 สาระและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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จากการวิเคราะหสาระในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปรียบเทียบ
กับหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรุง 2533) พบวา เนื้อหาสาระที่สอดคลองกับ
เรื่องพืชและสัตว ประกอบดวย สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ทั้ง 2 สาระนี้ มีมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น ดังนี้คือ
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง
และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิ ตทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดั บ ท อ งถิ่ น ประเทศ และโลก นํ า ความรู ไ ปใช ใ นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ในทองถิ่นอยางยั่งยืน
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง
และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวติ ที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวติ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป.4 – 6
1. สํารวจตรวจสอบ สืบคน ขอมูล อภิปรายและอธิบายโครงสรางและ
หน า ที่ ข องโครงสร า งต า งๆ ของพื ช วั ฏ จั ก รชี วิ ต การสื บ พั น ธุ และการขยายพั น ธุ พื ช ป จ จั ย
บางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโต การสังเคราะหดวยแสง การตอบสนองตอสภาพแวดลอม
และนําความรูไปใชประโยชน
2. สํารวจตรวจสอบ สื บคน ข อมูล อภิปรายและอธิ บายการทํ างานที่
สัมพันธกันของอวัยวะตางๆ ของสัตว ปจจัยบางประการที่ จําเปนตอการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิต
การสืบพันธุ พฤติกรรมของสัตวและการนําความรูไปใช
3. สํารวจ สืบคนขอมูล อภิปรายเกี่ยวกับสารอาหารและความจําเปนที่
รางกายตองการสารอาหารที่ไดสัดสวนเหมาะสมกับเพศ วัย
4. สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายการทํางานรวมกันของระบบตางๆ
ของรางกายมนุษยที่ทําใหดํารงชีวิตไดอยางปกติ และการเจริญเติบโต จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ
รวมทั้งผลของการไดรับสารบางชนิดที่มีตอการทํางานของระบบในรางกายและการนําความรูไปใช
ปฏิบัติตนได อยางถูกตอง
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป.4 - 6
1. สํารวจ สังเกต เปรียบเทียบลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว
ลักษณะของสมาชิกของสิ่งมีชีวิตใกลตัว และอธิบายการถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแตละรุน
รวมถึงลักษณะที่มีการแปรผันจากบรรพบุรุษ
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2. สังเกต สํารวจลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น จัดจําแนก
สิ่งมี ชีวิ ต โดยใช ลัก ษณะที่ ปรากฏ ที่มีรายละเอีย ดมากขึ้น เป นเกณฑแ ละอธิบ ายเกี่ ยวกั บ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว.2.1 เข า ใจสิ่ ง แวดล อ มในท อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
สิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป.4 – 6
1. สังเกต สํารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบาย ความสัมพันธของ
กลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตางๆ เขียนแผนภาพแสดงโซอาหารและอธิบายความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 2.2 เข า ใจความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นระดั บ ท อ งถิ่ น ประเทศ และโลก นํ า ความรู ไ ปใช ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ป.4 –6
1. สั งเกต สํ ารวจ ตรวจสอบ อภิ ปราย และอธิ บายเกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ผลของการใชทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
โดยธรรมชาติ แ ละโดยมนุ ษ ย แสดงแนวคิ ด และร ว มปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลรั ก ษาธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
สํา หรั บ เรื่อ งพื ช และสั ต ว ที่ นํ า มาใช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป น เนื้ อ หาในสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย สาระที่ 1
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
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สื่อการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลาง หรือตัวเชื่อมอันไดแก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
บุคคล สถานที่ตลอดจนวิธกี ารตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการการเรียนการสอน ทําใหเกิดการเรียนรูข ึ้น
ในตัวของผูเรียน การนําสื่อมาใชอยางถูกตองเหมาะสมจะชวยใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูที่
แปลกใหมกวางขวางและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคที่วางไว สื่อการเรียนการสอนทีด่ ี
ที่สุด คือ แหลงเรียนรูในสิง่ แวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวนักเรียนเนนของจริง สถานที่จริง สถานการณ
จริงทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน รองลงไปคือ ภาพและสถานการณจําลอง ในการจัดหาสื่อเพื่อใช
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากสื่อที่เปนของจริง เชน ตนไม สัตว ปาไม ฯลฯ
แลวยังมีสื่อประเภทวีดีทัศน ภาพยนตร สไลด ภาพโฆษณา และเอกสารสิ่งพิมพ ซึ่งปจจุบันมี
หนวยงานตาง ๆ ทั้งที่เปนองคกรของรัฐและเอกชน ไดผลิตสื่อประเภทตาง ๆ ขึ้นเปนจํานวนมาก
ครูผูสอนสามารถเลือกใชเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
กรมวิชาการ (2522 : 91-94, อางถึงใน สุมิตรา ฉันทานุรักษ 2543 : 25-27) ไดกลาวถึง
สื่ อ การเรี ย นที่ จ ะได นํ า มาใช ป ระกอบในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนกลุ ม สร า งเสริ ม
ประสบการณชีวิต ในระดับประถมศึกษาไวเปน 2 ประเภทดังนี้
1. สื่อการเรียนที่เปนเอกสารประกอบการสอน
1.1 แผนการสอนมีชั้นละ 1 เลม รูปแบบของแผนการสอนประกอบดวย ความคิด
รวบยอด จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม และการวัดผล
1.2 หนังสือเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ใหอานประกอบการสอน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต นักเรียนอาจจะมีไวสวนตัว หรือโรงเรียนจัดหาไวในหองสมุด
หรือมุมหนังสือก็ได
1.3 หนังสืออานเพิ่มเติมที่โรงเรียนจัดหาไวในหองสมุดหรือมุมหนังสือ เพื่อให
นักเรียนไดศกึ ษาคนควาประกอบการเรียนการสอนไดผลดี
1.4 ภาพชุดประกอบการเรียนการสอน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของ
กรมวิชาการ
2. วัสดุอุปกรณ
2.1 บัตรและภาพชนิดตาง ๆ บัตรคํา บัตรภาพ บัตรภาพประกอบคํา
2.2 แผนภูมิตาง ๆ เชน อาชีพในชุมชน การคมนาคม ความสัมพันธของบุคคล
ในบาน ประโยชนของพืช สัตว อาหารชนิดตางๆ โรคติดตอ ฯลฯ
2.3 อุปกรณทําความสะอาดและบริเวณอนามัย เชน อุปกรณทําความสะอาดปาก
ฟน รางกาย อุปกรณทําความสะอาดบาน โรงเรียน อุปกรณอนามัยโรงเรียน
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2.4 ของจริงไดแก ครู นักเรียน บาน โรงเรียน พืช สัตว ฯลฯ
2.5 หุนจําลอง เชน หมูบาน ฟน ผลไม หนากากพืช หนากากสัตว ดวงอาทิตย
ดวงจันทร ฯลฯ
2.6 อุ ป กรณ ทั่ ว ไป ได แ ก โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ แหล ง ประกอบการ
ในทองถิ่น สถานที่สําคัญในชุมชน หนังสือพิมพ เอกสารที่หนวยราชการ รานคาผลิตขึ้น แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.7 อุปกรณครูและนักเรียนชวยกันจัดหา เชน กระปองนม ถุงพลาสติก เมล็ดพืช
ตัวอยางดิน หิน แร สวนตางๆ ของพืช ตัวอยางน้ําจากหวย หนอง คลอง บึง แมน้ํา ทะเล
2.8 อุปกรณที่โรงเรียนควรสนับสนุนและจัดซื้อ เชน เทอรโมมิเตอร แวนขยาย
สารเคมี บ งชนิ ด (ไอโอดี น แอลกอฮอล ด า งทั บ ทิ ม ฯลฯ) แม เ หล็ ก สายไฟ ตะปู ถ า นไฟฉาย
เครื่องแกวทดลองวิทยาศาสตรเบื้องตน (หลอดทดลอง คนโฑตมของเหลว จุดไมค็อรค จุกยาง
หลอดนํากาซ ตะเกียงแอลกอฮอล ฯลฯ) กระดาษ (วาดเขียน กระดาษฟาง ฯลฯ) ภาชนะเลี้ยงสัตวน้ํา
(อางหรือขวดเลี้ยงปลา) ฯลฯ
2.9 อุปกรณที่ครูและโรงเรียนควรทําขึ้น เชน กระบะทราย ภาพพลิก สมุดภาพ
แผนที่สังเกตของหมูบานและตําบล ที่โรงเรียนตั้งอยู เทอรโมมิเตอรจําลอง กระปองกรองน้ํา
อยางงาย กรงเลี้ยงสัตวบก ปายนิเทศ กระเปาผนัง กระดานดํามวนได แผนที่โครงราง ฯลฯ
การวัดและประเมินผลกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
แนวคิดการวัดผลประเมินผลกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
จํ า นง พรายแย ม แข (2536 : 314) ได เ สนอแนวคิ ด ในการวั ด และประเมิ น ผลกลุ ม
สรางเสริมประสบการณชีวิต ไวดังนี้
1. การสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตรอยางแทจริงนั้น ผูสอน
จะตองดําเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนอยางครบถวนทุกขั้นตอนตามองคประกอบที่
สําคัญทั้ งสาม คื อ กํ า หนดจุ ด ประสงค เ สีย กอนจึ งจัด กิจ กรรมการสอนให บรรลุ จุด ประสงคไ ว
แลวทําการประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อจบบทเรียนนั้น ๆ และหากพบขอบกพรองจะตอง
ปรับปรุงแกไขทันที
2. การวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นแต ล ะครั้ ง จํ า ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
“จุดประสงคการเรียนรู” เปนประการสําคัญ
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3. การวั ด ผลที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะต อ งเลื อ กใช วิ ธี ก ารวั ด ผลหลาย ๆ วิ ธี
ผสมผสานกันไปตามความเหมาะสมของแตละจุดประสงคที่กําหนดไวในแผนการสอน โดยไมมุง
ใชวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว
4. การวัดผลตามจุดประสงคของการเรียนรูในแตละดานอยางเหมาะสมนั้น ยอมจะใช
เครื่องมือในการวัดไดหลาย ๆ แบบตาง ๆ กัน อาจจะใชแบบใดแบบหนึ่งหรือหลาย ๆ แบบผสมกัน
ก็ได
5. วิ ธี ก ารวั ด ผลตามจุ ด ประสงค ข องการเรี ย นรู โ ดยวิ ธี ใ ช แ บบสอบชนิ ด ต า ง
มีความสําคัญและจําเปนตองใช จึงควรสรางเครื่องมือสําหรับวัดผลการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
6. หากผูสอนนําผลของการวัดหรื อการประเมินแตละครั้งมาทําการวิเคราะหแลว
อาจจะพบขอบกพรองของการเรียนการสอนซึ่งจะเปนแนวทางใหผูสอนสามารถดําเนินการแกไข
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีสอนซอมเสริมไดอยางถูกตอง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน
จํานง พรายแยมแข (2536: 324-325) ไดนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการเรียนไวดังนี้
ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนใหถือปฏิบัติดังนี้
1. ใหถือเปนหนาที่ของครูผูสอนทุกคนที่จะตองตรวจสอบความรูพื้นฐานและทักษะ
เบื้องตนของนักเรียนกอนที่จะสอน หมายความวา ใหมีการประเมินผลกอนเรียน คือ กอนที่ครูจะ
เริ่มตนสอนแตละหนวยของแตละแผนการสอน จะตองมีการประเมินเพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐาน
ทักษะเบื้องตน และ/หรือพฤติกรรมกอนการเรียนของนักเรียนเสียกอน เพื่อที่จะทราบวานักเรียนแต
ละคนหรือแตละกลุมควรจะเริ่มตนเรียนตรงจุดใดอยางไร หรือมีความพรอมที่จะเรียนบทเรียนใหม
ตอไปไดหรือยัง หากพบวายังมีขอพกพรอง ในบางเรื่อง บางจุด ครูผูสอนจําเปนจะตองจัดการสอน
ซอมเสริมใหกอนทันที โดยเฉพาะกรณีของนักเรียนยายโรงเรียนกลางปขามอําเภอ จังหวัดแลว
ยิ่งตองไดรับการเอาในใสดูแลจากครูผูสอนเปนพิเศษ
2. ในระหว า งเรี ย นให ผู ส อนประเมิ น ว า นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามสามารถตาม
จุดประสงคที่กําหนดไวในสมุดประจําชั้นหรือไม หมายความวา ใหมีการประเมินผลระหวางเรียน
เพื่อตรวจสอบวานักเรียนมีความรู ความสามารถหรือมีพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กําหนดไวใน
แผนการสอนของแตละแผนหรือไม เพราะผลของการประเมินในระหวางเรียนของแตละกลุม
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ประสบการณดังกลาวนี้ ครูผูสอนจะตองเก็บสะสมและกรอกลงในสมุดประจําชั้น (ป.02) ไวเปน
หลักฐานและผลการประเมินระหวางเรียนจะเปนเครื่องมือสําคัญชวยใหครูผูสอนไดตรวจสอบ
ขอบกพรองเพื่อชวยเสริม แกไขปรับปรุง ทั้งการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนไดอยาง
ถูกตองตอไป
3. ให มี ก ารประเมิ น ผลปลายภาคเรี ย นทุ ก ภาค ทุ ก กลุ ม ประสบการณ เ พื่ อ แจ ง ให
ผูปกครองทราบ เวนแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4 และ 6 ไมตองประเมินผลปลายภาคเรียนสุดทาย
เพราะมีการประเมินผลปลายปอยูแลว หมายความวา ใหมีการประเมินผลปลายภาคเรียน ซึ่งเปนการ
ประเมินผลรวบยอดทั้งหมดทุกหนวย ทุกเรื่อง ทุกแผนการสอนใหครอบคลุมหมดทุกจุดประสงค
พฤติกรรมที่สําคัญ ๆ ที่เปนตัวแทนของจุดประสงคอื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อจะดูผลของการเรียนรูโดย
สรุปตลอดทั้งภาคเรียนก็ได
การวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
กองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป. :197-198)
ไดเสนอการวัดผลและการประเมินผลในชั้นเรียนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ไวดังนี้
การวัดผลและการประเมินผลในชั้นเรียนของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่ตองดําเนินการควบคูกันอยางตอเนื่อง ทั้งกอนเรียน ระหวาง
เรี ย น และหลั ง เรี ย น จากการศึ ก ษาสมรรถภาพการเรี ย นรู ทั้ ง 21 สมรรถภาพ จะพบว า
ทุกสมรรถภาพมุงใหผูเรียนมี การพัฒนาดานความรู ความสามารถ ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติ
และดานกระบวนการ ซึ่งอาจสรุปเปนหมวดหมูไดดังนี้
1. สมรรถภาพด า นความรู ค วามสามารถและการปฏิ บั ติ ซึ่ ง ประกอบด ว ย ความรู
ความสามารถ และการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 เนื้อหาสาระตามโครงสรางและเนื้ อหากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
จํานวน 11 หนวย รวมทั้งสิ่งที่สัมพันธกับเนื้อหาสาระดวย
1.2 ความรูความสามารถและทัก ษะในการใช ก ระบวนการแกป ญหา รวมทั้ง
กระบวนการอื่นๆ ที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นดวยกิจกรรมและประสบการณที่จัดใหตามลักษณะของ
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
2. สมรรถภาพดานกระบวนการ ซึ่งจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตาง ๆ
2.1 การมีคุณสมบัติของการเปนผูที่ใชทักษะกระบวนการในสถานการณตาง ๆ
อยูเปนประจํา
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2.2 การมี คุ ณ สมบั ติ ข องการเป น ผู ที่ ทํ า งานอย า งเป น ระบบ มี ขั้ น ตอน มี ก าร
วางแผนและติดตามงาน
2.3 เป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคา นิ ย มที่ พึง ประสงค เช น ผูมี ใ จกว า ง
มองโลกในแงดี มีเหตุผล พึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย มุงมั่นที่จะปรับปรุงและ
พัฒนางานที่ทําอยูใหดีขึ้นอยูเสมอ
สมรรถภาพดั ง กล า วข า งต น นี้ จะครอบคลุ ม พฤติ ก รรมทั้ ง ด า นพุ ท ธิ พิ สั ย จิ ต พิ สั ย
ทักษะพิสัย และเนนกระบวนการ
สําหรับเครื่องมือวัดในสมรรถภาพตางๆ อาจสรุปไดดังนี้
สมรรถภาพดานความรูความสามารถ ความเขาใจ จะวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางด า นสมอง เครื่ องมื อที่ใ ช วั ด จะเปน แบบทดสอบเลื อ กตอบและแบบสอบชนิด เขี ย นตอบ
สําหรับการวัดดานเนื้อหา หรือภาคความรูเปนสวนใหญ
สมรรถภาพดานการปฏิบัติ เปนการวัดความสามารถในการปฏิบัติทั้งในดานวิธีการ
หรื อ กระบวนการปฏิ บั ติ และผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ โดยการสั ง เกตและจากแบบสอบ
ภาคปฏิบัติ
เครื่องมือวัด ใชแบบสอบภาคปฏิบัติในรูปแบบตาง ๆ เชน มาตราประมาณคา
แบบตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกตางๆ โดยใชการสังเกตเปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บรวบรวม
ขอมูล หรือใชแบบสอบชนิดเขียนตอบ เปนตน
ข อ สั ง เกต เครื่ อ งมื อ วั ด ผลแต ล ะประเภทมี ค วามเหมาะสมกั บ แต ล ะจุ ด ประสงค
ไมเหมือนกัน การวัดจึงควรเลือกใชวิธีการและเครื่องมือที่ตางกับลักษณะของจุดประสงค และ
จุดประสงคหนึ่งๆ อาจใชการวัดหลายวิธี จึงจะวัดไดครอบคลุมซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาเลือก
วิธีการและเครื่องมือวัดผล ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูใหเขาใจชัดเจนวาผูเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรหลังจากเรียนสิ้นสุดลงแลว
2. พิ จ ารณาพฤติ ก รรมของแต ล ะจุ ด ประสงค ทั้ ง พฤติ ก รรมย อ ยและพฤติ ก รรม
ปลายทาง ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมที่ตองการวัด
3. นํา พฤติ กรรมมากําหนดเปนจุดประสงคเ ชิงพฤติกรรมเพื่อใหเ ขาใจง ายโดยให
เหมาะกับระดับชั้นเรียนของนักเรียน
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4. พิจารณาเลือกวิธีการ และเครื่องมือวัดผลที่สอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ที่ไดกําหนดขัน้ ตอนเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหนึ่ง ๆ อาจใชเครื่องมือวัดไดหลาย
อยาง จึงควรเลือกใชเครื่องมือใหตรงตามจุดประสงคของการวัด
ส ว นการวั ด ด า นเจตคติ หรื อ จิ ต พิ สั ย นั้ น จะแทรกอยู ใ นการวั ด ภาคปฏิ บั ติ การวั ด
กระบวนการตาง ๆ เปนตน ซึ่งครูผูสอนอาจใชวิธีสังเกต สอบถามหรือสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนตามวัยในระดับของชั้นเรียนนั้น ๆ
การสรางและใชแผนที่ความคิด
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ เดวิด ออซูเบล (David Ausubel)
ออซูเบล (Ausubel 1968, อางถึงใน มลิวัลย กาญจนชาตรี 2535 : 48) ไดเสนอทฤษฎี
การเรียนอยางมีความหมาย โดยไดใหความหมายของการเรียนอยางมีความหมาย (Meaningful
Learning) วาเปนการเชื่อมโยงสิ่งที่จะเรียนรูใหม หรือมโนมติใหมเขากับความรูหรือมโนมติที่มีอยู
แลวในโครงสรางทางสติปญญา (Cognitive Structure) ของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความรูใหม
ไดอยางเขาใจและเกิดความคงทนในการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูอยางมีความหมายมีความแตกตางจาก
การเรียนรู ซึ่งการเรียนรูอยางมีความหมาย มีความแตกตางจากการเรียนรูแบบทองจํา กลาวคือ
การเรียนรูแบบทองจําผูเ รียนไมสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูใหมเข ากับสิ่งที่เ รียนรูมากอนใน
โครงสรางทางสติปญญา ซึ่งเปนการเรียนรูโดยปราศจากเหตุผล ดังนั้น ผูเรียนจึงไมสามารถเรียนรู
ไดอยางเขาใจ
โนวัค โจเซฟ (Novak Joseph 1980, อางถึงใน เกษแกว ปวนแดง 2539 : 8) ได
กลาวถึงการเรียนรูอยางมีความหมายของ Ausubel วา การเรียนรูอยางมีความหมายนั้นผูเรียนตอง
สามารถเชื่อมโยงความรูใหมเขากับมโนมติหรือความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยูแลวในโครงสรางทาง
สติปญญา (Cognitive Structure) หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ความรูใหมที่ผูเรียนไดรับนั้นตองมี
เหตุผลและความสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียน ซึ่งแตกตางจากการเรียนรูแบบทองจําที่ผูเรียนจะ
รับความรูใหมอยางปราศจากเหตุผล
กิ่งฟา สินธุวงษ (2525, อางถึงใน เกษแกว ปวนแดง 2539 : 7) ไดใหความหมายของการ
เรียนรูอยางมีความหมายวาเปนการเรียนรูโดยนําเอาสิ่งที่เรียนรูไปเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม
ดังแผนภาพ
สิ่งที่เรียน

เชื่อมโยงกับความรู
และประสบการณเดิม

พฤติกรรมการเรียนรูที่เขาใจ
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มลิวัลย กาญจนชาตรี (2535 : 48) ไดสรุป การเรียนรูอยางมีความหมายไววา เปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหมเขากับมโนมติหรือความรูเดิม ที่มีอยูในโครงสรางทาง
สติปญญาอยางมีเหตุผลและตอเนื่องกัน จนสามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางเขาใจและ
มีความ คงทนในการเรียนรู
วิภา เกียรติธนะบํารุง (2538 : 11) ไดสรุป การเรียนรูอยางมีความหมายไววา การเรียนรู
อยางมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อความรูใหมสามารถเชื่อมกับมโนทัศน ที่มีอยูในโครงสรางของ
ความรูเดิมที่อยูในสมอง ซึ่ง ออซูเบลเรียกวา กระบวนการดูดซึม (Subsumer) แตถาไมไดนําความรู
ใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูที่มีอยูก็จะเปนการเรียนรูแบบทองจํา
เกษแกว ปวนแดง (2539 : 9) ไดสรุป การเรียนรูอยางมีความหมายไววา เปนการเรียนรูท ี่
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวางความรูใหมที่ไดรับ เขากับความรูเดิมที่มีอยูแลวในโครงสรางทาง
สติปญญาไดอยางเปนระบบ เกิดการเรียนรูอยางเขาใจ และมีความคงทนในการเรียนรู
ทิพวดี ทิพยโคกกรวด (2544 : 11) ไดสรุปการเรียนอยางมีความหมายไววา เปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวางความรูใหมกับความรูเดิมที่มีอยูในโครงสรางทางปญญา
ของผูเรียนไดอยางมีเหตุผล ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเขาใจ และเกิดความคงทนในการเรียนรู
จากความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมายที่นักการศึกษาไดกลาวไวขางตน สรุป
ไดวา การเรียนรูอยางมีความหมายเปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหมหรือมโนมติ
ใหมเขากับความรูเดิมหรือมโนมติเดิมที่มีอยูแลวในโครงสรางทางสติปญญาอยางมีเหตุผลและเปน
ระบบและเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ และมีความคงทนในการเรียนรู
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ เดวิด ออซูเบล (David Ausubel, อางถึงใน
เกษแกว ปวนแดง 2539 : 10) ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ
1. การจัดระบบของความรู ( เนื้อหาในหลักสูตร )
2. วิธีการรับรูขอมูล ( วิธีการเรียนรู)
3. วิธีการนําเอาความรูในหลักสูตร และวิธีการเรียนรูไปประยุกตใช เมื่อตองนําเสนอ
สิ่งใหมใหแกผูเรียน
แตอยางไรก็ตาม จอยซและเวลล (Joyce & Weil 1980, อางถึงใน เกษแกว ปวนแดง
2539 :10) ไดกลาวไววา ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่เปน
นามธรรมมากขึ้น และครูจะมีบทบาทในการเลือกจัดระบบและนําเสนอความรูใหแกผูเรียน
นอกจากนี้ เดวิด ออซูเบล (David Ausubel, อางถึงใน เกษแกว ปวนแดง 2539 : 10 )
ยังชี้ใหเห็นวาวิธีสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ขึ้นอยูกับเงื่อนไข 3 ประการ
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1. ความรูใหมตองมีความหมายเชิงเหตุผลและตอเนื่องกับความรูเดิมของผูเรียน
2. โครงสรางของความรูเดิมตองสัมพันธกับความรูใหม
3. ผูเรียนตองเขาใจและมีเจตนาแนวแนที่จะเรียนรูอยางมีความหมาย
มิฉะนั้นแลว การมีเงื่อนไขเพียง 2 ขอแรก ก็อาจทําใหเกิดการเรียนรูแบบทองจําได การ
สอนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ควรจัดเนื้อหาใหเปนระบบโดยมโนมติที่ครอบคลุมใหอยู
บนยอดสุดของแผนผังซึ่งจะรวบรวมความหมายของมโนมติที่อยูรองลงไป
สุรพล พยอมแยม (2544 : 55) ไดกลาวถึง วิธีสอนที่ ออซูเบล (Ausubel) ไดเสนอแนะ
ไวดังนี้
1. ผูสอนตองรวบรวมและเรียบเรียงสิ่งที่จะสอนไวใหเปนระบบและจัดหมวดหมูที่
เปนหัวขอที่เดนชัดงายตอการทําความเขาใจ
2. ผูสอนตองบอกวัตถุประสงคของบทเรียนและบอกคําจํากัดความของความคิดรวบ
ยอดที่สําคัญ ๆ
3. แบ ง บทเรี ย นเป น ขั้ น ตอน และเมื่ อ จบแต ล ะขั้ น ตอนแล ว ต อ งมี ก ารทดสอบบท
ความรูความเขาใจแตละตอนไปเปนลําดับ
4. แยกแยะใหเห็นความคลายคลึงหรือความแตกตางระหวางสิ่งที่เรียนรูเดิมกับสิ่งที่
เรียนรูใหม
5. มีการทบทวนและขอสรุปที่เนนความสําคัญของสิ่งที่เรียนรูใหม
6. จัดใหมีการฝกหัดทบทวนและการประยุกตใชความรูใหมนั้น
ทฤษฎีพัฒนาการของ ยีน เพียเจท (Jean Piaget)
เพียเจท (Piaget, อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2544 : 32-33) เชื่อวา สติปญญา หมายถึง
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ระหวางที่ปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพแหงชีวิต
จะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นดวย
เพียเจท (Piaget 1972) แบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 2 ระดับ คือ
1. การปรับดวยการซึมซับที่ละขั้น (Assimilation)
2. การปรับดวยการนํามาใชโดยตรง (Accommodation)
ผลการทํางานของขบวนการดังกลาวจะเกิดเปนโครงสราง (Schema) ขึ้นในสมอง
โครงสรางตาง ๆ จะพัฒนาตามระดับอายุและจะสมบูรณเมื่ออายุ 15 ป เพียเจท ถือวาเปนไป
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ตามลํ า ดั บ ขั้ น จะข า มขั้ น ไม ไ ด แต อั ต ราของการพั ฒ นาการจะแตกต า งกั น ไปในเด็ ก แต ล ะคน
อันเนื่องจากความแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
เพียเจท แบงการพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษย เปน 4 ขั้นตอน ตามระดับอายุ คือ
1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ตั้งแตแรกเกิดถึง 2
ขวบเปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตางๆ เชน ปาก ตา หู
2. ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Preoperational Thought Stage) ชวงอายุ 1 ½ - 6 ป
เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูการพูด และเขาใจเครื่องหมายทาทางที่สื่อความหมายเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น
แตเปนเพียงการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุผลมาอางอิงได
3. ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ชวงอายุ 7 –11 ป ขั้นนี้
เด็กสามารถใชเหตุผลกับสิ่งที่แลเห็นได เชน การแบงกลุมสิ่งเราตางๆ มองเห็นความสัมพันธของ
สิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น
4. ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) ชวงอายุ 11 – 15 ป เปนชวง
ที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้น สามารถตั้งสมมติฐานและแกปญหาได
การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logical Thinking) จะพัฒนาไปสูความสมบูรณและเกิด
โครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กวัยนี้มีความคิดในระดับเดียวกับผูใหญ อาจแตกตางกันที่
คุณภาพ เนื่องจากมีประสบการณนอยกวา
จากทฤษฎีการเรียนรูของออซูเบล ( Ausubel 1968, อางถึงใน มลิวัลย กาญจนชาตรี
2535 : 48) และเพียเจท ( Piaget, อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2544 : 32-33) ที่กลาวมา จะเห็นไดวา
หลั ก สํ า คั ญ ของการเรี ย นรู อ ย า งมี ค วามหมาย คื อ การเชื่ อ มโยงความรู ใ หม เ ข า กั บ ความรู ห รื อ
ประสบการณเดิมที่มีอยูในโครงสรางทางความคิดเดิมในสมอง การเชื่อมโยงของความรูเดิมกับ
ความรูใหมนั้นทําใหเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ มีหลักเกณฑ เปนระบบ เปนหมวดหมู งายตอกา
ระลึกและจดจํา ทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรูโดยอยูในโครงสรางทางความคิดไดเปนอยางดี
และความสามารถในการเรียนรูนั้นยอมสัมพันธกับระดับของพัฒนาการทางดานสติปญญาดวย จาก
หลักการนี้ สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ซึ่งจะ
ชวยในการจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม จัดหมวดหมูความรู
อยางเปนระบบ เกิดการลื่นไหลในการคิดทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
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แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนเทคนิคการสรางภาพเชื่อมโยงที่ชวยใหเกิดการ
พัฒนาศักยภาพทางสมอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคนิค Mind Mapping ชวยกําหนดขอบขายของทักษะ
ในดานตาง ๆ ประกอบดวย คํา ภาพ ตัวเลข ความเปนเหตุเปนผล สี รวมทั้งความคิดรวบยอดตาง ๆ
ดังนั้นเทคนิค Mind Mapping จึงชวยพัฒนาทักษะการเรียนรู ทั้งในเวลากอนเรียน ขณะเรียน และ
หลังเรียนเพื่อการทบทวนบทเรียน สาระความรูตาง ๆ เนื่องจากเทคนิค Mind Mapping ชวยนําสู
บทเรีย น ช ว ยในการเรี ย นรู แ ละเชื่อ มโยงการใชส ายตาและสมองในการปฏิบัติ ซึ่ ง การกระทํ า
ดังกลาวจะชวยในการรูลึกในสาระความรู จําไดมากคงทนกวาการทองจําธรรมดา ซึ่งบุคคลที่
พัฒนาและเสนอเทคนิค Mind Mapping ตั้งแตป 1971 เปนตนมาก็คือ โทนี่ บูชาน (Tony Buzan) ซึ่ง
เปนชาวอังกฤษและเปนบุคคลแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแผนที่ความคิดหรือ Mind Mapping
(www.accomodetion for student.com) กลาวไดวา Mind Mapping เปนสื่อใหการชวยจดจํา และ
เรียนรูลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอยางหนึ่ง
ความหมายของแผนที่ความคิด (Mind Mapping )
โทนี บูซาน (Tony Buzan, quoted in Illumine Ltd. 2002A : 1 ) ไดใหความหมาย ของ
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ไววา แผนที่ความคิด คือ การแสดงออกทางความคิดจากจุด
ศูนยกลาง และเปนการแสดงออกตามคุณสมบัติที่เหมาะสมของความคิดของตน เปนวิธีการซึ่ง
เกี่ยวกับการวาดภาพที่มีพลังอํานาจ ซึ่งเตรียมชวยไขปญหาทั้งหมดเพื่อเปดเผยสิ่งที่คาดหมายวาจะ
เปนจริง แผนที่ความคิดสามารถที่จะประยุกตใชไดกับทุก ๆ ดานของชีวิต ซึ่งปรับปรุงการเรียนและ
การคิดที่ชัดเจนมากจะเพิ่มคุณคาผลงานของมนุษย
วิสาข จัติวัตร และ กาญจนา สุจิต (2545 : 1) ไดใหความหมายไววา แผนภูมิความคิด
(Mind Mapping) คือเครื่องมือที่ใชในการจัดรวบรวม สรุป และแสดงความคิดหรือขอมูลที่สําคัญใน
รูปแบบของแผนภูมิหรือรูปภาพ
ไสว ฟกขาว ( 2544 : 2) ไดใหความหมายเอาไววาแผนที่ความคิด (Mind Map)
เปนเครื่องมือในการเรียนรูที่ใชในการชวยผูเรียนในการเชื่อมโยงสารสนเทศตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของใหเห็นเปนรูปธรรมใน
ลักษณะแผนภาพ
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 179) กลาวไววา แผนทีค่ วามคิด (Mind
Mapping) เปนรูปแบบที่ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระหวางความคิดหลัก
ความคิดรอง และความคิดยอยที่สัมพันธกนั
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ธัญญา ผลอนันต (2543 : 1) ไดเสนอไววา Mind Map คือเทคนิคการจดบันทึกที่
พัฒนาขึ้นจากความรูเรื่องสมองและความทรงจําของมนุษย
จากความหมายของแผนที่ความคิด (Mind Mapping ) ที่นักการศึกษาไดกลาวมาทั้งหมด
สรุปไดวา แผนที่ความคิดเปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรู รวบรวม บันทึก และสรุปความรู
ความคิด โดยเริ่มจากความคิดหลักหรือหัวเรื่องแลวแยกออกไปเปนความคิดรองและความคิดยอย ๆ
อยางเปนระบบ เปนการทํางานรวมกันของสมองทั้งซีกซายและซีกขวา
จากการศึกษาความหมายของแผนที่ความคิด ที่นักการศึกษาไดกลาวถึงไว พบวา มีผูใช
คําที่แตกตางกันคือ แผนภูมคิ วามคิด แผนผังมโนมติ ผังมโนทัศน กรอบมโนทัศน แผนภูมิ
ความหมาย แผนผังทางปญญา ผังมโนภาพ แผนที่ความคิด แผนภูมกิ ิ่งไม เปนตน ซึ่งตางก็เปน
รูปแบบหนึ่งของแผนที่ความคิด มีความเหมือนกันที่ตางก็เริ่มจากความคิดหลักหรือความคิดรวบยอด
(Concept) ใหญ แลวแยกออกเปนความคิดรอง แลวแตกกระจายความคิดรองออกไปสูรายละเอียด
ที่ขยายหรืออธิบายสนับสนุนความคิดหลักหรือความคิดรองใหชัดเจนยิ่งขึ้น อยางมีความสัมพันธกัน
จะมีสวนที่ตางกันก็คือรูปแบบของไดอะแกรม หรือแผนภูมิที่นําเสนอเทานั้น ในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใชคําวาแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
คุณลักษณะสําคัญของแผนที่ความคิด
บูซาน (Buzan 1997 : 59, อางถึงใน สมาน ถาวรรัตนวณิช 2541 : 34) ไดสรุป
คุณลักษณะเฉพาะของแผนที่ความคิดไว 4 ลักษณะดังนี้
1. ประเด็นที่สนใจถูกสรางขึ้นภายในภาพตรงกลาง
2. หัวขอหลักของประเด็นอยูรอบภาพตรงกลางทุกทิศทาง เปรียบเสมือนกิ่งกานของ
ตนไม
3. กิ่งกานประกอบดวยภาพ หรือคําสําคัญที่เขียนบนเสนที่โยงใยกัน สวนคําอื่น ๆ ที่มี
ความสําคัญรองลงมาจะถูกเขียนในกิ่งกานที่แตกออกในลําดับตอ ๆ ไป
4. กิ่งกานจะถูกเชื่อมโยงกันในลักษณะทีแ่ ตกตางกันตามตําแหนงและความสําคัญ
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จากคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่ความคิดทั้ง 4 ขอขางตน แสดงเปนแผนภูมิได ดังนี้

แผนภูมิที่ 2 ตัวอยางลักษณะของ Mind Mapping
ที่มา : ไสว ฟกขาว, “The Meaningful Learning Approach.” เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร, 22 – 23 สิงหาคม 2544.
สาระสําคัญของแผนที่ความคิด
สมาน ถาวรรัตนวณิช (2541: 37) ไดกลาวถึง สาระสําคัญของแผนที่ความคิด โดยใช
คําวาแผนผังทางปญญา ไวดงั นี้
1. การเริ่ม (start) ในการเริ่มสรางแผนทางปญญาตองอาศัยการเริ่มสรางจากคําหรือ
มโนทัศนที่จะเปนประเด็นหลักของการทําแผนผังทางปญญา
2. การใช (use) แผนผังทางปญญาจะใช 3 องคประกอบยอย ดังนี้
2.1 คําสําคัญ (keyword) เปน คําที่จะแสดงถึ งสิ่งซึ่ งตองการเชื่อมโยงหรือ
เกี่ยวของกับคําหรือมโนทัศนที่เปนประเด็นหลัก โดยคําสําคัญไมจํากัดวา จะเปนคําที่มีความเปน
นามธรรมหรือรูปธรรมมากเทาใด
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2.2 การเชื่อมโยง (connect) ในการทําแผนผังทางปญญา ตองแสดงถึงความ
เชื่ อ มโยงคํ า สํ า คั ญ ที่ ป รากฏอยู บ นแผนผั ง จะทํ า ให ค วามคิ ด มี ค วามต อ เนื่ อ ง และคํ า สํ า คั ญ มี
ความหมายมากยิ่งขึ้นโดยการเชื่อมโยงนั้นสามารถใชวิธีการไดหลายวิธี เชน การแสดงดวยลักษณะ
ของเสน ลูกศรแบบตาง ๆ หรือใชรหัสก็ได
2.3 การเนนความสําคัญ (emphasis) เปนการทําใหผูทําแผนผังทางปญญาสามารถ
ลําดับความคิดไดเปนระบบ รูถึงความสําคัญมากนอย หรือลําดับกอนหลังได โดยวิธีการนี้สามารถ
ทําไดหลายวิธเี ชนกัน เชน การใชขนาดของตัวอักษร สีตาง ๆ กัน หรืออาจใชตวั หนังสือที่มีมติ ิ
แตกตางกัน
3. การเขียน (print) การทําแผนผังทางปญญา ตองมีการเขียนในลักษณะแตกตางกัน
ไปตามจุดประสงคของผูสราง ซึ่งไมมีเพียงตัวหนังสือ หรือคําเทานั้น ควรตองมีภาพประกอบ หรือ
สัญลักษณตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดความหมายมากยิ่งขึ้น
กฎเกณฑของแผนที่ความคิด
ธัญญา ผลอนันต (2543 : 43 - 49) ไดเสนอกฎของแผนที่ความคิดของโทนี่ บูซาน
(Tony Buzan) ในรูปของกฎ Mind Map พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการทําแตละขอ เพื่ออธิบาย
ใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นวาเมื่อทําแลวจะเปนอยางไร ดังนี้
1. หากระดาษเปลา (ไมมีเสน) ขนาด A4 ถาจะใหดีใชกระดาษวาดเขียน
2. วางกระดาษตามแนวนอน
3. เริ่มที่กึ่งกลางหนา
เหตุผล ในการทําขอ 1-3 คือ
คุณมีอิสระ 360 องศาในการแสดงออก ซึ่งทักษะสมองของคุณอยางครบถวน
หากใชกระดาษที่มีเสนจะเปนการตีกรอบการไหลของความคิดของคุณ คําพูดและภาพที่มีชองวาง
ดานขางมากขึน้ เวลาใชจะไดไมตกขอบเร็วเกินไป ในโลกแหงความคิดของเรา จุดตั้งตนอยูที่
ศูนยกลาง Mind Map → ก็สะทอนสิ่งนี้ออกมามาก “ภาพ ๆ หนึ่งมีคามากกวาคําพันคํา”
4. วาดภาพศูนยกลางที่เปนขอใหญใจความของเรื่องที่คุณเขียน หรือคิดตามความเห็น
ของคุณและ

ใชสีอยางนอย 3 สีในภาพ

ใหภาพศูนยกลางสูงและกวางประมาณ 2 นิ้ว หรือ 5 ซ.ม.

ปลอยภาพใหลอย ๆ อยางนั้น (ไมตองลอมกรอบ)
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เหตุผล ในการทําขอ 4 คือ
ภาพที่เปดทางไปสูการเชื่อมโยง การรวมศูนยความคิด ทําใหสนุก และทําใหฟน
ความจํางายขึน้

สีชวยกระตุนกิจกรรมการใชจินตนาการของสมองซีกขวา ทั้งยังชวยจับจุด
และยืดความสนใจ

ภาพขนาดนี้ทําใหมีที่เหลือมากพอในแผนที่ความคิดของคุณภาพควรจะมี
รูปรางไมเหมือนใคร ถามีกรอบจะทําใหภาพดูจืดไป

ภาพที่ไรกรอบทําใหจํางายและดูเจริญตา
5. หัวขอที่สําคัญ ๆ ของเรื่องแตกออกจากภาพศูนยกลางแบบเดียวกับบทตาง ๆ ใน
หนังสือ เชน ในเรื่องของความสุข บทหนึ่งที่แตกออกมาคือ “ครอบครัว”

เขียนดวยตัวอักษรหนา

เขียนบนเสนที่ยาวเทากับตัวหนังสือ

เสนสาขา หนักหนาเรียวไมทื่อแข็ง ( แบบเดียวกับมือที่ตอออกจากรางกาย
หรือกิ่งกานที่งอกจากลําตน)

ตอตรงออกมาจากภาพศูนยกลาง
เหตุผล ในการทําขอ 5 คือ
ที่ตองใหหัวขอสําคัญ ๆ ตอออกมาจากภาพศูนยกลางก็เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ
ของมัน

ที่ตองเขียนตัวหนา (แทนที่จะเขียนดวยปากกาเสนบางธรรมดา) ก็เพื่อให
สมองรับภาพได ดูงาย และฟนความจํา

ความยาวของคํา = ความยาวของเสน เพราะถาเสนยาวไป ทําใหความคิด
ไมตอเนื่อง ถาเสนพอดีก็จะลงตัว

เสนเรียวโคงทําใหเกิดความกลมกลืนและหลากหลาย และทําใหจําไดงาย
เขียนก็สบายมือ และไมนาเบื่อ เสนหนาชวยเนนความสําคัญ

ตอกับภาพเพราะสมองทํางานดวยการเชื่อมโยง ไมไดจัดเปนบัญชีหางวาว
6. เติมกิ่งกานสาขาของหัวขอสําคัญดวยการจินตนาการ “หัวขอบท” อื่น ๆ เราลอง
เพิ่มใหคณ
ุ ดูสองสาขา สวนอีกสองสาขานั้นใหคณ
ุ ลองทําดู จําไววา เขียนดวยตัวหนา และเขียนให
พอดีกับเสน เพื่อใหหัวขอสําคัญของคุณโดดเดนออกมา และชวยโนมนาวโยงใยไปสูความคิดอื่นที่
ตอเนื่องกัน
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7. จากนั้ น เราเริ่ ม แตกแขนงออกมายั ง ความคิ ด ที่ ส อง คํ า หรื อ ภาพที่ จ ะแตกแขนง
ออกมาจากสาขาใหญที่ความคิดไหลลื่นออกมา จําไววา

เสนตองตอกันไป

คําเขียนตัวเล็กลงได
เหตุผลในการทําขอ 6-7 คือ
คําหรือภาพของคุณจะกระตุนใหโยงใยตอไป เขียนเชื่อมกับคําหรือภาพที่เปนตนคิด
ปลอยใหความคิดของคุณไหลพลิ้วไปอยางสุมเดา คุณไมจําเปนตอง “จบ” กิ่งหนึ่งแลวจึงคอยไป
กิ่งอื่น

เสนที่เชื่อมตอกันกอใหเกิดความสัมพันธและโครงสราง นอกจากนั้นยัง บง
บอกถึงระดับของความสําคัญ เหมือนกิ่งกานที่แผออกไป

ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรก็จะใหขอมูลเพิ่มเติมที่สะทอนความสําคัญ
และความหมาย
8. แตกแขนงขอมูลออกไปยังระดับที่ สาม และที่สี่ ตามความคิดที่ไหลออกมาจากหัว
คุณ ใชรูปใหมากที่สุเดเทาที่จะมากได แทน คําหรือตอเติมคํา ปลอยใหความคิดของคุณไหลไป
อยางอิสระ โยกไปยายมายังกิ่งกานสาขาตาง ๆ ใน Mind Map ตามที่ความคิดของคุณจะเชื่อมโยง
ไปถึง
เหตุผลในการทําขอ 8 คือ

เติมสาขา คํา และภาพ ของคุณเองลงไปใน Mind Map สมองของคุณเปน
เสมือนทศกัณฐที่มีมือไวจับมากมาย และ Mind Map ก็จะชวยใหคุณจับ “ความคิด” ที่ลองลอยเขามา
สูสมองคุณ
9. เพิ่มความลึกเขาไปใน Mind Map ของคุณ ตีกรอบ ใสกลอง รอบ ๆ คําหรือภาพ
เหตุผลในการทําขอ 9 คือ

เพื่อที่จะใหเรื่องที่สําคัญ ๆ โดดเดนออกมา
10. บางที่คุณอาจจะลอมกิ่งกานสาขาใน Mind Map และระบายสี

ใชแถบสีตามรูปรางของกิ่งกานสาขา

ใชสีและรูปแบบที่แตกตางกัน
----------------เพิ่มลูกศรและรหัสระหวางขอมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ
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เหตุผล ในการทําขอ 10 คือ

เสนลอมรอบ (เหมือนกอนเมฆ) ชวยทําใหเกิดรูปรางแปลก ๆ และชวย
ความจําของคุณ

ชวยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกิ่งกานสาขาโดยใชสีเดียวกัน
ระบายลอมรอบ

ชวยใหเกิดภาพความเกี่ยวโยงที่เห็นไดชัดเจน ทําใหติดตามและเตือนวา
จะตองทําอะไรตอไป
11. ทําให Mind Map ดู

สวยขึ้น

มีศิลปะมากขึ้น

มีสีสันสดใสมากขึ้น

มากดวยจินตนาการ

เพิ่มความลึกหรือมีมิติลงไป
เหตุผล ในการทําขอ 11 คือ

สายตาและสมองของคุณตองตาติดใจ Mind Map ของคุณ

ทําใหจํางาย

ทําใหนาสนใจมากขึ้น สําหรับคุณเอง ( และคนอื่นดวย )
12. เลนใหสนุก
แทรกอารมณขัน
ทําใหหรูหรา
พาใหพิลึกกึกกือ
เทาทีจะทําได
เหตุผล ในการทําขอ 12 คือ

สมองของคุณจะสนุกสนานอยางสุด ๆ กับขบวนการนี้และจะไดเรียนรูเร็วขึ้น
และฟนความหลังไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นการศึกษาเลาเรียนของคุณก็จะเปนเรื่องสนุกสนาน
ไปดวย
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วิธีการสรางแผนภูมิความคิดหรือแผนภูมิความคิดรวบยอด
นักการศึกษาหลายทาน รวมทั้งกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ ไดเสนอแนะวิธีการ
สรางแผนที่ความคิด และขั้นตอนในการสรางแผนที่ความคิด ไวดังนี้
วิสาข จัติวัตร และกาญจนา สุจิต (2545 : 5) ไดเสนอแนะวิธีสรางแผนที่ความคิดหรือ
แผนภูมิความคิด (Mind Mapping) ไวควบคูกับวิธีสรางแผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept
Mapping) ดังนี้
ในการสรางแผนภูมิความคิดและแผนภูมคิ วามคิดรวบยอด เพื่อใชเปนกิจกรรมของครู
ในการสอน หรือกิจกรรมของนักเรียน มีขนั้ ตอนดังนี้
1. คัดเลือกขอบขายความรูที่ตองการนํามาสรางแผนภูมิ อาจเปนบทเรียน หลักสูตร
หรือคําศัพท
2. ระบุความคิด ความคิดรวบยอด หัวขอ หรือเหตุการณ
3. ทําบัญชีความคิด ความคิดรวบยอด หัวขอ หรือเหตุการณ โดยเรียงลําดับจาก
ความคิด ความคิดรวบยอด หัวขอ หรือเหตุการณ ซึ่งมีความสําคัญที่สุดหรือกวางที่สุดไปจนถึง
ความคิด หัวขอ หรือเหตุการณที่มีความสําคัญนอยที่สุด หรือชี้เฉพาะที่สุด
4. คัดเลือกรูปแบบของแผนภูมคิ วามคิดและแผนภูมิความคิดรวบยอดที่เหมาะสมกับ
ความคิด ขอมูล หรือความคิดรวบยอด
5. สรางแผนภูมคิ วามคิด หรือแผนภูมิความคิดรวบยอด
จากขั้นตอนการสรางแผนภูมิความคิดและแผนภูมิความคิดทั้ง 5 ขั้นตอน แสดงใหอยูใ น
รูปของแผนภูมิไดดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี้
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ขั้นที่ 1

ขั้นเตรียม
คัดเลือกขอบขายความรูที่ตองการ

ขั้นที่ 2

ขั้นหาความคิดหรือความคิดรวบยอด
ระบุความคิด ความคิดรวบยอด หัวขอ หรือเหตุการณ

ขั้นที่ 3

ขั้นเรียบเรียง
นําบัญชีความคิด ความคิดรวบยอด มาจัดเรียงลําดับความสําคัญ

ขั้นที่ 4

ขั้นคัดเลือกแผนที่
คัดเลือกรูปแบบของแผนภูมิความคิดหรือความคิดรวบยอดที่เหมาะสม

ขั้นที่ 5

ขั้นสราง
สรางแผนภูมิความคิดหรือความคิดรวบยอด

แผนภูมิที่ 3 แสดงวิธีการสรางแผนภูมิความคิดหรือแผนภูมิความคิดรวบยอด
ขั้นตอนในการสรางแผนภูมิความคิดหรือแผนภูมิความคิดรวบยอด
ในการสราง Mind Mapping เปนขั้นตอนการนําเสนอ ความคิด ความรูความเขาใจ หรือ
องคความรูตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ใหอยูในรูปของแผนภูมิ ไสว ฟกขาว ( 2544 : 6 ) ไดเสนอขั้นตอน
การสราง Mind Map ไวดังนี้
1. เขียนคําหรือขอความ หรือรูปภาพแทน main concept ไวตรงกลางหนากระดาษ
2. เขียนคําหรือขอความที่เปน concept รอง กระจายออกไปรอบ ๆ main concept
3. ลากเสนเชื่อมโยงระหวาง main concept กับ concept รอง
4. เขียน concept ยอย กระจายออกจาก concept รองแตละอันโดยเขียนขอความไวบน
เสนแตละเสน
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กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ(2543: 45 ) ไดเสนอแนะวิธีสราง Mind Mapping ไว
ดังนี้
วิธีการสราง Mind Mapping
1. กําหนดขอความหรือคําที่เปนประเด็นหลักไวในวงกลม
2. กําหนดขอความหรือวลีที่เปนประเด็นรองซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นหลัก โดยอาจใช
ดินสอสีเขียนแสดงวงกลมตางกัน
3. ถามีความคิดยอย ๆ หรือประเด็นยอย ๆ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอาจเปน
สวนขยายไดอีกตอไป
จากวิธีการสราง Mind Mapping ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ ทั้ง 3 ขอขางตน
แสดงใหอยูในรูปของแผนภูมิไดดังแผนภูมิที่ 4 ดังนี้

แผนภูมิที่ 4 ตัวอยางรูปแบบของ Mind Mapping
ที่มา : กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการศึกษา, แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะ ดี เกง
มีสุข (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2543), 47.
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จากวิธีสรางแผนที่ความคิดของนักการศึกษาหลายๆ ทาน สรุปเปนวิธีสรางแผนที่
ความคิด (Mind Mapping) ไดดังนี้
1. เตรียมกระดาษที่ไมมีเสน
2. เขียนคําสําคัญหรือความคิดหลักตรงกึ่งกลางหนากระดาษ
3. โยงเสนและเขียนคําหรือความคิดรองแยกออกไป โดยรอบคําหรือความคิดหลักได
ทุกทิศทุกทาง
4. โยงเสนและเขียนคําหรือความคิดยอยออกจากคําหรือความคิดรอง เสนละ 1 คํา ซึ่ง
มีความหมายเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยสามารถเขียนคําหรือความคิด ขยายความแตกกิ่งกานไดอยาง
อิสระ
5. เนนคําดวยวลี เสน รูปภาพ ตามคําหรือเสนตาง ๆ โดยแยกสีที่เสนตามคําสําคัญ
หรือความคิดรองแตละคําใหเห็นความแตกตางกัน
6. ทําใหสวย มีศิลป สีสดใส มากดวยจินตนาการ แทรกอารมณใหหรูหรา แปลก
พิสดารตามใจชอบ
วิธีอานแผนทีค่ วามคิด
ในแผนที่ความคิดจะมีคําสําคัญ หรือภาพตางๆ เชื่อมโยงซึ่งกันและกันรอบจุดศูนยกลาง
เปนความคิดทัง้ หลายที่ผูเขียนไดเขียนไว นอรธ และ บูซาน (2541 : 39 – 40) ไดกลาวถึงวิธีการ
อานแผนที่ความคิด พรอมภาพประกอบไวดังนี้
1. เริ่มจากกึ่งกลาง
สวนกลางเปนจุดรวมของ Mind Map
ในแผนนี้เปนภาพของเรือ Andaman Princess ลองทะเลหลวง
2. ตอไปก็อานคําที่เปนสําคัญ หรือ กุญแจ ซึ่งเชื่อมกับภาพใจกลาง
คํากุญแจทัง้ หลายจะคลายๆ กับชื่อบทตาง ๆ ในหนังสือ ซึ่งจะบอกคุณวาเรือ่ ง
สําคัญใน Mind Map
ในแผนนี้กม็ ีอาหาร การออกกําลังกาย ผูคน และกิจกรรมพิเศษ และความทรงจํา
เกี่ยวกับการเดินทาง
3. อานออกไปจากกลางภาพไปตามกิ่งกานสาขา
การทําเชนนี้คุณจะโยงรายละเอียดไดมากขึ้น และชวยใหคุณสามารถจําการเดินทาง
ทั้งหมดได
4. สังเกตดูวาแตละกิ่งกานสาขาโยงกันอยางไร
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จากวิ ธีการอ านแผนที่ ความคิด ทั้ง 4 ขอขางตน แสดงใหอยูใ นรูปของแผนภูมิ ไ ดดัง
แผนภูมิที่ 5 ดังนี้

แผนภูมิที่ 5 ตัวอยางการอาน Mind Mapping
ที่มา : นอรธ และ บูซาน, ใชหัวลุย, แปลโดย ธัญญา ผลอนันต (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขวัญขาว,
2541), 39.
ประโยชนของแผนที่ความคิด
แผนที่ความคิด มีประโยชนในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานการเรียน การทํางาน การวางแผน
การจดบันทึก และการตัดสินใจ เปนตน ซึ่งไสว ฟกขาว (2544) ไดกลาวถึงประโยชน ของแผนที่
ความคิด (Mind Mapping) ไวดังนี้
1. ใชในการวิเคราะหเนื้อหา หรือ งานตาง ๆ
2. ใชในการ Brainstorming
3. ใชในการสรุปหรือสรางองคความรู
4. ชวยจัดระบบความคิดทําใหจําไดดี
5. ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค เชน การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ
6. ใชในการจดโนต หรือทําโนตสําหรับนําเสนอ
7. ชวยสงเสริมการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา
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จากประโยชนในหลายๆ ขอของ Mind Mapping แสดงใหเห็นชัดเจนขึ้น ตามแผนภูมิที่
6 ดังนี้
การบรรยาย
การศึกษา

ขอปญหาที่ซับซอน
การบันทึก

การแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

การนําเสนอ

การมองในแงดี

จดบันทึกการประชุม

การระดมสมอง
ความคิดขางเคียง

ทํารายการ
ความคิดสรางสรรค

รายการ

ความคิดใหมๆ

รายการโครงการ
ตรวจสอบรายชื่อ/รายการ

โครงการใหมๆ

แผนที่ความคิด

การเรียน
การบริหารเวลา

การแกไขใหม

การกลาวสุนทรพจนคลอง
การนําเสนอ

การวางแผน

โครงราง
การเตรียม

การคนควาหาความรู

หมูคณะ

การประชุมกลุม
การตัดสินใจ

ดูทิศทาง
โครงการกลุม

แผนภูมิที่ 6 ตัวอยางประโยชนของ Mind Mapping
ที่มา : Groop, อางถึงใน ไสว ฟกขาว, The Meaningful Learning Approach, เอกสารประกอบการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร, 23 – 23 สิงหาคม 2544.
ขอดีของแผนที่ความคิด
ขอดีของแผนที่ความคิด (Mind Mapping) นอกจากจะทําใหมองเห็นภาพรวมกวาง ๆ แลว
ยังเปนวิธีการที่สะดวกและมีประโยชนอยางยิง่ ในการเตรียมการวางแผนเปนอยางดี (Anderson 1993,
อางถึงใน พรพันธ อิสระ 2545 : 15) เมื่อนํามาจดบันทึกแบบเสนตรงแลว Mind Map ยังมีขอดีอกี
หลายประการ ดังที่ โทนี บูซาน ( 1974 : 96, อางถึงใน พรพันธ อิสระ 2545 : 15 ) ไดเสนอไวดังนี้
1. ศูนยกลางความคิดหลักจะถูกกําหนดขึ้นอยางเดนชัดกวาเดิม
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2. ความสัมพันธที่สําคัญของแตละความคิดเชื่อมโยงใหเห็นอยางชัดเจน โดยความคิด
ที่สําคัญกวาอยูใกลกลางมากกวา ความคิดที่สําคัญนอยลงไปจะอยูบริเวณริมขอบ
3. การเชื่อมโยงระหวางคําสําคัญจะเห็นไดอยางชัดเจน เพราะตําแหนงทีใ่ กลกันและ
การเชื่อมตอกัน
4. ผลจาก 3 ประการดังกลาวขางตน ทําใหการฟนความจํา และการทบทวนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
5. ธรรมชาติของโครงสรางดังกลาว ทําใหการเพิ่มเติมขอมูลใหม ๆ ทําไดงายขึ้น โดย
ขอมูลไมกระจัดกระจายหรือตองอัดใสเขาไป
6. Mind Mapping แตละแผนจะมีลักษณะแตกตางกันออกไป ชวยใหการฟนความจํา
งายขึ้น
7. การจดบันทึกขอมูลในเชิงสรางสรรคมากๆ เชน การเตรียมเขียน บทความ Mind
Map ซึ่งมีลักษณะปลายเปดอยูแลว ชวยทําใหสมอง พรอมที่จะเกาะคําหรือความคิดใหมไดทันที
จากขอดีของ Mind Mapping สรุปไดวา
1. ชวยใหมองเห็นความเชื่อมโยงของคํา ความคิดรวบยอดและสาระความรูตางๆ
2. ชวยในการจํา เขาใจ ในเรื่องที่เรียนรูมากขึ้นและเร็วขึ้นมากกวาการอานจาก
เนื้อหาลวน ๆ
3. ชวยในการประเมิน มองเห็นศักยภาพ การเรียนรูของสมองตนเองมากขึ้น
4. ชวยใหสามารถคิดไดชัดเจน ลึกซึ้ง หลากหลายมากขึ้น
5. ชวยใหการเรียนการสอน การศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ชวยใหจําสาระตางๆ ไดนาน เกิดความคงทนของการเรียนรู
สรุปไดคือ เทคนิค Mind Mapping ถาใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามวัตถุประสงค
การเรียนรู จะชวยพัฒนาศักยภาพการเรียนรูในแทบทุกดาน ทุกวิชา ซึ่งนําสูการปฏิบัติในดานตางๆ
ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทีส่ ําคัญเทคนิค Mind Mapping จะตองเกี่ยวของกับการถามคําถามทุก
ระดับบอยๆ รวมทั้งการใหการเสริมแรง เสริมกําลังใจโดยตลอด เพื่อการเสริม-การคิดเห็น แสวงหา
คําตอบหรือทบทวนเรื่องตาง ๆ ที่เรียนไปแลวทุกแงทุกมุม
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การใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ในการจัดการเรียนการสอน
แผนที่ ค วามคิ ด สามารถใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นการสอนได ทั้ ง ครู แ ละ
นักเรียน ซึ่งนักการศึกษาไดนําเสนอไว ดังนี้
วิสาข จัติวัตร และ กาญจนา สุจิต( 2545 : 6-9) ไดกลาวถึงการนําเสนอแผนภูมิความคิด
(Mind Mapping) และแผนภูมิความคิดรวบยอด (Concept mapping) ซึ่งมีความหมายลักษณะ
เดียวกันไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนรูไวดังนี้
การนําแผนภูมิความคิดและแผนภูมิความคิดรวบยอดไปประยุกตใชในกิจกรรมการ
เรียนรู
แผนภูมิความคิดและแผนภูมิความคิดรวบยอดมีประโยชนอยางยิ่งในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โนแวค (Novak 2002, อางถึงใน วิสาข จัติวัตร และ กาญจนา สุจิต 2545 : 6) กลาววา
การใชแผนภูมิความคิดรวบยอดชวยใหผูเรียนสามารถรวบรวม จัดโครงสรางความรู ชวยใหเกิดการ
เรียนรูที่มีความหมายเพราะสามารถสรางกรอบของความรูที่มีพลัง ซึ่งทําใหผูเรียนจดจําและเขาใจ
ความรู นั้ น ๆ เป น ระยะเวลานาน ครู แ ละผู เ รี ย นสามารถประยุ ก ต แ ผนภู มิ ค วามคิ ด และ
แผนภูมิความคิดรวบยอดดังนี้
1. ใช ใ นการวางแผนหลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ครู ส ามารถสร า ง
แผนภูมิความคิดหรือแผนภูมิความคิดรวบยอดเพื่อวิเคราะหความคิดรวบยอดหลัก ๆ ที่ตองสอนใน
รายวิชาตาง ๆ โดยวิเคราะหสาระการเรียนรูในภาพรวม และดึงประเด็นของการเรียนรูในคาบนั้นมา
วิเคราะหเปนประเด็นของการเรียนรู รวมทั้งการวางแผนการจัดกิจกรรม ( แบบบูรณาการ)
2. สงเสริมใหนักเรียนวิเคราะหและสรุปเนื้อหาของการเรียนรูโดยใชแผนภูมิความคิด
และแผนภูมิความคิดรวบยอด ดังนี้
2.1 กิจกรรมกอนการเรียน ครูอาจระดมสมองจากนักเรียนกับหัวขอที่จะสอนวา
นักเรียนมีประสบการณเกี่ยวกับหัวขอที่จะเรียนอยางไรบาง เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณใหมที่
จะไดรับตอไป
2.2 กิจกรรมหลังการสอน เมื่อนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาตาง ๆ แลวครูสามารถ
แบงกลุมใหนักเรียนสรุปเนื้อหาที่อานหรือเรียน โดยใหสมาชิกในกลุมรวมมือกันสรุปเนื้อหาลงใน
แผนภูมิที่ครูเตรียมไวหรือใหนักเรียนสรางแผนภูมิขึ้นมาเอง โดยที่นักเรียนสามารถนําแผนภูมินี้
เปรียบเทียบกับแผนภูมิในกิจกรรมกอนการเรียน
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3. ใช แ ผนภู มิ ค วามคิ ด และความคิ ด รวบยอดในการประเมิ น ผล ครู ส ามารถสร า ง
แบบทดสอบโดยสรางแผนภูมิความคิดรวบยอดแลวเวนชองวางไวแตละวงกลมหรือสี่เหลี่ยม แลว
ใหนักเรียนหาขอมูลมาเติมหรือเลือกมาจากหัวขอที่ใหมา
สรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการทบทวนความรู
เดิ ม ของผู เ รีย น การเตรี ย มการสอนในเนื้อ หาใหมตั้ งแตขั้ น นํา เข าสูบ ทเรีย น ขั้ น สอน ขั้น สรุ ป
ตลอดจนขั้ น วั ด และประเมิ น ผล สามารถนํ า แผนที่ ค วามคิ ด มาใช ไ ด ทั้ ง นั้ น เพราะลั ก ษณะของ
แผนที่ ค วามคิ ด จะช ว ยพั ฒ นาสติ ป ญ ญาของผู เ รี ย น เกิ ด การเรี ย นรู ใ นเนื้ อ หาบทเรี ย นเข า ใจ
ความสัมพันธของเนื้อหาบทเรียน เกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและความคงทนในการเรียนรู
แสดงความรูที่ไดรับอยางแทจริง
โทนี่ บูซาน (Tony Buzan, quoted in Illumine Ltd. 2002A : 1) ไดกลาวถึงแนวทาง
การใช Mind Mapping สําหรับการเรียนการสอนสรุปไดดังนี้
o วิธีการศึกษาองคประกอบแผนที่ความคิด
o แผนที่ความคิดมีการใชกับนักเรียนทุกอายุ และในทุกระดับชั้น เปนเวลาหลายป
มาแลว ดวยเหตุผลเกี่ยวกับคุณคา วิธีการศึกษาองคประกอบแผนที่ความคิดที่เขียนไวในหนังสือใช
หัวคิด ของโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) มี 8 ขั้นพื้นฐาน คือ
1) ดูผาน ๆ อยางเร็วมาก หรือมองโดยรวมที่หนังสือ หรือบทความ เตรียม
หาทางพอเปนเคา เพื่อจัดการรวบรวมใหเปนระบบ
2) คํานวณระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาที่หมดไป และตัดสินใจสรุปความ
ครอบคลุมถึงเนื้อหาในขณะนั้น
3) แผนที่ความคิด มีอะไรที่รูแลวในเนื้อหานั้น จัดระเบียบเชื่อมโยงดวยความ
เขาใจ เหมือน “ถูกเกี่ยวยึดดวยตะขอ”
4) กํ า หนดขอบเขตความมุ ง หมายและสิ่ ง ที่ จ ะเขี ย นของคุ ณ เพื่ อ การศึ ก ษา
ภาคการศึกษานี้ และทําแผนที่ความคิดตาง ๆ ใหสมบูรณ โดยคําถามทั้งหมดนั้นลวนตองการคําตอบ
5) สังเกตที่หวั เรือ่ ง สารบัญ หัวขอที่สําคัญ เหตุผล การสรุป การยอความ
การวาดภาพประกอบหรือกราฟที่สําคัญซึ่งดึงดูดความสนใจ กระบวนการนี้จะชวยใหไดหวั ขอตรง
กลางและสาขาหลัก (หรือพื้นฐานของความคิดที่ถูกทําใหเปนระเบียบ) และ แนวทางใหม ๆ ของหัว
เรื่องแผนที่ความคิด นักเรียนจํานวนมาก รายงานวา พวกเขาทําใหสมบูรณไดเสมอ 90 เปอรเซ็นต
ของงานการเรียน พวกเขาประสบความสําเร็จจากขั้นการสังเกตโดยทั่วไป สังเกตในภาพรวมของ
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โครงสรางทั้งหมด สวนประกอบใหญของเรื่อง และในสวนประกอบที่สําคัญของผูแตง ถูกจัดเปน
ระเบียบอยางรวดเร็ว กลายเปนความชัดเจน และสามารถเปนแผนที่ความคิดไดอยางงายดาย
6) เคลื่อนไปตรวจดู ที่ปจจัยสําคัญทั้งหมดที่ยังไมครอบคลุม อาจมองขามไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเริ่มตน และการจบของขอความในหนึ่งยอหนา การตัดออกเปนสวนและ
เปนตอน ขอมูลสวนประกอบสําคัญที่นําไปสูการรวบรวมความคิด แลวเพิ่มเติมลงไปในแผนที่
ความคิด
7) ขั้น ตอไปคือการตรวจดูภ ายใน ในสว นซึ่งคุณรูสึกวาทํา ใหยุงยากมากใน
การเรียน การมองผานไปนิ่ง ๆ เหนือบริเวณปญหาหลักบางสวน ดวยการทําตัวคุณเองใหเกิด
ความคุนเคยกับสวนอื่น ๆ ของเรื่อง คุณจะไดพบวามันงายขึ้นมาก ที่จะทําความเขาใจเนื้อหาแตละตอน
และสวนใหญในแผนที่ความคิดของคุณ
8) เปนขั้นการตรวจสอบ เมื่อคุณยอนกลับไปที่บริเวณความยุงยาก คุณมองผาน
ไปกอนในตอนแรก ๆ และมองกลับไปที่หัวเรื่อง เพื่อที่จะตอบคําถามที่ยังเหลืออยูบาง หรือเติมเต็ม
จุดประสงคที่ยังเหลืออยู ที่จุดนี้ คุณจะไดบันทึกแผนที่ความคิดของคุณใหสมบูรณ
แวนดา นอรธและโทนี บูซาน (Vanda North & Tony Buzan 1991/2541 : 43-48, อางถึง
ใน พรพันธ อิสระ 2545 : 11) ไดเสนอแนะขั้นตอนการใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ในการ
เรียนการสอนไวดังนี้
1. กําหนดคําถามใหคิด เชน เมื่อผูสอนพูดถึงน้ํา ผูเรียนคิดถึงอะไร
2. ระดมสมองเพื่อหาสิ่งที่ผูเรียนคิด จะเปนการนําความรูที่มีอยูออกมาใชใหผูเรียนมี
อิสระในการคิด คือ ปลอยใหความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหไหลออกมาจากสมอง
3. เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลางของกระดาษตัวบรรจงใหญ ความคิดที่
สําคัญนอยลงไปอยูบริเวณรอง คือ แตกสาขาออกไปเขียนคําบนเสนที่ยาวเทาตัวหนังสือ โดยเขียน
เหนือเสน
4. ลากเสนเชื่อมโยงในแตละความคิด เสนสาขาหลักหนาเรียวไมแข็งทื่อ เสนแตละ
เสนตองเชื่อมตอกับเสนอื่น ๆ
5. ใชสีที่ชวยจดจํา เพลินตากระตุนสมองซีกขวา
6. ใชเครื่องหมาย รูปภาพ ลูกศร ชวยใหเห็นวาแนวคิดตาง ๆ มีความเชื่อมโยงอยางไร
และทําใหเกิดความโดดเดน
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จากการศึกษาพบวา การทําแผนที่ความคิดนั้น สามารถทําไดหลายระดับ วีคอฟและ
บูซาน (Wycoff 1991; Buzan 1997, อางถึงใน สมาน ถาวรรัตนวนิช 2541 : 41) ไดเสนอแนะไว ไดแก
แผนที่ความคิดสวนบุคคล (Individual Mind Mapping ) บุคคลทุกคนสามารถทํา
แผนที่ความคิดของตนเองเพื่อใชในงานสวนตัวได หรือเรียกวา Mini Mind Mapping
แผนที่ความคิดกลุมเล็ก (Small Group Mind mapping) หากตองการทํางานในกลุมเล็ก ๆ
เชน ประมาณ 3 – 5 คน ก็สามารถทําแผนผังทางปญญาได เพื่อทําใหงานบรรลุเปาหมาย
แผนที่ความคิดกลุมใหญ (Large Group Mind Mapping) เมื่อมีการประชุมกลุมใหญ
ก็สามารถทําแผนที่ความคิดไดเชนเดียวกัน มักเปนขั้นตอนสุดทายในการลงขอสรุปในการทํางาน
ตาง ๆ
การใหคะแนนแผนที่ความคิด
การสรางแผนที่ความคิดแสดงถึงความสามารถและองคความรูของผูเรียน ที่ผูเรียน
ไดรับจากการเรียนรูตามเนื้อหาบทเรียน และยังแสดงถึงความเขาใจโดยการเชื่อมโยงความรูจาก
หัวเรื่องไปจนถึงรายละเอียดของเนื้อเรื่องอยางครอบคลุมและสัมพันธกัน ซึ่งถือวาเปนการไดรับ
ความรูดวยความเขาใจอยางแทจริง ดังนั้น แผนที่ความคิดจึงเปนชิ้นงานของนักเรียนที่สามารถ
ประเมินผลดวยการใหคะแนนได สอดคลองกับ โนวัค โจเซฟ (Novak Joseph) และโกวิน บอบ
(Gowin Bob 1985, อางถึงใน เกษแกว ปวนแดง 2539 : 24) ที่เชื่อวา การใหคะแนนแผนผังมโนมติ
สามารถนําไปประเมินการเรียนรูได และมีประสิทธิภาพเทากับการประเมินแบบอื่น ๆ
ธัญญา ผลอนันต (2543 : 32) ไดกลาวถึงการใหคะแนน Mind Map ไวดังนี้
หลังจากนักเรียนเรียนรูและทําการเขียน Mind Map แลว ถาอยากลองใหคะแนนตัวเอง
หรือจะใหคุณครู เพื่อน พี่ นองใหคะแนน ใหยึดตามเกณฑดังตอไปนี้
คะแนนเต็ม
20
คะแนน
แกนแกน (ความคิดหลัก)
5
คะแนน
- ใชสี 3 สีหรือมากกวา
2
คะแนน
- ใชภาพ สัญลักษณ
2
คะแนน
- ขนาดพอเหมาะ
1
คะแนน
กิ่งแกว (ความคิดรอง) 6 คะแนน (ดูความกวางของ Mind Map วาครอบคลุมประเด็น
สําคัญของเรื่องราว/ขอมูล/ความคิดอยางรอบดานหรือไม) ดังนี้
- แตกกิ่งได 3 – 7
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กิ่ ง ก อ ย (ความคิ ด ย อ ย)6 คะแนน (ดู ร ายละเอี ย ดว า ลึ ก มากพอหรื อ ไม ตามกฎของ
Mind Map ดังนี้
- ใชสีกิ่งที่แตกออกจากกิ่งแกวเดียวกันสีเดียวกัน
- ลากเสนตอเนื่อง ไมขาด เสนตอตรงจากกิ่งแกวไมมีชองวาง ความยาวเทากับคํา
หรือภาพ
- ใชภาพ/สัญลักษณ
- ใชลูกศร โยงใยความคิดที่สัมพันธกัน
- มีกลอง กรอบ ขอบเขต รายลอมรอบคําสําคัญ คําซ้ํา คําพิเศษ
ความคิ ด ของนั ก เรี ย นเอง 3 คะแนน (ดู ว า นั ก เรี ย นใส คํ า /ภาพ/สั ญ ลั ก ษณ ที่ ม าจาก
ความคิดของนักเรียนเอง นอกเหนือไปจากตนแบบหรือตนฉบับ)
- หากมีการตีความการขยายความเพิ่มความคิด หรือขอมูลเขาไปจากของเดิมก็จะได
คะแนนพิเศษในสวนนี้
จิรพรรณ จิตประสาท (2543 :242-243, อางถึงใน พรพันธ อิสระ 2545 : 15-16) ได
กําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยพิจารณาจากชิ้นงานของนักเรียนในดานเนื้อหา การจัดระบบ การ
ใชสี การเชื่อมโยงความคิด ความมีระเบียบและความคิดสรางสรรค มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความถูกตองในเนื้อหา
ระดับคุณภาพ 2
แสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจที่สมบูรณครบถวน ถูกตอง
แมนยําในหลักการ ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของเนือ้ หา
ระดับคุณภาพ 1
แสดงออกใหเ ห็นถึงเขาใจในหลักการ ความคิดรวบยอด
ขอเท็จจริงของเนื้อหานอย
ระดับคุณภาพ 0
แสดงออกให เ ห็ น ถึ ง ความไม เ ข า ใจในหลั ก การ ความคิ ด
รวบยอดขอเท็จจริงของเนื้อหา
2. การจัดระบบในการนําเสนอ
ระดับคุณภาพ 2
เขี ย นความคิ ด รวบยอดหลั ก ไว ต รงกลาง แล ว แตกสาขา
ออกมา เป น ความคิ ด รวบยอดย อ ยได ค รบถ ว น และใช
คําเชื่อมระหวางความคิดรวบยอดยอยไดถูกตอง
ระดับคุณภาพ 1
เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แตแตกสาขาออกมา
เปนความคิ ดรวบยอดยอ ยไดไ มครบถ ว น และใชคํา เชื่อม
ระหวางความคิดรวบยอดไดถูกตองไมครบถวน
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ระดับคุณภาพ 0
ไมสามารถเขียนผังความคิดได
3. การใชสีแสดงการวิเคราะหและเชื่อมโยงความคิด
ระดับคุณภาพ 2
ใชสีแสดงการวิเคราะหและเชื่อมโยงความคิดของตนเองได
โดยใชสีตกแตง ตั้งแต 3 สีขึ้นไปได
ระดับคุณภาพ 1
ใชสีแสดงการวิเคราะหและเชื่อมโยงความคิดของตนเองได
นอยและใชสตี กแตง 2 สี
ระดับคุณภาพ 0
ใชสีไมแสดงการวิเคราะห และเชื่อมโยงความคิดของตนเอง
และใชสีตกแตง 1 สี
4. ความมีระเบียบในการทํางาน
ระดับคุณภาพ 2
เปนระเบียบและไมมีรอยลบขีดฆา
ระดับคุณภาพ 1
เปนระเบียบแตมีรอยลบขีดฆา
ระดับคุณภาพ 0
ไมเปนระเบียบและมีรอยลบขีดฆา
5. ความคิดสรางสรรค
ระดับคุณภาพ 2
มีรู ป แบบแปลกใหม ไมซ้ํ า ใคร ให ร ายละเอี ย ดเชื่ อ มโยง
ความคิดจากเนื้อหาไดครบถวนถูกตอง
ระดับคุณภาพ 1
มีรูปแบบแปลกใหม แตใหรายละเอียดและเชื่อมโยงความคิด
จากเนื้อหาไมครบถวน
ระดับคุณภาพ 0
ไมมีรูปแบบแปลกใหมและไมมีรายละเอียดเชื่อมโยง ความคิด
จากเนื้อหา
จากเกณฑการใหคะแนนของนักการศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงใชเปนแนวในการ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนการเขียนแผนที่ความคิด ดังนี้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. ความคิดหลัก 2 คะแนน
 กําหนดความคิดหลักไดชด
ั เจน สมบูรณ
- ใช คํ า หรื อ ภาพสั ญ ลั ก ษณ แ สดงความคิ ด หลั ก ได ถู ก ต อ ง เด น ชั ด
ให 1 คะแนน
- ระบายสี 3 สี หรือมากกวา ให 1 คะแนน
- ใชคําหรือภาพสัญลักษณไมถูกตอง ไมเดนชัด และระบายสี นอยกวา 3 สี
ให 0 คะแนน
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2. ความคิดรอง 3 คะแนน
 แตกกิ่งความคิดรองออกจากความคิดหลักไดครอบคลุมเนื้อหา
- ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ให 3 คะแนน
- ครอบคลุมเนื้อหา 3ใน 4 หรือ 1ใน 2 ให 2 คะแนน
- ครอบคลุมเนื้อหาไมถึง 1ใน 2 ให 1 คะแนน
- ไมแตกความคิดรอง หรือแตกความคิดรองไมตรงตามเนื้อหา ให 0 คะแนน
3. ความคิดยอย ๆ 3 คะแนน
 แตกกิ่งความคิดยอยออกจากความคิดรอง จนไดรายละเอียดของเนื้อหา
- แตกความคิดยอยออกจากทุกความคิดรอง ให 3 คะแนน
- แตกความคิดยอยได 3 ใน 4 หรือ 1 ใน 2 ให 1 คะแนน
- แตกความคิดยอยไดไมถึง 1 ใน 2 ให 1 คะแนน
- ไม แ ตกความคิ ด ย อ ยหรื อ แตกความคิ ด ย อ ยได ไ ม ต รงตามเนื้ อ หาให 0
คะแนน
4. ความคิดของนักเรียนเอง 2 คะแนน
 พิ จ ารณาจากจิ น ตนาการและความคิ ด สร า งสรรค องค ค วามรู เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
ความรูใหม
- ใชเสนและสีที่สวยงามชัดเจน ให 1 คะแนน
- ความคิ ด ที่ ข ยายความออกจากเนื้ อ หาเดิ ม เป น องค ค วามรู เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
ความรูใหม ให 1 คะแนน
- ใชสีเสนไมชัดเจน ไมบงบอกความคิดสรางสรรค และไมมีความคิดใหม/
ความรูใหมออกจากเนื้อหาเดิม ให 0 คะแนน
บันได 6 ขั้น ไปสูความเปน นักเขียนแผนที่ความคิด
การจะเปนนักเขียนแผนที่ความคิดที่มีความสามารถ หรือมีความชํานาญในการเขียน
จะตองมีความสนใจ และฝกฝนการเขียนบอย ๆ ธัญญา ผลอนันต (2543 : 33) ไดกลาวไววา Mind
Mapper คือผูใช Mind Map เปนเครื่องมือในการบันทึกขอมูล หรือความคิดจนเปนนิสัย โดยปฏิบัติ
ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมปากกาสี และกระดาษไวใหพรอมเวลาไปโรงเรียนและที่บาน หรือเวลา
ไปศึกษานอกสถานที่
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ขั้นที่ 2 เริ่มวาด Mind Map จากเรื่องงาย ๆ ทําแลวสนุก เชน งานอดิเรก กีฬา เพลง
หรือวิชาที่ชอบมากๆ
ขั้นที่ 3 ทุกครั้งที่มีโอกาสใหนํา Mind Map ที่เขียนจากขั้นที่ 2 อวดและอธิบายให
คนรอบตัวเชน เพื่อนรัก พี่นอง พอแมฟง
ขั้นที่ 4 สอนวิธีเขียน Mind Map ใหกับเพื่อนคูหู ญาติพี่นอง เวลาวางแผนหรือทํา
กิจกรรมรวมกันใหใช Mind Map เสมอ
ขั้นที่ 5 เริ่มใหม เลียนแบบสัญลักษณ รูป เครื่องหมาย ที่เห็นทั่วไปลงใน mind Map
ไปกอน
ขั้นที่ 6 แมไมมีปากกาสี ก็ใหเขียน Mind Map สีเดียวไปกอน แลวคอยมาเติมสีทีหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด
ดรุณา พวงพิศ ครูตนแบบป พ.ศ. 2542 วิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ระดับ
ประถมศึ ก ษา ได จั ด กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยใช ก ารสอนแบบ
“แผนภู มิ กิ่ ง ไม ” ซึ่ ง เป น รู ป แบบของแผนภู มิ ค วามคิ ด รู ป แบบหนึ่ ง จั ด การสอนโดยการจั ด
ประสบการณใหผูเรียนไดคนพบองคความรูดวยตนเอง และผูเรียนไดแสดงความคิดขององคความรู
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเรี ย นรู อ อกมา เป น แผนที่ ค วามคิ ด ในรู ป ของแผนภู มิ กิ่ ง ไม (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 12 : 15) มีขั้นตอนการสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 Construct
จัดกิจกรรมใหผูเรียนคนพบองคความรูดวยตนเอง ที่ไดมาดวยวิธีการตาง ๆ เชน
- ออกสํารวจ
- ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ศึกษาคนควา
- การทดลอง
ขั้นที่ 2 Concept
ผูเรียนนําองคความรูที่คนพบจากขั้นที่ 1 มาอภิปราย สรางเปนองคความรู เกิดความคิด
รวบยอด
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ขั้นที่ 3 Tree Diagram
นําองคความรูม าจัดระเบียบ แสดงเหตุผล และความสัมพันธ แสดงเปนแผนภูมิกิ่งไม
ขั้นที่ 4 Debrief
นําแผนภูมิกิ่งไมมาแลกเปลีย่ นเรียนรู
เกษแกว ปวนแดง (2539 : 33-34) ไดเสนอลําดับการสอนที่เนนการใชแผนผังมโนมติ
ไว ดังนี้
ขั้นนํา
กระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจอยากเรียน โดยใชเกม นิทาน รูปภาพ ฯลฯ ทบทวน
ความรู เ ดิ ม จากนั้ น ใชแ ผนผั ง มโนมติ เ พื่ อ ให เ ด็ ก ไดเ ขา ใจในเรื่อ งที่ จ ะเรีย นว า จะเรี ย นอะไร มี
ขอบขายอยางไร เพื่อนําเขาสูบทเรียน
ขั้นสอน
1. ใชกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา เชน เกม นิทาน กรณีตัวอยาง บทบาท
สมมติ ฯลฯ
2. ใชแผนผังมโนมติ เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาวิชาและกิจกรรม
3. สอนวิธีสรางแผนผังมโนมติ ที่สัมพันธกับเนื้อหาและฝกเปนรายคน
4. รวมกันสรุปถึงวิธีสรางที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นสรุป
ใชโครงรางแผนผังมโนมติ ใหนกั เรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมา ลงในแตละสวน
ของแผนผังที่กําหนดไว
วิธีสอนที่ใชแผนที่ความคิด ผูวิจัยใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยสังเคราะหเทคนิค แผนที่ความคิด (Mind Mapping) กับเทคนิคการสอนตามคูมือครูของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และของนักการศึกษาขางตน มาใชในขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ดังนี้
1. ขั้นนํา
- กระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรู โดยใชเกม นิทาน รูปภาพ ฯลฯ
- ทบทวนความรูดวยแผนที่ความคิด โดยการสนทนาหรือใชคําถาม
- แจงเรื่องที่จะเรียน วิเคราะหขอบขายเนื้อหาดวยแผนที่ความคิด เพื่อเชื่อมโยง
เขาสูบทเรียน
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- แจงจุดประสงคการเรียนรู
2. ขั้นสอน
- แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4-6 คน คละกันระหวางผูเรียน เกง ปานกลาง ออน
- ใหกลุมศึกษาคนควาเนื้อหา จากวีดิทัศน , หนังสือเรียน , บัตรเนื้อเรื่อง ฯลฯ
- ใหกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา หรือคนพบ มารวมกันเขียนเปน
แผนที่ความคิ ด ประกอบดว ย ความคิดหลัก (หัว เรื่องที่เรีย น) ความคิด รอง (ขอบขา ยที่ศึก ษา)
ความคิดยอย (รายละเอียดความรูที่แตกออกจากความคิดรอง) โดยการอภิปรายหรือการระดมสมอง
ของกลุม
- ใหแตละกลุมนําเสนอแผนทีค่ วามคิดที่สรางขึ้นตอชัน้ เรียน ใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการวิจารณ อภิปราย ซักถามหรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระความรูของเรื่องที่เรียน
3. ขั้นสรุป
- คัดเลือกแผนที่ความคิดที่ผูเรียนสรางขึ้นมาเปนแบบ แลวทุกคนรวมกัน
สรุปบทเรียน แกไข เติมเต็มในสวนที่ไมสมบูรณ เปนแผนที่ความคิดของกลุมใหญ
(อาจสรางประสบการณเพิ่มเติม โดยใหผูเรียนสรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน สงเปนรายบุคคล ดวยรูปแบบตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
4. ขั้นการวัดผล ประเมินผล
- ใชแบบทดสอบ
- ตรวจแผนที่ความคิด
วิธีสอนตามคูม ือครู
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2535 : 23, อางถึงใน วรรณวิศา หนูเจริญ 2544 :
55-56) ไดเสนอไววา ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุงเนนกิจกรรมหรือประสบการณตาง ๆ
ให ผูเ รีย นได เ รี ย นรู เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมตามจุ ด ประสงคข องการสอนที่กํ า หนดไว
มีลําดับขั้นของกิจกรรมหรือประสบการณเพื่อจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากรู อยากเรียน
คนพบความรูได และสรุปเปนองคความรูไวกับตัวเองในที่สุด ในวิธีสอนที่หลากหลาย วิธีสอนตาม
คูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีขั้นตอนการสอน ดังตอไปนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน โดยครูทบทวนความรูเดิมเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมที่ผูเรียน
มี หรือความรูเดิมในคาบที่ผานมา และเราความสนใจใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียนตอไป
2. ขั้นดําเนินการสอน โดยมีการจัดลําดับการสอนดังนี้
2.1 ครูอธิบายเนื้อหา
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2.2 ครูจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การยกตัวอยาง การสนทนา การอภิปราย การ
ถามตอบ การทํากิจกรรมตามใบงาน เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ โดยครูเปนผูดําเนินการตามที่
กําหนดไวในคูมือครู
2.3 ครู ใ ช สื่ อ การสอนโดยใช ข องจริ ง ภาพ แผนภู มิ แถบบั น ทึ ก เสี ย ง เทป
บันทึกภาพ เปนตน
3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระจนเกิดความรูความเขาใจ
4. ขั้นวัดและ ประเมินผล เปนการตรวจสอบวานักเรียนบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
โดยครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยจากบทเรียน ถานักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงค ครูให
กําลังใจ และจัดสอนซอมเสริมตอไป
ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองกบ
กลุม โรงเรี ย นวั ด ดอนตูม อํ า เภอบา นโปง จังหวัด ราชบุรี สัง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 ประกอบไปดวยโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองบานโปง ตําบลปากแรต
ตํ า บลสวนกล ว ย ตํ า บลหนองกบ และตํ า บลหนองอ อ มี ทั้ ง หมด 13 โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย น
วัดดอนตูม โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนวัดโคกหมอ โรงเรียนวัดจันทาราม โรงเรียนวัดหัวโปง
โรงเรี ย นวั ด อริ ย วงศาราม โรงเรี ย นค า ยลู ก เสื อ บ า นโป ง โรงเรี ย นวั ง ตาลวิ ท ยา โรงเรี ย น
วัดหนองกบ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก โรงเรียนบานลาดใหญ โรงเรียนวัดบึงกระจับ และโรงเรียน
เพ็ญวิวัฒนวิทยา ใ 13 โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนเอกชน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียน
วังตาลวิทยา โรงเรียนเพ็ญวิวัฒนวิทยา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชขอมูลประชากรในโรงเรียนที่อยูละแวกใกลเคียงกัน ในตําบล
หนองออและตําบลหนองกบ ซึ่งเคยอยูในกลุมไตรบูรพาดวยกันมากอน จํานวน 7 โรงเรียน คือ
โรงเรี ย นวัด จั นทาราม โรงเรี ยนวัด หั วโปง โรงเรียนวัด อริยวงศาราม โรงเรียนวัดหนองกบ
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก โรงเรียนบานลาดใหญ และโรงเรียนวัดบึงกระจับ มีครูทั้งหมด 91 คน
มีนักเรียนทั้งหมด 1,756 คน โรงเรียนวัดหนองกบ อยูที่ หมูที่ 3 ตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
ใน 7 โรงเรียนที่เคยอยูในกลุมไตรบูรพาดวยกันมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต
ชั้นอนุบาลปที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดจันทาราม และ
โรงเรียนวัดหนองกบ โรงเรียนอื่นๆ จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนวัดหนองกบมีครู 24 คน มีนักเรียน 524 คน จากการสังเกตและสอบถามครูผูสอน

66
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในโรงเรียนวัดหนองกบ จํานวน 9 คน และครูในโรงเรียน
กลุมไตรบูรพา จํานวน 10 คน พบวา ครูผูสอนสวนใหญใชแหลงการเรียนรูยังไมหลากหลาย
สวนใหญยังยึดติดหองเรียนเปนแหลงเรียนรู ไมนํานักเรียนออกศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนหรือ
ทองถิ่น นักเรียนจึงไดรับประสบการณและเกิดความคิดรวบยอดอยูในวงจํากัด นอกจากนั้น วิธี
จัด การเรีย นการสอน ครู ยั ง ยึ ด แบบเรี ย นเป น หลัก ใชวิ ธีส อนแบบเดิม คื อยึ ด ครูเ ป น ศู น ย ก ลาง
ผสมผสานกับการเรียนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางบางเปนครั้งคราว ประกอบกับขาดสื่อการสอน
และนวัตกรรมที่หลากหลาย จึงเปนสาเหตุทําใหการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ นักเรียนไมเกิด
พัฒนาการทางทักษะดานการคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ดังนั้นครูผูสอนกลุมวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิต จึงตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนดวยการใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมากที่สุด ใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ใชวิธีสอน นวัตกรรมการสอนที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และชวยแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พบวาผูวิจัย
เรียกชื่อแตกตางกัน เชนแผนที่ความคิด ผังมโนภาพ แผนผังทางปญญา เปนตน ดังผลงานวิจัย
ตอไปนี้
สมาน ถาวรรัตนวณิช (2541) ไดศึกษาเรื่อง “ผลของการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา
ที่มีตอความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5” พบวา คะแนนความคิดสรางสรรค
แตละระดับของลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนน
ความคิดสรางสรรคหลังการทดลองของลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนความคิดสรางสรรคจากงานประดิษฐ หลังจากทดลองของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
ประทุม วิชาโคตร (2544) ไดศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนเชิงสรางสรรควิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ฝกโดยการเขียนแผนที่ความคิด” พบวา ผลสัมฤทธิ์
ในการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดั บ .05 ความกา วหนาของผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรค ระหว างนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ําไมแตกตางกัน
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พรพันธ อิสระ (2545) ไดศึกษาเรื่อง “การใชผังมโนภาพในการพูดเลาเรื่องของนักเรียน
ชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5” พบวา นักเรียนเขียนผังมโนภาพในการพูดเลาเรื่อง ดานความ
ถูกตองในเนื้อหาไดคะแนนเฉลี่ย 2.75 ดานความคิดสรางสรรคไดคะแนนเฉลี่ย 2.75 ซึ่งอยูในระดับ
ดีมาก และดานและการจัดระบบในการนําเสนอไดคะแนนเฉลี่ย 2.25 ถือวาอยูในระดับดี แตละดาน
มีคะแนนเต็ม 3 คะแนนและผลสัมฤทธิ์ ในการพูดเลาเรื่องของนักเรียน หลังจากที่ไดรับการสอน
โดยใชการสรางมโนภาพในการพูดเลาเรื่อง มีคะแนนที่จัดอยูในระดับดีมาก และสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เบย (Bay 1985, อางถึงใน สมาน ถาวรรัตนวณิช 2541 : 48) ไดทําการศึกษาดวยการนํา
Astute Activities มาใชสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรม
ดั ง กล า วประกอบด ว ย การระดมสมอง การทํ า แบบฝ ก หั ด การเขี ย นอย า งสร า งสรรค โดยใช
บุคลิกลักษณะของนักเรียน การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่หลากหลายจากรูปแบบของคุณลักษณะ
รวมทั้งเทคนิคแผนผังทางปญญาดวย ผลปรากฏวาความคิดสรางสรรคในการทํางานของนักเรียน
ทั้งการพูดและการเขียนสูงขึ้น รวมทั้งความสามารถทางภาษาในการเขียน และความตระหนักตอ
ประเด็นปญหาตางๆ ดีขึ้นดวย
แมคเคลน (McClain 1986, อางถึงในสมาน ถาวรรัตนวณิช 2541 : 48) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การนําเทคนิคแผนผังทางปญญามาใชในการอภิปรายโครงสรางของเนื้อหาของวิชา กอนทําการ
สอนซึ่ ง ทํ า การศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย พบว า เทคนิ ค แผนผั ง ทางป ญ ญาช ว ยให
นักเรียนเขาใจมโนทัศนไดดีขึ้น รวมทั้งยังพบวามีสวนชวยในการจดการบรรยาย พัฒนาคุณภาพใน
การระดมสมองของนักศึกษา ทําใหการจดบันทึกชัดเจน นักศึกษามีความคิดที่เปนอิสระมากขึ้น
รวมทั้งยังชวยเพิ่มความเขาใจไดดวย ซึ่งถือไดวาเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของแตละบุคคล
ไดดีอีกดวย
ริกา (Rega 1993, อางถึงใน สมาน ถาวรรัตนวณิช 2541 : 48) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
การนําทฤษฎีในการเรียนแบบบูรณาการตามแนวคิดของปเตอร ไคลน (Peter Kline’ s theory of
integrative learnning) และการใชทฤษฎีทางพหุปญญาชองการดเนอร (Howard Gardner’ s multiple
intelligence ttheory) มาจัดเปนชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค และเปนการพัฒนาสมอง
ดานขวา ทั้งหมด 12 กิจกรรม ยกตัวอยางเชน เทคนิคละลายพฤติกรรม (Zice - breaker) รวมทั้ง
เทคนิคแผนผังทางปญญาดวย ผลปรากฏวาชุดกิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีระดับความคิด
สรางสรรคสูงขึ้น และในงานวิจัยดังกลาวยังเสนอวาตองมีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดหรือผลงานไดอยางเต็มที่ ก็จะทําใหชุดกิจกรรมดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิลเลี่ยม (Williams 1998, อางถึงใน ประทุม วิชาโคตร 2544 : 40) ไดศึกษาผลของการ
ใชยุทธวิธีเขียนแผนที่ความคิด (Minds Mapping) ในการฝกอบรมเรื่องสิ่งแวดลอมแกผูใหญ โดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางการฝกโดยเขียนแผนที่ความคิดกับการฝกโดยวิธีธรรมดา ผลปรากฏวา
ผูฝกอบรมที่ใชกระบวนการฝกเขียนแผนที่ความคิดมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาการฝกโดยวิธีปกติ และ
สรุปวา การสอนเขียนเชิงสร างสรรคนั้น ครูสามารถพัฒนาใหมี ประสิ ทธิภาพไดห ลายวิธี เชน
ใชวิธีการสอนใชสื่อการสอนมากระตุน ดังนั้น การฝกเขียน โดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด
ก็นาเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนพัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรคไดและใชไดกับยุทธวิธี
เรียนรูไดทุกวิธี
มิเชลลินี (Michelini, CA 2000 : 1) ไดศึกษาแนวทางใหมเพื่อชี้แนะคนไขและ
คณะผูรวมงาน โดยใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ผลการวิจัยพบวา แผนที่ความคิด คือ
วิธีสอนวิธีหนึ่ง ที่สามารถใชไดอยางรวดเร็วกับกลุมคนไข และคณะผูรวมงานทางการศึกษา
ตราบเทาที่มีการประเมินความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับความรูตางๆ ที่ตองมีการตรวจทานแกไข
เฟอแรนด และคณะ (Farrand and others 2002 : 1) ไดศึกษาความมีประสิทธิภาพของ
แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ในเทคนิคการศึกษาเลาเรียน ผลการวิจัยพบวา แผนที่ความคิดให
เทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เมื่อนําไปสูการเรียนที่เปนปจจัยสําคัญ ถึงอยางไรก็ตามกอนที่
Mind Map จะเปนที่ไดรับการนํามาใชโดยทั่วไป เหมือนกับเทคนิคการเรียนอื่น การพิจารณารับ
กอใหเกิดรูปแบบของการปรับปรุงแรงจูงใจในระหวางผูใช
สรุป
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปไดวา หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เปนหลักสูตรที่มีขอบเขต
เนื้อหาเปนมวลประสบการณพื้นฐานที่จําเปนและสามารถเกื้อกูลใหบุคคลเขาใจเกี่ยวกับชีวิตของ
ตนเอง เขาใจธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทั้งทางสังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จนสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม สามารถแกปญหาไดโดยอาศัยสติปญญา ความรู ประสบการณและ
คุณธรรมเพื่อสรางเสริมและพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมไปสูจุดหมายปลายทางที่
ตองการ และยังมุงเนนใหติดนิสัยในการอนุรักษ รักษาสิ่งแวดลอม การปรับตัวของมนุษยกับ
สิ่ ง แวดล อ ม สิ่ ง แวดล อ มที่ เ ป น ธรรมชาติ กั บ เทคโนโลยี โดยเน น กระบวนการแก ป ญ หา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการกลุม ทั้งดานความรู ทักษะ และแนวทางปฏิบัติที่ชวย
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ใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยางสงบสุข สวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีเรื่องพืชและสัตวอยูในสาระนี้ จัดการเรียนรูที่มุงเนนการจัด
กิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีกระบวนการคิด ไดลงมือปฏิบัติเพื่อสืบเสาะหาความรูดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการแกปญหา การสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ
การนํ า ความรู ไ ปใช ใ นชี วิ ต และในสถานการณ ใ หม มี ทั ก ษะในการใช เ ทคโนโลยี มี เ จตคติ
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม สามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข ดังนั้นครู
จะตองสอนทั้งดานความรู และดานทักษะกระบวนการตาง ๆ ใหแกผูเรียน ซึ่งครูจะตองศึกษา
หลักการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัด การเรียนการสอนที่ใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนการสอนรูปแบบหนึ่งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เนนใหผูเรียนใชแผนที่ความคิดให
นักเรียนไดปฏิบัติจริง และสงเสริมการพัฒนาของสมองทั้งซีกซายและซีกขวา มีขั้นตอนการสอน
โดยสรุป คือ 1. ขั้นนํา ใชแผนที่ความคิดทบทวนความรูเดิม วิเคราะหขอบขายเนื้อหาเชื่อมโยงเขา
สูความรูใหม 2. ขั้นสอน ใหนักเรียนศึกษา สืบคนความรูแลวใชแผนที่ความคิดเขียนสรุปความรู
ใหไดความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยๆ ตามลําดับ 3. ขั้นสรุป ใชแผนที่ความคิดสรุป
บทเรียน โดยการอภิปรายรวมกัน 4. ขั้นการวัดผล ประเมินผล โดยการใชแบบทดสอบ และตรวจ
แผนที่ความคิด และการสอนตามคูมือครูเปนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ให
นักเรียนไดปฏิบัติ ศึกษาคนควาเพื่อสรางองคความรู มีขั้นตอนการสอนโดยสรุป คือ 1. ขั้นนํา
ทบทวนความรูเดิมและเราความสนใจโดยการใชคําถาม ใชสื่อ รูปภาพ ฯลฯ 2. ขั้นสอน ใหนักเรียน
ศึกษาคนควาหาความรู อภิปราย ซักถาม ฯลฯ โดยการใชสื่อประกอบ 3. ขั้นสรุป ทุกคนรวมกัน
สรุปบทเรียน 4. ขั้นการวัดผล ประเมินผล ใชแบบทดสอบ วิธีสอนดังกลาวไดนํามาใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุม สรางเสริมประสบการณชีวิต

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ งพืชและสัตว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Nonrandomized Control Group Pretest Posttest Design
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปน
หนวยวิเคราะห (Unit Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขัน้ ตอนในการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 กลุม โรงเรียน
วัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 จํานวน
183 คน จาก 7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนวัดจันทาราม โรงเรียนวัดหัวโปง โรงเรียน
วัดอริยวงศาราม โรงเรียนวัดหนองกบ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก โรงเรียนบานลาดใหญ โรงเรียน
วัดบึงกระจับ
กลุมตัวอยาง
ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย ไดแกนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหนองกบ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 2 หองเรียน
หองเรียนละ 21 คนรวมทั้งสิ้น 42 คน ที่ไดมาโดยการกําหนดแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากนั้นสุมหองเรียนโดยการจับฉลากใหเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนกลุมทดลอง ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิด กลุมควบคุมไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนตามคูมือครู โดยมีรายละเอียดของการไดมาของ
กลุมตัวอยาง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนวัดดอนตูม ที่เคยอยู
กลุมไตรบูรพาดวยกันมากอนและอยูละแวกใกลเคียงกัน ที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 25 คน ขึ้นไป
และมี 2 หองเรียน เพื่อเปนกลุมตัวอยาง โดยโรงเรียนที่อยูในเกณฑมี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
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วัดจันทาราม และโรงเรียนวัดหนองกบ เพื่อสะดวกในการทําวิจัยจึงเลือกแบบเจาะจงซึ่งไดแก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 โรงเรียนวัดหนองกบ ซึ่งมีนักเรียน
หองละ 21 คน
ขั้นตอนที่ 2 ทําการจับฉลากหองเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมได หอง ป. 6/1
เปนกลุมทดลอง ใชวิธีสอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด และไดหอง ป. 6/2 เปนกลุมควบคุม ใชวธิ ีสอน
ตามคูมือครู
นักเรียนที่เปนตัวอยางของการวิจยั ไดรับการจัดคละใหมีนักเรียนเกง ปานกลาง และ
ออน เหมือน ๆ กันทั้ง 2 หอง โดยจัดคละนักเรียนตามคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใหได
นักเรียนที่มีความสามารถไมแตกตางกัน
รายละเอียดของประชากร ขั้นตอนการเลือกและขั้นตอนการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางแสดง
ไดดังแผนภูมทิ ี่ 7
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ประชากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของกลุมโรงเรียนวัดดอนตูม
จํานวน 183 คน จาก 7 โรงเรียน

โรงเรียน
วัดจันทา
ราม
42 คน

โรงเรียน
วัดหัว
โปง
12 คน

โรงเรียนวัด
อริยวงศา
ราม
33 คน

โรงเรียน
วัดหนอง
กบ
42 คน

โรงเรียน
วัดหนอง
ปลาดุก
23 คน

โรงเรียน
บานลาด
ใหญ
9 คน

โรงเรียน
วัดบึง
กระจับ
22 คน

ป. 6 /1
กลุมทดลอง

ป. 6 /2
กลุมควบคุม

21 คน

21 คน
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดหนองกบ
หอง ป.6 /1 เปนหองทดลอง
หอง ป. 6 /2 เปนหองควบคุม
แผนภูมิที่ 7 ประชากรและตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
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รูปแบบการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Nonrandomized
Control Group Pretest Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รูปแบบการทดลองแบบ Nonrandomized Control Group Pretest Posttest Design
กลุม

สอบกอน

ทดลอง

สอบหลัง

E
C

T1E
T1C

X
∼X

T2E
T2C

เมื่อ

E
C
T1
T2
X
∼X

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การทดสอบกอนเรียน
การทดสอบหลังเรียน
วิธีสอนที่ใชแผนที่ความคิด
วิธีสอนตามคูมือครู

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง พืชและสัตว ใชวิธี
สอนโดยใชแผนที่ความคิด จํานวน 7 แผน
2. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสรางเสริมประสบการณชีวติ เรื่อง พืชและสัตว ใชวิธี
สอนตามคูมือครู จํานวน 7 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องพืชและสัตว
จํานวน 2 ฉบับ เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน ฉบับละ
40 ขอ โดยแยกเปนรายหนวยละ 20 ขอ ไดแก 1) พืช 2) สัตว เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว
4. ใบงานการสรางแผนที่ความคิด เรื่องพืชและสัตว ใชวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
จํานวน 7 ใบงาน เพื่อวัดความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของนักเรียนกลุมทดลอง
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตาม
คูมือครู ที่เรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3
ตอน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค
การเรียนรู คูมือครู และเนื้อหาวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีแผนที่ความคิด การสรางแผนที่ความคิด กําหนดขั้นตอน
วิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด จากแนวคิดของ ดรุณา พวงพิศ (2542 : 8111) และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542 : 119232)
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด จํานวน 7 แผน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่ องพืชดอก แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องการสืบพั นธุของพืชดอก
(แบบอาศัยเพศ) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก(แบบไมอาศัยเพศ) แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง พืชไรดอก แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ และการสืบพันธุของ
สัตวแบบอาศัยเพศ แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 7 เรื่องสัตวเลี้ยงและสัตวปา ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) ขั้นนํา
โดยใชแผนที่ความคิดทบทวนความรูเดิมและเชื่อมโยงกับความรูใหม 2) ขัน้ สอน ใหกลุม ศึกษา สืบคน
ความรูแลวใชแผนที่ความคิดเขียนสรุปความรูใหไดความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย ๆ
ตามลําดับ 3) ขั้นสรุป ใชแผนที่ความคิดสรุปความคิดหรือประเด็นสําคัญจากบทเรียนเปนของกลุม
ใหญและของรายบุคคล 4) ขั้นการวัดผลประเมินผล ใชแบบทดสอบ และตรวจแผนที่ความคิด
1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด ตออาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดานการสอน ดานการวัดผล และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity)
1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
โดยตองปรับปรุงเพิ่มเติม คือ 1) เพิ่มใบงานการสรางแผนที่ความคิดในทุกแผน ทัง้ 7 แผน 2) แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 1 เปลี่ยนจุดประสงคการเรียนรู จาก “บอกสวนประกอบของดอกได” เปน “ระบุ
สวนประกอบของดอกได” 3) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 จุดประสงคการเรียนรู ขอ 6 เปลี่ยนขอความ
จาก “บอกขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศได” เปน “เปรียบเทียบขอดีขอเสียของการ
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ขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศได” นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการสอน
และดานการวัดผล กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต จํานวน 3 ทาน ใชดุลพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.0 (ดัง
ภาคผนวก ข หนา 140 -141) โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้
+ 1 หมายถึง แนใจวาเนื้อหามีความสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาเนื้อหามีความสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้นหรือไม
- 1 หมายถึง แนใจวาเนื้อหาไมสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้น
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดไปใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 8
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การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด มีขั้นตอนการสราง
ดังแผนภูมิที่ 8

ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค
การเรียนรูคูมอื ครู และเนื้อหาวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง พืชและสัตว

ขั้นที่ 2

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แผนทีค่ วามคิด การสรางแผนที่ความคิด
กําหนดขั้นตอนวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 3

สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผนโดยใชวิธีสอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด

ขั้นที่ 4

เสนอแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ขั้นที่ 5

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และนําไปใหผเู ชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการสอน ดานการวัดผล
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตพิจารณา เพื่อหาคาความสอดคลอง IOC

ขั้นที่ 6

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนที่ใชแผนที่ความคิด
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2. การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามคูมือครู
2.1 ศึ ก ษารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร จุ ด ประสงค แ ละคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า
จุดประสงคการเรียนรู คูมือครู และเนื้อหาวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง พืชและสัตว
2.2 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามคูมือครู จากคูมือครู
ของกรมวิชาการ
2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามคูมือครู ของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 7 แผน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องพืชดอก แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องการสืบพันธุ
ของพืชดอก(แบบอาศัยเพศ) แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก(แบบไมอาศัย
เพศ) แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง พืชไรดอก แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ และ
การสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการสืบพันธุของสัตวแบบไม
อาศั ย เพศ แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 7 เรื่ อ งสั ต ว เ ลี้ย งและสั ต วปา ประกอบด ว ยขั้ น ตอน การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ดั ง นี้ 1) ขั้ น นํ า เข า สูบ ทเรีย น 2) ขั้ น สอน 3) ขั้ น สรุป 4) ขั้ น วั ด ผล
ประเมินผล
2.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนตามคูมือครู ตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดานการสอน ดานการวัดผล และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)
2.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
โดยต อ งปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม คื อ 1) เพิ่ ม ใบงานการสร า งแผนที่ ค วามคิ ด ในทุ ก แผน ทั้ ง 7 แผน
2) แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปลี่ยนจุดประสงคการเรียนรู จาก “บอกสวนประกอบของดอกได”
เปน “ระบุสวนประกอบของดอกได” 3) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 จุดประสงคการเรียนรู ขอ 6
เปลี่ยนขอความจาก “บอกขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศได” เปน “เปรียบเทียบ
ขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศได” นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา ดานการสอน และดานการวัดผล กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต จํานวน 3 ทาน ใช
ดุลพินิจ เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.0 (ดังภาคผนวก ข หนา 142 - 143) โดยใชเกณฑการประเมินผล ดังนี้
+ 1 หมายถึง แนใจวาเนื้อหามีความสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้น
0 หมายถึ ง ไมแ น ใ จวา เนื้ อหามีค วามสอดคลองกั บ รายการประเมิน ข อนั้ น
หรือไม
- 1 หมายถึง แนใจวาเนื้อหาไมสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้น
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2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนตามคูมือครู ไปใชเปนเครื่องมือในการ
วิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 9
การสร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช วิ ธี ส อนตามคู มื อ ครู มี ขั้ น ตอนการสร า ง
ดังแผนภูมิที่ 9
ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู

คูมือครู และเนื้อหาวิชาสรางเสริมประสบการณชีวติ เรื่อง พืชและสัตว

ขั้นที่ 2

ศึกษาคูมือครูของกรมวิชาการและการสรางแผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 3

สรางแผนการจัดการเรียนรู ตามคูมือครู จํานวน 7 แผน ตามขั้นตอน

ขั้นที่ 4

เสนอแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน ตออาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ

ขั้นที่ 5

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และนําไปใหผเู ชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการสอน ดานการวัดผล
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตพิจารณา เพื่อหาคาความสอดคลอง IOC

ขั้นที่ 6

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนตามคูมือครู
3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิ่งพืชและสัตว
3.1 ศึกษาหลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย
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3.2 วิเคราะหสาระ/จุดประสงคการเรียนรูและทําการวิเคราะหจํานวนขอสอบใน
แตละตอน โดยพิจารณาจากความสําคัญของจุดประสงคการเรียนรูเรื่อง พืชและสัตว เปนราย
จุดประสงค ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง
พืชและสัตว
ขอ

จุดประสงค

ประเภท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อธิบายความหมายของพืชดอกได
จําแนกประเภทของดอกได
จัดกลุมของพืชดอกได
บอกความหมายของการสืบพันธุได
บอกขั้นตอนการการสืบพันธุแบบอาศัยเพศได
บอกการปฏิสนธิของพืชไดได
บอกการถายละอองเรณูของพืชได
บอกสิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณูของพืชได
บอกการเจริญเติบโตของรังไขไปเปนผลได

ความเขาใจ
การวิเคราะห
การสังเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความเขาใจ

10.
11.
12.
13.
14.

ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความเขาใจ

15.
16.

บอกการเจริญเติบโตของไขออนไปเปนเมล็ดได
เคราะหขอดีขอเสียของการขยายพันธุแบบอาศัยเพศได
บอกความหมายของการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได
บอกการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศวิธีตางๆ ได
อธิบายวิธีการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการปกชํา กาตอนกิ่ง
การติดตา และการทาบกิ่งได
ระบุอุปกรณที่ใชในการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศไดถูกตอง
วิเคราะหขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศได

ความจํา
การวิเคราะห

17.
18.

บอกความหมายของพืชไรดอกได
บอกประเภทของพืชไรดอกได

ความเขาใจ
ความจํา

19.
20.

บอกความแตกตางของพืชดอกและพืชไรดอกได
บอกการสืบพันธุของพืชไรดอกได

การวิเคราะห
การวิเคราะห

21.

บอกความหมายของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวได

ความเขาใจ

22.

อธิบายการปฏิสนธิของสัตวได

ความเขาใจ

23.

จําแนกการปฏิสนธิภายในรางกายของสัตวได

การวิเคราะห
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ตารางที่ 4 (ตอ)

ขอ

จุดประสงค

ประเภท

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

บอกความหมายของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวได
อธิบายการปฏิสนธิของสัตวได
จําแนกการปฏิสนธิภายในรางกายของสัตวได
จําแนกการปฏิสนธิภายในรางกายของสัตวได
จําแนกการปฏิสนธิภายในและการปฏิสนธิภายนอกรางกายของสัตวได
ยกตัวอยางการสืบพันธุแบบอาศัยเพศได
จําแนกสัตวที่ออกลูกเปนตัวและสัตวที่ออกลูกเปนไขได
จําแนกสัตวที่ออกลูกเปนไขได
จัดกลุมการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวได
อธิบายการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได
จําแนกสัตวที่สืบพันธุโดยมาอาศัยเพศได
บอกการสืบพันธุแบบแตกหนอของไฮดราได

ความเขาใจ
ความเขาใจ
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การสังเคราะห
ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความเขาใจ

36.
37.
38.
39.
37.
38.
39.
40.

บอกการสืบพันธุแบบแบงตัวของอะมีบาและพารามีเซียมได
บอกความหมายของสัตวเลี้ยงได
บอกความหมายของสัตวปาได
จําแนกชื่อสัตวเลี้ยงได
จําแนกสัตวปาได
จําแนกสัตวปาสงวนได
จําแนกสัตวปาคุมครองได
บอกประโยชนและโทษของสัตวเลี้ยงและสัตวปาได

ความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ

3.3 สร างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรี ย น และหลัง เรีย น 1
ฉบับ เรื่องพืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 60 ขอ แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เรื่องพืช 35
ขอ ตอนที่ 2 เรื่องสัตว จํานวน 25 ขอ
3.4 เสนอแบบทดสอบให อ าจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ และผู เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบการใช ภ าษา ความตรงตามเนื้ อ หา และด า นการวั ด ผล จํ า นวน 3 ท า น หาค า ดั ช นี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 1.0 (ดังภาคผนวก ข
หนา 144 - 146) โดยใชเกณฑการประเมินผล ดังนี้
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+ 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม
- 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น
3.5 ปรับปรุงแบบทดสอบ ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ ขอ 4. เปลี่ยนขอคําถาม จาก “ ขอใดถูกตองเกี่ยวกับดอกของพืช” เปน “ขอใด
กลาวถูกตองเกี่ยวกับดอกของพืช”
3.6 นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 6 จํานวน 37 คน โรงเรียนวัดจันทาราม กลุมโรงเรียน
วัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง และเคยเรียนเรื่องพืชและสัตวมาแลว
3.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ดังนี้
3.7.1 ตรวจสอบคาความยากงาย คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบ
ถูกในแตละขอตอจํานวนผูเ ขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง .20 - .80 (ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ 2538 : 210) แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวน 40 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบ
โดยใชเกณฑ ดังนี้ 1) เลือกขอสอบใหกระจายครบตามจุดประสงค 2) มีคาความยากงาย (p)
ใกลเคียง 0.50 มากที่สุด ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง
0.35 – 0.76 (ดูภาคผนวก ข หนา 152 - 155)
3.7.2 ตรวจคาอํานาจจําแนก คือ การตรวจสอบวา ขอสอบสามารถจําแนก
นักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป ซึ่งถือวา
ขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดี (ลวน สายยศและ อังคณา สายยศ 2538 :
211) แลวคัดแบบทดสอบใหเหลือ 40 ขอ แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เรื่องพืช 20 ขอ ตอนที่ 2
เรื่องสัตว 20 ขอ แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวน 40 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑ
ดังนี้ 1) เลือกขอสอบใหกระจายครบตามจุดประสงค 2) มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
ผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว
ซึ่งผูวิจยั ไดคัดเลือกขอสอบทีม่ ีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.25 – 0.92 (ดูภาคผนวก
ข หนา 152 - 155)
3.7.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น คือ การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอ
และคงที่ โดยผู วิ จั ย เลื อ กข อ สอบที่ ผ า นเกณฑ ไ ด จํ า นวน 40 ข อ นํ า มาหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบโดยใชวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) จากสูตร K.R. 20 (ลวน สายยศ
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และอังคณา สายยศ 2538 : 198) ผลการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.92
แสดงว าขอสอบมี คาความเชื่อมั่นสามารถนําไปใชไดอยางมั่นใจและผลการวัดสม่ําเสมอคงที่
(ดูภาคผนวก ข หนา 156) ซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 10
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง
พืชและสัตว มีขั้นตอนการสราง ดังแผนภูมิที่ 10
ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักการเขียนและหลักการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย

ขั้นที่ 2

วิเคราะหสาระ/จุดประสงคการเรียนรูและวิเคราะหจํานวนขอสอบในแตละตอน
โดยพิจารณาจากความสําคัญของจุดประสงคการเรียนรู พืชและสัตว

ขั้นที่ 3

พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พืชและสัตว
จํานวน 60 ขอ แบงเปน 2 ตอน ตอนละ 30 ขอ

ขั้นที่ 4

เสนอแบบทดสอบใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
การใชภาษา ความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง

ขั้นที่ 5

ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 6

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดจันทาราม กลุมโรงเรียนวัดดอนตูม นักเรียน จํานวน 37 คน

ขั้นที่ 7

นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากและอํานาจจําแนก
คัดแบบทดสอบใหเหลือ 40 ขอ
แบงเปน 2 ตอน ตอนละ 20 ขอ และหาคาความเชื่อมั่น

แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและสัตว
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4. การสรางใบงานวัดความสามารถการสรางแผนที่ความคิดเรื่องพืชและสัตว
4.1 ศึกษาวิธกี ารสรางแผนที่ความคิด
4.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู
เรื่องพืชและสัตว เพื่อใหเขาใจความคิดหลัก ความคิดรอง และรายละเอียดยอยของเนื้อหาที่ใช
จัดการเรียนรู
4.3 ออกแบบและสรางใบงานวัดความสามารถการสรางแผนที่ความคิดในแตละ
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องพืชและสัตว จํานวน 7 แผน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ใบงานเรื่องพืชดอก แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ใบงานเรื่องการสืบพันธุของพืชดอก(แบบอาศัยเพศ)
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ใบงานเรื่องการสืบพันธุของพืชดอก(แบบไมอาศัยเพศ) แผนการจัด
การเรียนรูที่ 4 ใบงานเรื่อง พืชไรดอก แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ใบงานเรื่องการสืบพันธุ และ
การสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 ใบงานเรื่องการสืบพันธุของสัตว
แบบไมอาศัยเพศ แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 ใบงานเรื่องสัตวเลี้ยงและสัตวปา
4.4 เสนอใบงานวัดความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดตออาจารยผคู วบคุม
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบการใชภาษา ความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง
4.5 ปรับปรุงใบงานวัดความสามารถการสรางแผนที่ความคิดตามคําแนะนําของ
อาจารย ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ ใหเพิ่มคํา “การระดมสมอง” ลงในคําชี้แจง
4.6 นําใบงานวัดความสามารถการสรางแผนที่ความคิดไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของใบงาน ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลาที่ใช โดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดจันทาราม กลุมโรงเรียนวัดดอนตูมอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
4.7 นําผลที่ไดมาวิเคราะหความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา แลวนําใบงานไป
ใชเปนเครื่องมือวัดความสามารถการสรางแผนที่ความคิด
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การสรางใบงานวัดความสามารถการสรางแผนที่ความคิด เรื่องพืชและสัตว มีขั้นตอน
การสรางดังแผนภูมิที่ 11
ขั้นที่ 1

ศึกษาวิธกี ารสรางแผนที่ความคิด

ขั้นที่ 2

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง พืช
และสัตว

ขั้นที่ 3

ออกแบบและสรางใบงานวัดความสามารถการสรางแผนที่ความคิด
เรื่อง พืชและสัตว จํานวน 7 แผน แผนละ 1 ใบงาน

ขั้นที่ 4

เสนอใบงานใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
การใชภาษา ความตรงตามเนื้อหา และความถูกตอง

ขั้นที่ 5

ปรับปรุงใบงานตามคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 6

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดจันทาราม กลุมโรงเรียนวัดดอนตูม นักเรียน จํานวน 37 คน

ขั้นที่ 7

นําผลที่ไดมาวิเคราะหความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา
แลวนําใบงานไปใชวดั ความสามารถการสรางแผนที่ความคิด

แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนการสรางใบงานวัดความสามารถการสรางแผนที่ความคิดเรื่องพืชและสัตว
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การใหคะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด ซึ่งผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหแกผูเรียนสรางแผนที่ความคิดในกลุมทดลอง ถือเปนเครื่องมือสวนหนึ่งของแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อเสริมใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน
แตไมไดจัดกิจกรรมสรางแผนที่ความคิดในกลุมควบคุม ดังนั้นจึงไมไดนําคะแนน มาเปรียบเทียบ
เปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตนําคะแนนมาวิเคราะหและอภิปรายผล มีเกณฑ การใหคะแนน
ดังนี้
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด คะแนนเต็ม 10 คะแนน แยกเปนรายละเอียด
ดังนี้
1. ความคิ ด หลั ก 2 คะแนน พิ จ ารณาจากความสามารถกํา หนดความคิ ด หลั ก
ไดชัดเจน สมบูรณ โดยใชคําหรือภาพสัญลักษณไดถูกตอง เดนชัด,ระบายสี 3 สี หรือมากกวา ให
2 คะแนน, ใชคําหรือภาพสัญลักษณไดถูกตอง เดนชัด, ระบายสี 3 สี หรือมากกวา ให 1 คะแนน,
ใชคําหรือภาพสัญลักษณไมถูกตองเดนชัด และระบายสีนอยกวา 3 สี ให 0 คะแนน
2. ความคิดรอง 3 คะแนน พิจารณาจากความสามารถแตกกิ่งความคิดรองออกจาก
ความคิดหลักไดครอบคลุมเนื้อหา โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ให 3 คะแนน, ครอบคลุมเนื้อหา
3 ใน 4 หรือ 1ใน 2 ให 2 คะแนน, ครอบคลุมเนื้อหาไมถึง 1ใน 2 ให 1 คะแนน, ไมแตกความคิดรอง
หรือแตกความคิดรองไมตรงตามเนื้อหา ให 0 คะแนน
3. ความคิดยอยๆ 3 คะแนน พิจารณาจากความสามารถแตกกิ่งความคิดยอยออกจาก
ความคิดรอง จนไดรายละเอียดของเนื้อหา โดยแตกความคิดยอยออกจากทุกความคิดรอง ให 3
คะแนน, แตกความคิดยอยได 3 ใน 4 หรือ 1 ใน 2 ให 2 คะแนน, แตกความคิดยอยไดไมถึง 1
ใน 2 ให 1 คะแนน, ไมแตกความคิดยอยหรือแตกความคิดยอยไดไมตรงตามเนื้อหา ให 0 คะแนน
4. ความคิดของนักเรียนเอง 2 คะแนน พิจารณาจากใชเสนและสีที่สวยงาม ชัดเจน
ความคิดที่ขยายออกจากเนื้อหาเดิมเปนองคความรูเพิ่มเติมหรือความรูใหม ให 2 คะแนน, ใชสน
และสีที่สวยงาม ชัดเจน ความคิดที่ขยายออกจากเนื้อหาเดิมเปนองคความรูเพิ่มเติมหรือความรูใหม
เพียง 1 รายการ ให 1 คะแนน, ใชสี เสนไมชัดเจน ไมบง บอกความคิดสรางสรรค และไมมีความคิด
ใหม/ความรูใหมออกจากเนือ้ หาเดิม ให 0 คะแนน
สรุปเปนตารางคะแนนในการสรางแผนที่ความคิดได ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การใหคะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด
ดานที่
องคประกอบ/คะแนน
1 ความคิดหลัก 2 คะแนน
- ได 2 คะแนน
- ได 1 คะแนน

2

- ได 0 คะแนน
ความคิดรอง 3 คะแนน
- ได 3 คะนน
- ได 2 คะแนน
- ได 1 คะแนน
- ได 0 คะแนน

3

ความคิดยอย 3 คะแนน
- ได 3 คะนน
- ได 2 คะแนน
- ได 1 คะแนน
- ได 0 คะแนน

4

ความคิดของนักเรียนเอง
2 คะแนน
- ได 2 คะแนน
- ได 1 คะแนน
- ได 0 คะแนน

รายการปฏิบัติ

- ใช คํ า หรื อ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ไ ด ถู ก ต อ ง เด น ชั ด , ระบายสี 3 สี หรื อ
มากกวา
- ใช คํ า หรื อ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ไ ด ถู ก ต อ ง เด น ชั ด , ระบายสี 3 สี หรื อ
มากกวา เพียง 1 รายการ
- ใชคําหรือภาพสัญลักษณไมถูกตอง เดนชัด, ระบายสีนอยกวา 3 สี
- แตกกิ่ ง ความคิ ด รองออกจากความคิ ด หลั ก ได ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา
ทั้งหมด
- แตกกิ่งความคิดรองออกจากความคิดหลักไดครอบคลุมเนื้อหา 3 ใน
4 หรือ 1ใน 2
- แตกกิ่งความคิดรองออกจากความคิดหลักไดครอบคลุมเนื้อหา ไมถึง
1ใน 2
- ไมแตกกิ่งความคิดรองออกจากความคิดหลัก หรือแตกความคิดรอง
ไมตรงตามเนื้อหา
- แตกกิ่งความคิดยอยออกจากความคิดรองไดรายละเอียดของเนื้อหา
แตกความคิดยอยออกจากทุกความคิดรอง
- แตกความคิดยอยออกจากความคิดรองได 3ใน4 หรือ 1 ใน 2
- แตกความคิดยอยออกจากความคิดรองไดไมถึง 1 ใน 2
- ไมแตกความคิดยอยออกจากความคิดรอง หรือแตกความคิดยอยไดไม
ตรงตามเนื้อหา

- ใชเสน และสีที่สวยงาม ชัดเจน, ความคิดที่ขยายออกจากเนื้อหาเดิม
เปนองคความรูเพิ่มเติม หรือความรูใหม
- ใชเสน และสีที่สวยงาม ชัดเจน, ความคิดที่ขยายออกจากเนื้อหาเดิม
เปนองคความรูเพิ่มเติม หรือความรูใหม เพียง 1 รายการ
- ใชเสน และสีที่ไมสวยงาม ชัดเจน ไมบงบอกความคิดสรางสรรค ไม
มีความคิดใหมที่ขยายออกจากเนื้อหาเดิม เปนองคความรูเพิ่มเติม หรือ
ความรูใหม
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ในการสรางแผนที่ความคิด ระดับความสามารถในการสรางยอมแตกตางกัน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงกําหนดเกณฑการใหคะแนน เพื่อสะดวกในการจัดกลุมผูสรางแผนที่ความคิดตามระดับ
ความสามารถ รายละเอียดตามที่แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑการใหคะแนนระดับความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด
คะแนนที่ทําได
8 – 10 คะแนน
5 – 7 คะแนน
1 – 4 คะแนน

เกณฑระดับความสามารถ
สูง
ปานกลาง
ปรับปรุง

การใหคะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด ดังตารางที่ 7

ผูวิจยั ไดสรางแบบประเมิน

ตารางที่ 7 แบบประเมินความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด
ลําดับที่

1
2
3
4
ฯลฯ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ระดับ
ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง รวม ความ
(2 คะแนน) (3 คะแนน) (3 คะแนน)
(2 คะแนน)
คะแนน สามารถ

88
5. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนที่สอนโดยใชแผนที่ความคิด
และวิธีสอนตามคูมือครู
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตาม
คูมือครู จํานวน 1 ฉบับ สอบถามดานสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน ดานบรรยากาศใน
การเรียน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานประโยชนที่ไดรับ มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
5.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
5.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 15
ขอ
5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบ
ความถูกตอง และใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมิน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามและพฤติกรรม(Index of Item Objective Congruence : IOC) และใหคําแนะนําดานภาษาที่
ใชใหชัดเจนและเขาใจงาย โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปซึ่งมีคา
เทากับ 1.0 (ดังภาคผนวก ข หนา 148 -151) โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้
+ 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นตรงกับประเด็นขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามนั้นตรงกับประเด็นขอนั้นหรือไม
- 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นไมตรงกับประเด็นขอนั้น
5.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ ตอนที่ 2 ดานบรรยากาศการเรียนการสอน ขอ 1 แกไข
ขอความจาก “วิธีสอนแบบนี้ชวยใหหองเรียนของนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเตน” เปน
“วิธีสอนแบบนี้ชวยใหหองเรียนของนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเตนเราความสนใจ” ดาน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ข อ 10 แกไ ขข อ ความ จาก “วิ ธี ส อนแบบนี้ น า สนใจ ทํ า ให
นักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม” เปน “วิธีสอนแบบนี้นาสนใจ ทําใหนักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม
ทุกครั้งที่เรียน” ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน ขอ 11 แกไขขอความจาก “วิธีสอน
แบบนี้ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน” เปน “วิธีสอนแบบนี้ชวยให
นักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได”
5.5 นํ า แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ ผ า นเกณฑ แ ล ว ไปสอบถามนั ก เรี ย น
กลุมตัวอยาง หลังเรียนดวยวิธีสอนทั้ง 2 วิธี
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การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู มีขั้นตอนการสราง ดังแผนภูมิที่ 12

ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนทีค่ วามคิดและวิธีสอนตามคูมือครู

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนทีค่ วามคิดและวิธีสอนตามคูมือครู

นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยผคู วบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง และประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองและนําไปปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานเกณฑไปสอบถามกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
หลังเรียนดวยวิธีสอนทั้ง 2 วิธี

แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียน
วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกั บสถานภาพและข อมูลทั่ วไปของนั กเรี ยน ได แก เพศ
ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง การเรียนพิเศษ และงานที่นักเรียนตองทําที่บาน ซึ่งเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนมีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธี
สอนตามคูมือครู เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 15 ขอ ซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศในการเรียน
2) กิจกรรมการเรียนการสอน 3) ประโยชนที่ไดรับ ประเด็นละ 5 ขอ
การแปลความหมายของคํ าถาม ที่ มี ลักษณะเป นเชิ งนิ มาน (Positive)กํ าหนดคาความ
คิดเห็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การแปลความหมายของคําถาม
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมากทีส่ ุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด

เชิงนิมาน (Positive)
(คะแนน)
5
4
3
2
1

สํ า หรั บ การให ค วามหมายของค า ที่ วั ด ได ผู วิ จั ย ได กํ า หนดเกณฑ ที่ ใ ช ใ นการให
ความหมาย โดยพัฒนาจากแนวคิดของเบสท (Best 1981 : 182, อางถึงใน ประเชิญ ชาวหนาไม
2542 : 84) โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย (ความคิดเห็น) เชิงนิมาน (Positive) ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น
คาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50 – 3.49
1.50-2.49
1.0-1.49

เห็นดวยมากทีส่ ุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด

ตอนที่ 3 เปนแบบพรรณนาความ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิตที่ผูสอนจัดใหกับผูเรียน
การดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.2 ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม เปนเวลา
กลุมละ 6 คาบ
1.3 ให นั ก เรี ย นในกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม ทํ า แบบทดสอบ (Pre-test)
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พืชและสัตว กอนดําเนินการสอน
2. ขั้นทดลองเปนขั้นที่ผูวิจยั ดําเนินการสอนผูเรียนทั้งสองกลุม โดยดําเนินการสอน
กลุมทดลองดวยแผนการจัดการเรียนรูซึ่งใชวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และสอนกลุมควบคุม
ดวยวิธีสอนตามคูมือครู โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ระหวางวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547
2.1 เวลาที่ใชในการทดลอง ทําการทดลองจํานวน 1 สัปดาห กับ 2 วัน ใน 1
สัปดาหสอน 5 วัน วันละ 6 คาบ/วิธีสอน คาบละ 20 นาที รวมเวลาที่ใชในการสอนทั้งสิ้น 7 วัน โดย
ทําการทดลองสอนในวันจันทรถึงวันศุกร ชวง 8.30 – 10.30 น. และ 12.30 – 14.30 น. หมุนเวียน
กันทั้งในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ตารางสอนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
เวลา
วัน
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร

8.30 – 10.30

10.30 - 12.30

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

12.30 - 14.30
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

2.2 เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น เนื้ อ หาในวิ ช าสร า งเสริ ม ประสบการณ ชี วิ ต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หนวยที่ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิต หนวยยอยที่ 2 เรื่องพืช ประกอบดวยเนือ้ หาเกีย่ วกับ
พืชดอก การสืบพันธุของพืชดอก(แบบอาศัยเพศ) การสืบพันธุของพืชดอก(แบบไมอาศัยเพศ) พืชไร
ดอก หนวยยอยที่ 3 เรื่องสัตว ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ การสืบพันธุ และการสืบพันธุของสัตว
แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ สัตวเลี้ยงและสัตวปา ซึ่งใชการจัดการเรียนรู
โดยใชแผนที่ความคิด และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
แผนการจัดการเรียนรูที่
1
2
3
4
5
6
7

เรื่อง
พืชดอก
การสืบพันธุของพืชดอก(แบบอาศัยเพศ)
การสืบพันธุของพืชดอก(แบบไมอาศัยเพศ)
พืชไรดอก
การสืบพันธุ และการสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ
การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ
สัตวเลีย้ งและสัตวปา
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3. ขั้ น หลั ง การทดลอง ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การดํ า เนิ น การทดลองสอน ผู วิ จั ย นํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว ซึ่งเปน
แบบทดสอบที่มีคําถามเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) แตสลับตัวเลือกไปทดสอบ
หลังเรียน(Posttest) เพื่อปองกันนักเรียนจําขอสอบได และนําแบบสอบถามความคิดเห็นไป
สอบถามกับนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด
1. ขั้นนํา
- กระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรู โดยใชเกม นิทาน รูปภาพ ฯลฯ
- ทบทวนความรูดวยแผนที่ความคิด โดยการสนทนาหรือใชคําถาม
- แจงเรื่องที่จะเรียน วิเคราะหขอบขายเนื้อหาดวยแผนทีค่ วามคิด เพื่อเชื่อมโยง
เขาสูบทเรียน
- แจงจุดประสงคการเรียนรู
2. ขั้นสอน
- แบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4-6 คน คละกันระหวางผูเรียน เกง ปานกลาง ออน
- ใหกลุมศึกษาคนควาเนื้อหา จากวีดิทัศน , หนังสือเรียน , บัตรเนื้อเรื่อง ฯลฯ
- ใหกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา หรือคนพบ มารวมกันเขียนเปน
แผนที่ความคิ ด ประกอบดว ย ความคิดหลัก (หัว เรื่องที่ เรีย น) ความคิด รอง (ขอบขา ยที่ศึก ษา)
ความคิดยอย (รายละเอียดความรูที่แตกออกจากความคิดรอง) โดยการอภิปรายหรือการระดมสมอง
ของกลุม
- ใหแตละกลุมนําเสนอแผนทีค่ วามคิดที่สรางขึ้นตอชัน้ เรียน ใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการวิจารณ อภิปราย ซักถามหรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระความรูของเรื่องที่เรียน
3. ขั้นสรุป
- คัดเลือกแผนที่ความคิดที่ผูเรียนสรางขึ้นมาเปนแบบ แลวทุกคนรวมกัน
สรุปบทเรียน แกไข เติมเต็มในสวนที่ไมสมบูรณ เปนแผนที่ความคิดของกลุมใหญ
(อาจสรางประสบการณเพิ่มเติม โดยใหผูเรียนสรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน สงเปนรายบุคคล ดวยรูปแบบตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
4. ขั้นการวัดผล ประเมินผล
- ใชแบบทดสอบ
- ตรวจแผนที่ความคิด
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การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด มีขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 13

ขั้นนํา

- กระตุนใหเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรู โดยใช เกม นิทาน รูปภาพ ฯลฯ
- ทบทวนความรูดวยแผนที่ความคิด โดยการสนทนาหรือใชคําถาม
- แจงเรือ่ งที่จะเรียน วิเคราะหขอบขายเนื้อหาดวยแผนที่ความคิด เพื่อ
เชื่อมโยงเขาสูบทเรียน

ขั้นสอน

-

-

ขั้นสรุป
-

ขั้นวัดผล
ประเมินผล

-

แบงกลุมผูเรียน 4-6 คน คละกันระหวางผูเรียน เกง ปานกลาง ออน
ใหกลุมศึกษาคนควาเนื้อหา จากวีดิทัศน, หนังสือเรียน,บัตรเนื้อเรื่อง
ฯลฯ
ใหกลุมรวมกันนําความรูมาสรุปเขียนเปนแผนที่ความคิด
ประกอบดวยความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย โดยการ
อภิปรายหรือการระดมสมองของกลุม
ใหแตละกลุมนําเสนอแผนที่ความคิดตอชั้นเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการวิจารณ อภิปราย ซักถามหรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

คัดเลือกแผนที่ความคิดที่ผูเรียนสรางขึ้นมาเปนแบบ แลวทุกคน
รวมกันสรุปบทเรียน แกไข เพิ่มเติม ในสวนที่ไมสมบูรณ เปนแผนที่
ความคิดของกลุมใหญ
(อาจสรางประสบการณเพิ่มเติม โดยใหผูเรียนสรางแผนที่ความคิด
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน สงเปนรายบุคคลตามความคิดของตนเอง)
ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยจากบทเรียน ถานักเรียนยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค ครูใหกําลังใจ และจัดสอนซอมเสริมตอไป
ตรวจแผนที่ความคิด ถานักเรียนยังไมเขาใจ ซักถาม แนะนําใหเขาใจ

เรียนเรื่องตอไป
แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน โดยครูทบทวนความรูเดิมเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมที่ผูเรียน
มี หรือความรูเดิมในคาบที่ผานมา และเราความสนใจใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียนตอไป
2. ขั้นดําเนินการสอน โดยมีการจัดลําดับการสอนดังนี้
2.1 ครูอธิบายเนื้อหา
2.2 ครูจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การยกตัวอยาง การสนทนา การอภิปราย การถามตอบ
การทํากิจกรรมตามใบงาน เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ โดยครูเปนผูดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
คูมือครู
2.3 ครูใชสื่อการสอนโดยใชของจริง ภาพ แผนภูมิ แถบบันทึกเสียง เทป
บันทึกภาพ เปนตน
3. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระจนเกิดความรูความเขาใจ
4. ขั้นวัดและ ประเมินผล เปนการตรวจสอบวานักเรียนบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
โดยครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยจากบทเรียน ถานักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงค ครูให
กําลังใจ และจัดสอนซอมเสริมตอไป
การจัดการเรียนรูตามคูมือครู มีขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 14
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- ครูทบทวนความรูเดิมเปนการเชื่อมโยงความรูเดิม และ

ขั้นนําเขาสู
บทเรียน

ขั้นดําเนินการ
สอน

ขั้นสรุป

เราความสนใจใหนักเรียนพรอมในการเรียน

- ครูอธิบายเนื้อหา
- ครู จั ด กิ จ กรรมต า งๆ ได แ ก การยกตั ว อย า ง การสนทนา
การอภิ ป ราย การถามตอบ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเข า ใจ โดยครู เ ป น
ผูดําเนินการตามที่กําหนดไวในคูมือครู
- ครูใชสื่อการสอน โดยใชของจริง ภาพ แผนภูมิ แถบบันทึกเสียง
ฯลฯ

- ครูแ ละนักเรียนรวมกัน สรุปเนื้อหาสาระจนเกิดความรู

ความเขาใจ

- ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ า แบบทดสอบย อ ยจากบทเรี ย น ถ า

ขั้นวัดและ
ประเมินผล

นักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงค ครูใหกําลังใจ และจัด
สอนซอมเสริมตอไป

เรียนเรื่องตอไป
แผนภูมิที่ 14 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการโดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence ; IOC) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา
140-143)
1.2 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ใช ส ถิ ติ
ดังตอไปนี้
1.2.1 การหาค า ความยากง า ยของข อ คํ า ถามแต ล ะข อ คํ า นวณจากสู ต ร
(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2538 : 210) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 152-155)
P =

เมื่อ P
R
N

R
N

คือ คาความยากงายของขอสอบ
คือ คือจํานวนคนที่ทําขอนั้นถูก
คือ จํานวนคนที่ทาํ ขอนั้นทั้งหมด

1.2.2 การหาคาอํานาจจําแนกของขอคําถามแตละขอ คํานวณจากสูตร (ลวน
สายยศ และ อังคณา สายยศ 2538 : 211) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 152-155)

D =

โดยที่ D
RU
RL
N

คือ
คือ
คือ
คือ

RU − RL
N
2

คาอํานาจจําแนกของขอสอบ
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน
จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน
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1.2.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ คํานวณจากสูตร K.R. 20
(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2538 : 198) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 156)

rtt =

n ⎧ ∑ pq ⎫
⎨1 − 2 ⎬
n −1⎩
s1 ⎭

โดย rtt คือ คาความเชื่อมัน่
n คือ จํานวนขอของเครื่องมือวัด
p คือ สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ นั่นคือสัดสวนของคนทําถูก
กับคนทั้งหมด
q คือ สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือคือ 1- p
s12 คือ คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือวัด
1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น ดําเนินการดังนี้
1.3.1 ตรวจสอบความเที่ ย งตรงโดยหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของ
แบบสอบถามความคิดเห็น (Index of Item Objective Congruence : IOC) (รายละเอียดดังภาคผนวก
ข หนา 147-151)
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะหผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว ที่สอนดวยวิธีสอน ที่ใชแผนที่ความคิด และวิธีสอน
ตามคูมือครู ใชคาสถิติ ดังนี้
2.1.1 คาเฉลี่ย ( X )
2.1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.1.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว ที่สอนดวย
วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม ใชสถิติทดสอบ t – test แบบ Independent (ดังภาคผนวก ค หนา 158-161)
2.2 การวิ เคราะห แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ย วกับการสอนวิ ชาสรางเสริ ม
ประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว ใชสถิติดังนี้
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2.2.1 การวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนใชคา
รอยละ (%)
2.2.2 การวิเคราะหแบบสอบถามความคิ ดเห็น 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.2.3 การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นแบบพรรณนาความที่มีตอวิธี
สอนในแตละแบบใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
สรุป

การวิจยั เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตวของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Nonrandomized Control Group Pretest Posttest Design
ประชากรไดแกกลุมโรงเรียนวัดดอนตูม สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน
7 โรงเรียน ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย ไดแกนกั เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหนองกบ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 42 คน เปนกลุมทดลอง 21 คน เปนกลุม
ควบคุม 21 คน ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใช แผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู
ใชสูตร t-test แบบ Independent และขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานภาพ
ทั่วไปของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคา รอยละ (%) และจากแบบสอบถามความคิดเห็น
5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแบบพรรณนา
ความคิดเห็นใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งพื ช และสั ต ว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหนองกบ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรีเขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 42 คน แบงเปนกลุมทดลองที่
สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด 21 คน กลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู 21 คน
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง 2 กลุมดวย
ตนเอง เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งพื ช และสั ตว ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนการสอน
สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู มีรายละเอียดดังตารางที่ 12

100
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ตารางที่ 12 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดย
ใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู
สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ของนักเรียนชัน้ ป.6
1. เพศของนักเรียน
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. นั ก เ รี ย น เ รี ย น พิ เ ศ ษ วิ ช า ส ร า ง เ ส ริ ม
ประสบการณชีวิตหลังจากโรงเรียนเลิกแลว
หรือไม
2.1 ไดเรียน
2.2 ไมไดเรียน
รวม
3. ผูปกครองที่นักเรียนอาศัยอยูดวยในปจจุบัน
3.1 บิดา
3.2 มารดา
3.3 ทั้งบิดาและมารดา
3.4 บุคคลอื่นๆ ไดแก ปา นา ปู ฯลฯ
รวม
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองของนักเรียน
4.1 ไมไดเรียนหนังสือ
4.2 ระดับประถมศึกษา
4.3 ระดับมัธยมศึกษา
4.4 ระดับปริญญาตรี
รวม

วิธีสอน
วิธีสอน
โดยใชแผนที่ความคิด
ตามคูมือครู
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ
11
10
21

52.38
47.62
100

13
8
21

61.90
38.10
100

2
19

9.52
90.48

21

100

21

100

21

100

3
5
9
4
21

14.29
23.80
42.86
19.05
100

1
1
15
4
21

4.76
4.76
71.43
19.05
100

17
4
21

80.95
19.05
100

17
4
21

80.95
19.05
100
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ตารางที่ 12 (ตอ)
สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ของนักเรียนชัน้ ป.6
5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน
5.1 รับราชการ
5.2 รับจาง
5.3 คาขาย
5.4 ทําการเกษตร
5.5 อื่น ๆ ไดแก ทนายความ แพทย ยามฯลฯ
รวม
6. สถานที่ตั้งบานของนักเรียนและบริเวณที่พัก
อาศัยของนักเรียน
6.1 ในตัวเมือง
6.2 ชานเมือง
รวม

วิธีสอนโดยใช แผนที่
วิธีสอน
ความคิด
ตามคูมือครู
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ
1
16
3
1
-

4.76
76. 19
14.29
4.76
-

19
2

90.48
9.52

21

100

21

100

21
21

100
100

21
21

100
100

จากตารางที่ 12 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 ที่เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 52.38 และรอยละ 61.90 ตามลําดับ นักเรียนสวนใหญไมได
เรียนพิเศษวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตหลังจากโรงเรียนเลิกแลว เหมือน ๆ กัน คิดเปนรอยละ
90.48 และคิ ด เป น รอ ยละ 100 ในกลุ ม ทดลองได เ รีย นพิเ ศษวิ ช าสร า งเสริ ม ประสบการณชี วิ ต
หลังจากโรงเรียนเลิกแลวเล็กนอย คิดเปนรอยละ 9.52 ผูปกครองที่นักเรียนอาศัยอยูดวยสวนใหญ
อาศัยอยูกับทั้งบิดาและมารดามากที่สุด เหมือน ๆ กัน คิดเปนรอยละ 42.86 และ คิดเปนรอยละ
71.43 รองลงมา ผู ปกครองของนัก เรีย นสว นใหญมีวุฒิ การศึก ษาระดั บประถมศึ ก ษามากที่สุด
เหมือน ๆ กัน คิดเปนรอยละ 80.95 และคิดเปนรอยละ 80.95 ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญมี
อาชีพรับจางมากที่สุด เหมือน ๆ กัน คิดเปนรอยละ 76.19 และคิดเปนรอยละ 90.48 สถานที่ตั้งบาน
และที่พักอาศัยของนักเรียนสวนใหญอาศัยอยูชานเมืองเหมือน ๆ กัน คิดเปนรอยละ 100
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและ
สัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตาม
คูมือครู แตกตางกันหรือไม ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
(Pretest) หลังเรียน(Posttest) และคะแนนความกาวหนาของกลุมทดลองที่สอนดวย
วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอน

วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
วิธีสอนตามคูมือครู

จํานวน

21
21

คะแนนกอนเรียน
(คะแนนเต็ม 40
คะแนน)

คะแนนหลังเรียน
(คะแนนเต็ม 40
คะแนน)

คะแนนความกาวหนา

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

18.67
16.95

4.04
4.95

28.19
23.28

3.76
5.14

9.52
6.33

3.16
2.65

จากตารางที่ 13 พบว า คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย น (Pretest)
และหลั ง เรี ย น
(Posttest)เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิด มีคะแนนกอนเรียน คาเฉลี่ย 18.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.04 มีคะแนนหลังเรียน คาเฉลี่ย
28.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.76 มีคะแนนความกาวหนา คาเฉลี่ย 9.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.16
สวนคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ ส อนด ว ยวิ ธี ส อนตามคู มื อ ครู มี ค ะแนน ค า เฉลี่ ย 16.95 ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 4.95 มี ค ะแนนหลั ง เรี ย น ค า เฉลี่ ย 23.28 ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 5.14 มี ค ะแนน
ความกาวหนา คาเฉลี่ย 6.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.65
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ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิดและกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู
คะแนนความกาวหนา
วิธีสอน

จํานวน

วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
วิธีสอนตามคูมือครู

21
21

X

S.D.

9.52
6.33

3.16
2.65

t-test

3.54**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 14 พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น เรื่ อ งพื ช และสั ตว ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยโดยแผนที่ความคิด มีคะแนนความกาวหนา คาเฉลี่ย 9.52
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.16 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง
พืชและสัตวที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู มีคะแนนความกาวหนา คาเฉลี่ย 6.33 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.65 เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test แบบ Independent พบวา
t = 3.54 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
โดยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกัน
การทดสอบหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นทั้ ง กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม ได ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์เปนรายเนื้อหาที่ใชสอน ดังตารางตอไปนี้
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ตารางทื่ 15 คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู ตามรายเนื้อหา
เนื้อหา

วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
(นักเรียน 21 คน)
คะแนน รวม
เต็ม คะแนน

1. เรื่องพืชดอก
2. เรื่ อ งการสื บ พั น ธุ ข อง
พืชดอก(แบบอาศัยเพศ)
3. เรื่ อ งการสื บ พั น ธุ ข อง
พื ช ดอก(แบบไม อ าศั ย
เพศ)
4. เรื่องพืชไรดอก
5. เรื่ อ งการสื บ พั น ธุ แ ละ
การสืบพันธุของสัตวแบบ
อาศัยเพศ
6. เรื่ อ งการสื บ พั น ธุ แ ละ
การสืบพันธุของสัตวแบบ
ไมอาศัยเพศ
7. เรื่ อ งสั ต ว เ ลี้ ย งและ
สัตวปา

X

X

วิธีสอนตามคูมือครู
(นักเรียน 21 คน)

S.D.

3
8

52
91

%
2.48 82.67 0.68
4.33 54.13 1.39

5

83

4
9

คะแนน รวม
เต็ม คะแนน

X

X

%

S.D.

3
8

48
96

2.29 76.33 0.72
4.57 57.13 1.29

3.95 79.00 0.74

5

65

3.10 62.00 0.81

52
145

2.48 62.00 1.21
6.90 76.67 1.18

4
9

41
108

1.95 48.75 0.90
5.14 57.11 1.55

4

47

2.24 56.00 1.02

4

36

1.71 42.75 0.55

7

122

5.81 83.00 1.03

7

95

4.52 64.57 1.18

จากตารางที่ 15 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เมื่อพิจารณาตามรายเนื้อหาที่ใชสอน ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
จํานวน 7 เรือ่ ง เรื่องที่นักเรียนไดคะแนนมากที่สุด คือ เรื่องสัตวเลี้ยงและสัตวปา คาเฉลี่ย 5.81
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.00 เรื่องที่นกั เรียนทําคะแนนไดนอยที่สุด คือ
เรื่องการสืบพันธุของพืชดอกแบบอาศัยเพศ คาเฉลีย่ 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 คะแนนเฉลี่ย
รอยละ 54.13 วิธีสอนตามคูมือครูเรื่องที่นักเรียนไดคะแนนมากที่สุด คือ เรื่องพืชดอก คาเฉลี่ย 2.29
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 เรื่องที่นกั เรียนทําคะแนนไดนอยที่สุด คือ เรื่องการสืบพันธุของสัตว
แบบไมอาศัยเพศ คาเฉลีย่ 1.71 คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.55 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 42.75
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การสอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด ผูวิจัยไดใชแผนที่ความคิดเปนเครื่องมือ
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแตละกลุมซึ่งจัดไวแบบคละความสามารถ คือ เกง
ปานกลาง และออน กลุมละ 5 -6 คนสรางแผนที่ความคิดในทุกแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7
แผน และผูวิจัยไดประเมินผลโดยการตรวจใหคะแนนแผนที่ความคิดตามเกณฑที่ไดกําหนดไว
รายละเอียดตามตารางตอไปนี้
ตารางที่ 16 คะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุม ทดลองในภาพรวมแผนการ
จัดการเรียนรูท ุกแผน และทุกเรื่อง
รวม คะแนน ระดับ
แผนที่ คะแนน เฉลี่ย ความ
สามารถ
7

ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด(แผนละ 10 คะแนน)
กลุมที่
1
2
3
4
รวม
คะแนน
คะแนน
เฉลี่ย

แผนที่
1
9
9
7
9
84

แผนที่
2
9
9
8
9
35

แผนที่
3
8
9
8
9
34

แผนที่
4
8
9
8
9
34

แผนที่
5
8
9
8
9
34

แผนที่
6
9
9
8
9
35

8.50

8.75

8.50

8.50

8.50

8.75

9
9
9
9
36

60
63
56
63
242

8.57
9
8.00
9
3457

สูง
สูง
สูง
สูง
-

9

60.50

8.64

สูง

จากตารางที่ 16 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่สอนโดยใชแผนที่ความคิด ทั้ง 7 แผน แผนละ 1 เรื่อง มีคะแนนความสามารถในการสรางแผนที่
ความคิด ในภาพรวมความสามารถเฉลี่ย 8.64 ระดับความสามารถตามเกณฑในภาพรวมอยูใน
ระดับสูง ที่ไดคะแนนความสามารถเฉลี่ย ระดับสูงตามลําดับ คือ แผนที่ 7 ไดคะแนนความสามารถ
เฉลี่ ย 9.00 แผนที่ ไ ด ค ะแนนความสามารถรองลงมา คื อ แผนที่ 2 และแผนที่ 6 ได ค ะแนน
ความสามารถเฉลี่ย 8.75 และแผนที่ไดคะแนนความสามารถรองลงมาอีก คือ แผนที่ 1 แผนที่ 3
แผนที่ 4 และแผนที่ 5 ไดคะแนนความสามารถเฉลี่ย 8.50
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ตารางที่ 17 คะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุม ทดลอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 1 เรื่องพืชดอก
ระดับ
ความ
สามารถ

ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
กลุมที่ ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง
1
2
3
4
คาเฉลี่ย

( 2 คะแนน)

(3 คะแนน)

(3 คะแนน)

(2 คะแนน)

รวม
คะแนน

2
2
2
2
2

3
3
2
3
2.75

3
3
2
3
2.75

1
1
1
1
1

9
9
7
9
8.50

สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

จากตารางที่ 17 พบวา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 กลุม ที่เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด แผนที่ 1 เรื่องพืชดอก มีคะแนนความสามารถ
ในการสรางแผนที่ความคิด เฉลี่ย 8.50 ระดับความสามารถตามเกณฑ อยูในระดับสูงเมื่อพิจารณา
รายกลุม พบวา กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 ไดคะแนนรวมเทากัน มีความสามารถอยูในระดับ
สูง เทา ๆ กัน สวนกลุมที่ 3 ไดคะแนนนอยกวากลุมอื่น ๆ และความสามารถอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาตามความสามารถ พบวา นักเรียนเขียนความคิดหลักไดคะแนนมากกวาความคิด
รอง ความคิดยอย และความคิดของนักเรียนเอง
ตารางที่ 18 คะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุม ทดลอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 2 เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก (แบบอาศัยเพศ)
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ
กลุมที่ ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง รวม ความ
( 2 คะแนน) (3 คะแนน) (3 คะแนน)
(2 คะแนน)
คะแนน สามารถ
1
2
3
4
คาเฉลี่ย

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
2
3
2.75

1
1
1
1
1

9
9
8
9
8.75

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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จากตารางที่ 18 พบวา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 กลุม ที่เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด แผนที่ 2 เรื่องการสืบพันธของพืชดอก มีคะแนน
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด เฉลี่ย 8.75 ระดับความสามารถตามเกณฑ อยูในระดับสูง
เมื่อพิจารณารายกลุม พบวา กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุม ที่ 4 ไดคะแนนรวมเทากัน มีความสามารถ
อยูในระดับ สูง เทา ๆ กัน สวนกลุมที่ 3 ไดคะแนนนอยกวากลุมอื่น ๆ แตตามเกณฑความสามารถ
อยูในระดับสูง เชนกัน และเมื่อพิจารณาตามความสามารถ พบวา นักเรียนเขียนความคิดหลัก และ
ความคิดรองไดคะแนนมากกวา ความคิดยอย และความคิดของนักเรียนเอง
ตารางที่ 19 คะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุม ทดลอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 3 เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก (แบบไมอาศัยเพศ)
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ
กลุมที่ ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง รวม ความ
( 2 คะแนน) (3 คะแนน) (3 คะแนน)
(2 คะแนน)
คะแนน สามารถ
1
2
3
4
คาเฉลี่ย

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2
3
2
3
2.50

1
1
1
1
1

8
9
8
9
8.50

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 19 พบวา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 กลุม ที่เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด แผนที่ 3 เรื่องการสืบพันธของพืชดอก มีคะแนน
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด เฉลี่ย 8.50 ระดับความสามารถตามเกณฑ อยูในระดับ สูง
เมื่อพิจารณารายกลุม พบวา กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 ไดคะแนนรวมเทากัน มีความสามารถอยูใน
ระดับสูง สวนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 ไดคะแนนนอยกวากลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 แตความสามารถอยู
ในระดับสูงเทากัน และเมือ่ พิจารณาตามความสามารถ พบวา นักเรียนเขียนความคิดหลักและ
ความคิดรอง ไดคะแนนมากกวา ความคิดยอย และความคิดของนักเรียนเอง
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ตารางที่ 20 คะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุม ทดลอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 4 เรื่องพืชไรดอก
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ
กลุมที่ ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง รวม ความ
( 2 คะแนน) (3 คะแนน) (3 คะแนน)
(2 คะแนน)
คะแนน สามารถ
1
2
3
4
คาเฉลี่ย

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2
3
2
3
2.50

1
1
1
1
1

8
9
8
9
8.50

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 20 พบวา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 กลุม ที่เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด แผนที่ 4 เรื่องพืชไรดอก มีคะแนนความสามารถ
ในการสรางแผนที่ความคิด เฉลี่ย 8.50คะแนน ระดับความสามารถตามเกณฑ อยูใ นระดับสูง เมือ่
พิจารณารายกลุม พบวา กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 ไดคะแนนรวมเทากัน มีความสามารถอยูในระดับสูง
สวนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 ไดคะแนนนอยกวากลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 แตความสามารถอยูใน
ระดับสูงเทากัน และเมื่อพิจารณาตามความสามารถ พบวา นักเรียนเขียนความคิดหลักและความคิด
รอง ไดคะแนนมากกวา ความคิดยอย และความคิดของนักเรียนเอง
ตารางที่ 21 คะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุม ทดลอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 5 เรื่องการสืบพันธุ และการสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ
กลุมที่ ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง รวม ความ
( 2 คะแนน) (3 คะแนน) (3 คะแนน)
(2 คะแนน)
คะแนน สามารถ
1
2
3
4
คาเฉลี่ย

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2
3
2
3
2.50

1
1
1
1
1

8
9
8
9
8.50

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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จากตารางที่ 21 พบว า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 จํ า นวน4 กลุ ม ที่ เ รี ย นตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชแผนที่ความคิด แผนที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ และการสืบพันธุของ
สัตว แบบอาศั ยเพศ คน มีคะแนนความสามารถในการสรา งแผนที่ ความคิด เฉลี่ย 8.50 ระดับ
ความสามารถตามเกณฑ อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายกลุม พบวา กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 ได
คะแนนรวมเทากัน มีความสามารถอยูในระดับสูง สวนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 ไดคะแนนนอยกวา
กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 แตความสามารถอยูในระดับสูงเทากัน และเมื่อพิจารณาตามความสามารถ
พบวา นักเรียนเขียนความคิดหลักและความคิดรอง ไดคะแนนมากกวา ความคิดยอย และความคิด
ของนักเรียนเอง
ตารางที่ 22 คะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุม ทดลอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 6 เรื่องการสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ
กลุมที่ ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง รวม ความ
( 2 คะแนน) (3 คะแนน) (3 คะแนน)
(2 คะแนน)
คะแนน สามารถ
1
2
3
4
คาเฉลี่ย

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
2
3
2.75

1
1
1
1
1

9
9
8
9
8.75

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 22 พบวา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 กลุม ที่เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด แผนที่ 6 เรื่องการสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัย
เพศ มีคะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด เฉลี่ย 8.75 คะแนน ระดับความสามารถตาม
เกณฑ อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายกลุม พบวา กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 ไดคะแนนรวม
เทากัน มีความสามารถอยูในระดับสูง สวน และกลุมที่ 3 ไดคะแนนนอยกวากลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และ
กลุมที่ 4 แตความสามารถอยูในระดับสูงเทากัน และเมือ่ พิจารณาตามความสามารถ พบวา นักเรียน
เขียนความคิดหลักและความคิดรอง ไดคะแนนมากกวา ความคิดยอย และความคิดของนักเรียนเอง
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ตารางที่ 23 คะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุมทดลอง ตามแผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 7 เรื่องสัตวเลี้ยงและสัตวปา
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดับ
กลุมที่ ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง รวม ความ
( 2 คะแนน) (3 คะแนน) (3 คะแนน)
(2 คะแนน)
คะแนน สามารถ
1
2
3
4
คาเฉลี่ย

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

9
9
9
9
9

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 23 พบวา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 กลุม ที่เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่สอนโดยใชแผนทีค่ วามคิด แผนที่ 7 เรื่องสัตวเลี้ยงละสัตวปา มีคะแนน
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด เฉลี่ย 9 คะแนน ระดับความสามารถตามเกณฑ อยูใ น
ระดับสูง เมื่อพิจารณารายกลุม พบวา ทุกกลุมไดคะแนนรวมเทากัน มีความสามารถอยูในระดับสูง
เทากัน เมื่อพิจารณาตามความสามารถ พบวา นักเรียนเขียนความคิดหลักและความคิดรอง และ
ความคิดยอย ไดคะแนนมากกวา ความคิดของนักเรียนเอง
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ตารางที่ 24 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของกลุมทดลอง ในภาพรวม
ทุกแผน ตามรายดาน
แผนที่
1
2
3
4
5
6
7
รวม
คะแนน
คะแนน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
รอยละ

คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย ความคิดของนักเรียนเอง
รวม
( 2 คะแนน) ( 3 คะแนน) ( 3 คะแนน)
( 2 คะแนน)
คะแนน
2
2.75
2.75
1
8.50
2
3
2.75
1
8.75
2
3
2.50
1
8.50
2
3
2.50
1
8.50
2
3
2.50
1
8.50
2
3
2.75
1
8.75
2
3
3
1
9
14
20.75
18.75
7
60.50

ระดับ
ความ
สานารถ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

2

2.96

2.67

1

8.64

สูง

100

98.67

89.00

50.00

86.40

สูง

จากตารางที่ 24 แสดงคาคะแนนความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของนักเรียน
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิด ทั้ง 7 แผน แผนละ 1 เรื่อง ในการสรางแผนที่ความคิดเมื่อพิจารณาจากดานความคิด
หลัก ความคิดรอง ความคิดยอย และความคิดของนักเรียนเอง ในภาพรวมนักเรียนมีความสามารถ
ไดคะแนนเฉลี่ย 8.64 ระดับความสามารถตามเกณฑอยูในระดับ สูง ดานที่นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ความคิดหลัก คะแนนเฉลี่ย 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
ดานที่ไดคะแนนรองลงมาคือ ความคิดรอง คะแนนเฉลี่ย 2.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน
คิดเปนรอยละ 98.67 ดานที่ไดคะแนนรองลงมาอีกคือ ความคิดยอย คะแนนเฉลี่ย 2.67 คะแนน จาก
คะแนนเต็ ม 3 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 89.00 และด า นที่ นั ก เรี ย นได ค ะแนนเฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ
ความคิดของนักเรียนเอง คะแนนเฉลี่ย 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 50.00
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
และวิธีสอนตามคูมือครู
การวิเคราะหขอ มูลเพื่อตอบคําถามขอที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความคิดเห็น
ตอวิธีสอนที่ใชวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู ในดานบรรยากาศการเรียน
การสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนอยูใน
ระดับใดและอยางไร
การวิเคราะห แบบสอบถามความคิ ดเห็นของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอ
วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ มี ต อ วิ ธี ส อนโดยใช
แผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครูในภาพรวมมีรายละเอียดดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิดและกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

ความคิดเห็น

วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
ระดับความ ลําดับ
X S.D. คิดเห็น
ที่

ดานบรรยากาศการเรียน
4.07 0.35
การสอน
ดานการจัดกิจกรรม
4.10 0.26
การเรียนการสอน
ดานประโยชนที่ไดรับ
3.98 0.28
จากการเรียนการสอน
รวม

4.05 0.30

วิธีสอนตามคูม ือครู
ระดับความ ลําดับ
X S.D. คิดเห็น
ที่

เห็นดวย
มาก

2

3.69 0.15

เห็นดวย
มาก

1

3.75 0.22

เห็นดวย
มาก

2

เห็นดวย
มาก

3

3.88 0.16

เห็นดวย
มาก

1

3.77 0.18

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

3

จากตารางที่ 25 พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มี
ตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด ( X = 4.05, S.D. = 0.30) และวิธีสอนตามคูมือครู( X = 3.77, S.D.
= 0.18) อยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาตามวิธีสอน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่สอนดวยวิธสี อนโดยใชแผนที่ความคิดมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เรียงตามลําดับ
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ไดแก ลําดับที่ 1 คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.10, S.D. = 0.26) ลําดับที่ 2 คือ
ดานบรรยากาศการเรียนการสอน ( X = 4.07, S.D. = 0.35) ลําดับที่ 3 คือ ดานประโยชนที่ไดรับ
จากการเรียนการสอน ( X = 3.98, S.D. = 0.28) สวนวิธีสอนตามคูมือครู นักเรียนเห็นดวยอยูใ น
ระดับเห็นดวยมาก เรียงตามลําดับ ไดแก ลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน
( X = 3.88, S.D. = 0.16) ลําดับที่ 2 คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 3.75,
S.D. = 0.22) ลําดับที่ 3 คือ ดานบรรยากาศการเรียนการสอน ( X = 3.69, S.D. = 0.15)
3.2 ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียนการสอนเรื่องพืชและสัตว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู มี
รายละเอียดดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิดและกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครูดานบรรยากาศการเรียนการสอน

ความคิดเห็น

วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
ระดับ
S.D. คิความ
X
ดเห็น ลําดับที่

X

4.14

0.73

มาก

3

3.48

0.68

ปาน
กลาง

5

3.67

0.73

มาก

5

3.76

0.89

มาก

3

3.76

0.89

มาก

4

3.57

0.75

มาก

4

4.24

0.70

มาก

2

3.81

0.81

มาก

1

4.52

0.51

มาก
ที่สุด

1

3.81

0.81

มาก

2

4.07

0.71

มาก

3.69

0.79

มาก

(เห็นดวย)

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหหองเรียน
ของนักเรียนมีบรรยากาศการ
เรียนที่ตื่นเตนเราความสนใจ
2. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียน
เรียนดวยความสนุกสนาน
3. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมี
อิสระในการเรียน
4. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียน
เรียนอยางมีความสุข
5. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียน
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับเพื่อน
รวม

วิธีสอนตามคูมือครู
ระดับ
S.D. คิความ
ดเห็น ลําดับที่
(เห็นดวย)
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จากตารางที่ 26 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอน
โดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู นักเรียนมีความคิดเห็นตอบรรยากาศในการเรียน
การสอนอยู ใ นระดั บ เห็ น ด ว ยมาก เมื่อพิจ ารณาเปน รายประเด็น พบวา นัก เรีย นเห็ น ดว ยกั บ
บรรยากาศในการเรียนอยูในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น คือ วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน ( X = 4.52,S.D. = 0.51) อยูในระดับมาก 4 ประเด็น
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข ( X = 4.24,
S.D. = 0.70) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหหองเรียนของนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเตนเราความ
สนใจ ( X = 4.14, S.D. = 0.73) วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียน ( X = 3.76, S.D.
= 0.89) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน ( X = 3.67, S.D. = 0.73)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็นดวยตอวิธีสอนตามคูมือครูดานบรรยากาศอยู
ในระดับเห็นดวยมาก 4 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนได
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน และวิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเรียนอยางมี
ความสุขอยูในระดับมากเทากัน ( X = 3.81, S.D. = 0.81) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวย
ความสนุกสนาน( X = 3.76, S.D. = 0.89) วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียน ( X =
3.57, S.D. = 0.75) อยูในระดับปานกลาง 1 ประเด็น ไดแก วิธีสอนแบบนี้ชวยใหหองเรียนของ
นักเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเตนเราความสนใจ ( X = 3.48, S.D. = 0.68)
3.3 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดเห็น

วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
ระดับ
S.D. คิความ
X
ดเห็น ลําดับที่

X

4.48

0.68

มาก

1

4.00

0.55

มาก

1

4.00

0.77

มาก

4

3.81

0.68

มาก

3

4.10

0.77

มาก

3

3.43

0.81

ปาน
กลาง

5

3.76

0.83

มาก

5

3.86

0.79

มาก

2

4.14
4.10

0.79
0.77

มาก
มาก

2

3.67
3.75

0.97
0.76

มาก
มาก

4

(เห็นดวย)

ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
6. กิจกรรมการเรียนการสอนของ
วิธี สอนแบบนี้มีความทาทาย
ทํ า ให นั ก เรี ย นอยากพิ สู จ น
คนควา ทดลอง
7. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาไดชัดเจนถูกตอง
และเขาใจงาย
8. วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนไดดี จดจําไดนาน
9. นักเรียนตองการเรียนดวยวิธี
สอนแบบนี้อีกในโอกาสตอไป
10. วิธีสอนแบบนี้นาสนใจ ทําให
นักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม
รวม

วิธีสอนตามคูมือครู
ระดับ
S.D. คิความ
ดเห็น ลําดับที่
(เห็นดวย)

จากตารางที่ 27 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอน
โดยใชแผนทีค่ วามคิดและวิธีสอนตามคูมือครูนักเรียนเห็นดวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในภาพรวมอยูใ นระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวยกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 5 ประเด็น คือเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ กิจกรรม
การเรียนการสอนดวยวิธสี อนแบบนี้มีความทาทาย ทําใหนกั เรียนอยากพิสูจน คนควา ทดลอง
( X = 4.48, S.D. = 0.68) วิธีสอนแบบนี้นาสนใจทําใหนกั เรียนอยากเขารวมกิจกรรม ( X = 4.14,
S.D. = 0.79) วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี จดจําไดนาน ( X = 4.10, S.D. = 0.77)
วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนถูกตองและเขาใจงาย ( X = 4.00, S.D. = 0.77)
นักเรียนตองการเรียนดวยวิธสี อนแบบนี้อีกในโอกาสตอไป ( X = 3.76, S.D. = 0.83)
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นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 เห็ น ด ว ยต อ วิ ธี ส อนตามคู มื อ ครู ด า นการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในระดั บ เห็ น ด ว ยมาก 4 ประเด็ น เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปน อ ย ดั ง นี้
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบนี้มีความทาทาย ทําใหนักเรียนอยากพิสูจน คนควา
ทดลอง ( X = 4.00, S.D. = 0.55) นักเรียนตองการเรียนดวยวิธีสอนแบบนี้อีกในโอกาสตอไป ( X
= 3.86, S.D. = 0.73) วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนถูกตองและเขาใจงาย ( X
= 3.81, S.D. = 0.68) วิธีสอนแบบนี้นาสนใจทําใหนักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม ( X = 3.67, S.D.
= 0.97) อยูในระดับปานกลาง 1 ประเด็น ไดแก วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี
จดจําไดนาน ( X = 3.43, S.D. = 0.81)
3.4 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิ ด และวิ ธี ส อนตามคู มื อ ครู ด า นประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการเรี ย นการสอน มี ร ายละเอี ย ด
ดังตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ต อ วิ ธี ส อนโดยใช แ ผนที่
ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครูในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน

ความคิดเห็น

วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
ระดับ
S.D. คิความ
X
ดเห็น ลําดับที่

X

4.19

0.60

มาก

2

4.14

0.91

มาก

1

3.52

0.81

มาก

5

3.81

0.60

มาก

3

4.00

0.77

มาก

3

3.76

0.77

มาก

4

4.24

0.62

มาก

1

3.95

0.67

มาก

2

3.95

0.74

มาก

4

3.76

0.83

มาก

4

3.98

0.71

มาก

3.88

0.76

มาก

(เห็นดวย)

ดานประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนการสอน
11. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียน
นําความรูที่ไดไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
12. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียน
มี ความมั่ นใจในการร วม
กิจกรรม
13. นักเรียนมีความรูสึกวาวิธีสอน
แบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางาน
อยางมีระบบและรอบคอบ
14. นักเรียนรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้
ช วยทําใหนักเรียนคิดอยางมี
เหตุผล
15. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียน
รูจักชวยเหลือผูอื่น
รวม

วิธีสอนตามคูมือครู
ระดับ
S.D. คิความ
ดเห็น ลําดับที่
(เห็นดวย)

จากตารางที่ 28 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอน
โดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครูเห็นนักเรียนดวยตอวิธีสอนดังกลาวในดานประโยชน
ที่ไดรับจากการเรียนการสอนอยูในระดับเห็นดวยมากทุกประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย
ดังนี้ นักเรียนรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล ( X = 4.24, S.D. = 0.62)
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X = 4.19, S.D. =
0.60) นักเรียนมีความรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานอยางมีระบบและรอบคอบ ( X =
4.00,S.D. = 0.77) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนรูจักชวยเหลือผูอื่น ( X = 3.95, S.D. = 0.74)
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจในการรวมกิจกรรม ( X = 3.52, S.D. = 0.81)
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็นดวยตอวิธีสอนตามคูมือครูดานประโยชนที่
ไดรับจากการเรียนการสอนเรื่องพืชและสัตว ในระดับเห็นดวยมากทุกประเด็น โดยเรียงลําดับจาก
มากไปนอย ดังนี้ วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X
= 4.14, S.D. = 0.91) นักเรียนรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล ( X = 3.95,
S.D. = 0.67) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจในการรวมกิจกรรม ( X = 3.81, S.D. =
0.61) นักเรียน มีความรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานอยางมีระบบและรอบคอบ ( X =
3.76, S.D. = 0.77) และวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนรูจักชวยเหลือผูอื่น อยูในระดับมากเทากัน
( X = 3.76, S.D. = 0.83)
3.5 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอโดยใชแผนที่ความคิด
ที่ไดมาจากแบบสอบถามปลายเปด
ผลการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู วิชาสราง
เสริมประสบการณชีวิตเรื่องพืชและสัตวที่ไดมาจากแบบสอบถามปลายเปด ที่ถามนักเรียนวา
นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด เรื่องพืชและสัตว พบวา
นักเรียนที่เรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตเรื่องพืชและสัตวที่สอนดวยวิธี
สอนโดยใชแผนที่ความคิดมีความคิดเห็น สรุปไดวา วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด เปนวิธีสอนที่
สนุกสนาน เราความสนใจ นักเรียนมีอิสระในการคิด มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและ
กันกับเพื่อนและไดชวยกันทํางาน นอกจากนั้น การเรียนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดชวยทํา
ใหเขาใจไดเร็วขึ้น เขาใจไดงายขึ้น รวมทั้งชวยใหเขาใจไดชัดเจนดี อีกทั้งชวยใหจําไดงา ยและจําได
นาน และยังชวยใหรูจักการวางแผนในการทํางานไดใชความคิดอยางมีเหตุผลมากขึ้นในการทํางาน
นักเรียนที่เรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตเรื่องพืชและสัตวที่สอนดวยวิธี
สอนตามคูมือครูมีความคิดเห็นสรุปไดวา วิธีสอนตามคูมือครู เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ชอบที่จะฝกปฏิบัติและทดลองชวยทําให
เขาใจเนื้อหาไดชัดเจนถูกตอง เขาใจงาย ไมสับสน สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชในการผสมพันธุพืชและสัตว และยังสามารถนําไปประกอบอาชีพได

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพืชและสัตว ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ Nonrandomized Control Group Pretest Posttest Design
โดยมีวั ตถุประสงคเ พื่อเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่ องพื ชและสัตวของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่ ส อนด ว ยวิ ธี ส อนที่ ใ ช แ ผนที่ ค วามคิ ด และวิ ธี ส อนตามคู มื อ ครู ศึ ก ษา
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดย
ใชแผนที่ความคิด และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู เรื่องพืชและสัตว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดหนองกบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
จังหวัดราชบุรี จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 42 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียน โดยใช
แบบทดสอบคูขนาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่
ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t-test แบบ Independent และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
Analysis) ผลการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียน
ชั้นประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ที่สอนดว ยวิธีสอนโดยใชแ ผนที่ ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู สรุป
ผลการวิจัยดังนี้
1. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น เรื่ อ งพืช และสั ตว ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 6
ที่สอนดวยวิ ธีสอนโดยใชแผนที่ ความคิ ดและวิธีสอนตามคูมือครู แตกตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู
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2. ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอน
ดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด พบวา นักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดอยูใน
ระดับสูงทุกเรื่อง ในทุกแผนการจัดการเรียนรู ดานที่นักเรียนมีความสามารถสูงที่สุด อยูในลําดับที่
1 คือ ความคิดหลัก ซึ่งสูงกวาดานความคิดรอง ความคิดยอย และดานที่นักเรียนมีความสามารถใน
การสรางแผนที่ความคิดต่ําที่สุดคือ ดานความคิดของนักเรียนเอง
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เห็นดวย ตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และวิธี
สอนตามคูมือครู ในภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอวิธีสอนทั้งสองวิธี เมื่อพิจารณาตามวิธีสอน
พบว า วิ ธีส อนโดยใชแ ผนที่ ค วามคิด นั ก เรีย นเห็น ด ว ยมากทุ ก ดาน ลํ าดับที่ 1 คือ ด านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยกิ จกรรมการเรียนการสอนดว ยวิธีสอนนี้มีความทาทาย ทํา ให
นักเรียนอยากพิสูจน คนควา ทดลอง นาสนใจอยากเขารวมกิจกรรม ชวยใหเขาใจบทเรียนไดดี
จดจําไดนาน ทําใหเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนถูกตอง เขาใจงาย สวนวิธีสอนตามคูมือครู นักเรียนเห็น
ดวยมาก ลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน โดยวิธีสอนแบบนี้ชวยให
นักเรียนนําความรูไปใชในชีวิ ตประจําวัน ทําใหคิด อยางมีเหตุผล มีความมั่นใจในการเขารว ม
กิจกรรม ทํางานอยางมีระบบรอบคอบ และรูจักชวยเหลือผูอื่น
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู
สามารถนําไปสูการอภิปรายผล ไดดังนี้
1. ผลจากการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งพื ช และสั ต ว ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว โดย
วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาโดยวิธีสอนตาม
คูมือครู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดนักเรียนไดฝกการ
สรางแผนที่ความคิดซึ่งชวยใหเกิดความคิดรวบยอด เขาใจในบทเรียนไดดี สามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย ของเรื่องที่เรียนไดอยางชัดเจน ผูเรียนสามารถ
เก็บความรูไวไดในความจําระยะยาว ชวยใหจําไดดี ซึ่งจะทําใหความสามารถของนักเรียนสูงขึ้น
อีกทั้งในการจัดการเรียนรูครั้งนี้การใหเขียนแผนที่ความคิดเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจและชอบ แลว
เขียนความเขาใจออกมาเปนแผนที่ความคิด มีการจัดลําดับความเขาใจในสาระสําคัญของเนื้อหา
โดยนักเรียนไดใชทักษะหลายดานในการสรางแผนที่ความคิด เชน การคิดวิเคราะห การวางแผน
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ลากเส น การใช คํ า เชื่ อ ม การจั ด ลํ า ดั บ การใช สี การวาดภาพ หรื อ การใช ภ าพแทนคํ า การใช
สัญลักษณตางๆ เปนการใชสมองทั้งสองซีกใหสัมพันธกัน และจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนรายแผน นักเรียนไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 70.48 แผนการจัดการ
เรียนรูที่นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด ไดแกแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่องสัตวเลี้ยงและสัตวปา
ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.00 ซึ่งอาจจะเปนเพราะนักเรียนไดฝกคิด ฝกทํา จึงเกิดมโนภาพขึ้นทําให
เกิดความรูความเขาใจ สอดคลองกับกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล ที่กลาววา
การเรียนรูที่มีความหมายเปนการเรียนรูที่เด็กมองเห็นความสัมพันธของมโนภาพเดิมที่มีอยูใน
โครงสร า งความคิ ด กับ มโนภาพใหม เพื่ อ สร า งความสั มพั น ธ ชุด ใหม ซึ่ง ทํา ให โครงสร า งทาง
ความคิดขยายขอบขายไดอยางกวางขวาง (Ausubel , อางถึงใน พรพันธ อิสระ 2545 : 50) และ
สอดคลองกับแนวคิดของมาโลนและเดกเกอร (Malon and Deker n.d.) และฟรีแมน (Freeman
2002, อางถึงใน ศิริมณฑา ขุนศิริ 2546 : 136) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศนที่ชวยใน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรไวในทํานองเดียวกันวา แผนผังมโนทัศนจะชวยผสมผสานความรูจน
สามารถสรุปความรูใหมและขอมูลใหมได แลวแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลที่เกิดขึ้นทําใหจําได
งายขึ้น และมีความคงทนในการจํา ชวยใหเกิดแรงจูงใจในความทาทาย เมื่อนํามาใชสอนเริ่มตน
เรียนเรื่องใหม ทําใหผูเรียนรูวาเรื่องใหมประกอบดวยความรูอะไรบาง นอกจากนี้แลวยังชวยแสดง
โครงสรางของเรื่องที่เรียนวามีความซับซอนและแสดงความสัมพันธกับมโนทัศนอื่น ๆ อีกมากมาย
จนเขียนเชื่อมโยงออกมาเปนประโยคที่มีความหมายได ดังนั้นอาจกลาวไดวา การสอนโดยใชแผน
ที่ความคิดเปนการสอนที่ชวยใหผูเรียนสรางองคความรูจากสิ่งที่เรียน ชวยใหจําและเขาใจเรื่อง
ที่เรียนไดดี จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับที่ธัญญา ผลอนันต
(2543 : 1, อางถึงใน ประทุม วิชาโคตร 2544 : 55) ที่กลาววา ขอดีของการใชแผนที่ความคิดในการ
ชวยสอน คือชวยใหนักเรียนสนใจบทเรียน สงผลใหเกิดการรับรูไดเร็วขึ้น และใหความรวมมือใน
การเรียนการสอนมากขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับโรแมนสและวิเทล (Romance & Vitale 1999,
อางถึงใน วิสาข จั ติวัตร และ กาญจนา สุจิต 2545 : 1) ที่เสนอแนะวา การสอนโดยใชแผนภูมิ
ความคิดรวบยอดในกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนสามารถจัดระบบโครงสรางของ
ความรูที่เรียน และเขาใจเนื้อหาความสัมพันธของความคิดรวบยอดไดดี นอกจากนั้นลักษณะที่โดด
เดนของแผนที่ความคิด ทําใหการเรียนสนุกสนาน ชวยใหจํางาย ไมเครียด การระบายสีจะชวยใน
การจําและกระตุนสมองซีกขวา การลากเสนมีลักษณะที่เชื่อมโยงตอกันในแตละความคิด เปนการ
ใชภาพสัญลักษณตกแตงสีสันทําใหสะดุดตา (Tony Buzan 1997, อางถึงในพรพันธ อิสระ 2545 :
50) สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมาน ถาวรรัตนวนิช (2541 : บทคัดยอ) ที่ทดลองใชเทคนิค
แผนผังทางปญญา (Mind Mapping) ที่มีตอความคิดสรางสรรค พบวา คะแนนความคิดสรางสรรค
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หลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมในแตละระดับของลักษณะบุคคลที่มี
ความคิดสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิจัยของประทุม
วิชาโคตร (2544 : 58) ที่ไ ดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ฝกโดยการเขียนแผนที่ความคิด พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิง
สรางสรรควิชาภาษาไทย กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการสอนที่ใชแผนที่ความคิด มีการแจงจุดประสงคการเรียนรูของ
การสอนใหผูเรียนทราบ มีการใชแผนที่ความคิดวิเคราะหเนื้อหาของหนวยการเรียนรูกอนที่จะเรียน
และใชแผนที่ความคิดนําเขาสูบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมเขากับความรูใหมกอนที่จะเรียน
เนื้อหาใหม นักเรียนไดสรางแผนที่ความคิดในเรื่องที่เรียนเพื่อแยกเปนความคิดหลัก ความคิดรอง
และความคิดยอย ๆ สรุปเปนสาระสําคัญที่ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนใชแผนที่ความคิด
ที่นักเรียนสรางขึ้นมานําเสนอตอชั้นเรียน และใชในการสรุปบทเรียนดวย จึงเปนผลทําใหผูเรียน
เรียนไปดวยกระบวนการคิดอยางมีจุดหมายตลอดเวลา และไดเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
สอดคลองกับแนวคิดของบรูเนอร (Bruner, อางถึงใน สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา 2545 : 128)
ที่เนนวา ผูเรียนเปนผูสรางความรูประสบการณที่เคยมีมากอนจะมีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู
และเขาเชื่อวาลําพังวุฒิภาวะอยางเดียวนั้นไมเพียงพอตอการพัฒนาโครงสรางความรูใหม แตยังมี
ประสบการณอื่น ๆ เชน พัฒนาการดานภาษาและประสบการณเดิมมีสวนสําคัญในการเพิ่มความ
เจริญงอกงามทางสติปญญาสอดคลองกับแนวคิดของ ออซูเบล (Ausuble, อางถึงใน สุวิทย มูลคํา
และ อรทัย มูลคํา 2545 : 128) ที่เขาเชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนมีความรูพื้นฐานที่
สามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได และการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธระหวาง
ความรูใหมกับโครงสรางของความรูเดิมที่มีอยู จัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful
Learning) สอดคลองกับแนวคิดของจอหน ดิวอี้ (John Duwey, อางถึงใน สุวิทย มูลคํา และอรทัย
มูลคํา 2545 : 127) ที่เสนอไววา ผูเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการกระทํา (Learning by doing) และ
ผูเรียนตองมีการทําความเขาใจความรูใหม โดยตองอาศัยประสบการณเดิมมาเปนพื้นฐาน
2. ผลจากการให นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 สร า งแผนที่ ความคิ ด ในกิจ กรรม
การเรียนของกลุมทดลอง พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการสรางแผนที่
ความคิดอยูในระดับสูงในทุกแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 7 แผน ซึ่งสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดสูงกวากลุมควบคุม
ที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนในกลุมทดลองไดสรางแผนที่ความคิด
แลวเกิดความคิดรวบยอด เขาใจวากําลังเรียนเรื่องอะไร ในเรื่องที่เรียนมีประเด็นใหญ ๆ อะไรที่ตอง
เรียนรู และในประเด็นใหญ ๆ นั้น มีรายละเอียดยอย ๆ อะไรบางที่แตกออกไป ทําใหนักเรียนไดคิด
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และเขาใจเรื่องที่เรียนไดอยางเปนระบบ จัดระเบียบความคิด สรุปไดดี เขาใจไดงาย เขาใจเร็วขึ้น
และจําไดดี สอดคลองกับ โนวัค(Novak 1984, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 53) ที่เสนอไววา
แผนผังมโนทัศน Concept Mapping หรือ Mind Mapping เปนเทคนิคหนึ่งที่ชวยในการเรียนรูที่
ลึกซึ้งกวางขวางมากขึ้น ชวยในการจํา ชวยใหเขาใจความสัมพันธ ระหวางแนวคิดโดยสรางแผนผัง
เชื่อมโยงและการคิดที่ชัดเจน สามารถใชในการเรียนรูทุกสาระวิชา ถาฝกการใชแผนผังมโนทัศน
อยางสม่ําเสมอ จะชวยพัฒนาผลการเรียนรู ผลการปฏิบัติงานได และสามารถเรียนรูไดเร็วขึ้น และ
สอดคลองกับ วิสาข จัติวัตร และ กาญจนา สุจิต (2545 : 10) ที่กลาวสรุปไววา แผนภูมิความคิด
ช ว ยให นั ก เรี ย นสามารถสรุ ป เนื้ อ หาในวิ ช าที่ เ รี ย นได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คะแนนเฉลี่ ย
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดสูงสุดเปนลําดับที่ 1 คือดานความคิดหลัก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา นักเรียนเขาใจหัวเรื่องที่เรียนวากําลังเรียนเรื่องอะไร จึงเขียนเปนความคิดหลักไวตรงกลาง
ไดถูกตอง ชัดเจน ประกอบกับนักเรียนสามารถใชรูปภาพมาประกอบตรงศูนยกลาง ชวยเพิ่มความ
เขาใจ ความนาสนใจ และชวยเชื่อมโยงไปความคิดอื่นไดมากขึ้น และสามารถใชสีมาระบายไดมาก
ถึง สามสี หรื อ มากกว า ตามเกณฑที่กํ า หนดไว ไ ด จึ งทํา ใหนั ก เรี ย นทํ า คะแนนไดม ากกว าด า น
ความคิดรอง และความคิดยอย ซึ่งเปนดานที่มีรายละเอียดและความซับซอนมากกวา สําหรับดาน
ความสามารถในการสรางแผนที่ความคิดที่นักเรียนทําคะแนนไดต่ํากวาความสามาสรถดานอื่น ๆ
คือ ดานความคิดของนักเรียนเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนยังไมลึกซึ้ง
พอ อั น เนื่ อ งจากเวลาในการเรี ย นและการฝ ก สร า งมี จํ า กั ด และนั ก เรี ย นขาดการฝ ก การคิ ด ลึ ก
คิดกวาง คิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมาโดยตลอด ประกอบกับนักเรียนแสดงออกในสวนที่เปน
ความคิดของนักเรียนเองยังไมสมบูรณตามเกณฑ คือ อาจจะขาดการใชเสนและสีที่สวยงามชัดเจน
หรืออาจจะขาดความคิดที่ขยายออกจากเนื้อหาเดิมเปนองค ความรูเพิ่มเติมหรือความรูใหม
3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม
นักเรียนเห็นดวยกับวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครูทั้ง 2 วิธี อยูในระดับมาก
อาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตเรื่องพืชและสัตว
ทั้ง 2 วิธีไดจัดใหผูเรียนไดฝกการสังเกต ศึกษาคนควา จดบันทึก และลงมือปฏิบัติการทดลอง
รวมกันทํากิจกรรมเปนกลุมตามใบงานที่กําหนด จะเห็นไดจากการวิเคราะหความคิดเห็นของ
นักเรียน ในแบบสอบถามปลายเปด พบวา ผูเรียนที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและ
วิธีสอนตามคูมือครู มีความคิดเห็นตอวิธีสอนในทํานองเดียวกันวา เปนวิธีสอนที่สนุกสนานเรา
ความสนใจ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไดชวยกันทํางานและเปนวิธีสอนที่ชวยให
เขาใจงาย อาจเปนเพราะวิธีสอนทั้ง 2 วิธี มีการใหนักเรียนศึกษาคนควา อภิปราย และสรุปดวย
ตนเอง จึ ง อาจเป น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ทํ า ให ผู เ รี ย นเห็ น ด ว ยกั บ วิ ธี ส อนทั้ ง 2 วิ ธี อ ยู ใ นระดั บ มาก
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สอดคลองกับ ทิพวดี ทิพยโคกกรวด (2544:บทคัดยอ) ไดกลาวถึงผลการวิจัยไววา การสอนโดยให
เขียนแผนผังมโนมติในบรรยากาศรวมมือกันเรียนรู ทําใหนักเรียนไดพัฒนาทั้งทางดานทักษะการ
คิด และพัฒนาทางดานพฤติกรรมทางสังคมไปพรอม ๆ กัน โดยนอกจากจะชวยใหนักเรียนทําความ
เข า ใจในเรื่ อ งที่ เ รี ย นได ง า ย จดจํ า ในเรื่ อ งที่ เ รี ย นได ดี จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธระหวางมโนมติตาง ๆ ของเรื่องที่เรียนไดแลว ยังทําใหนักเรียนรูจักทํางานเปนทีม มี
ความสามัคคีรูจักชวยเหลือกัน ซึ่งทําใหนักเรียนมีความสุข และเพลิดเพลินในการเรียน และมี
ความคิ ด สร า งสรรค ใ นการสร า งแผนผั ง มโนมติ ทั้ ง นี้ จ ากการที่ นั ก เรี ย นได ร ว มคิ ด ร ว มทํ า
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทําใหนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
และเกิดการเรียนรูไดดี แตเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนแยกตามวิธีสอน พบวา นักเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ไดแก ลําดับที่ 1 คือ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลําดับที่ 2 คือดานบรรยากาศการเรียนการสอน ลําดับที่ 3
คือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน สวนวิธีสอนตามคูมือครู เห็นดวยอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับ ไดแก ลําดับที่ 1 คือดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน ลําดับที่ 2 คือดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลําดับที่ 3 คือดานบรรยากาศการเรียนการสอน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน แยกตามการจัดการเรียนรู พบวา ในดานบรรยากาศการเรียน
การสอน ที่สอนโดยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 1
คือ วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด นักเรียนไดรวมกันทํากิจกรรมกลุม มีการชวยเหลือกัน
ระหวางเด็กเกง ปานกลาง และออน ชวยกันคิดวิจารณเนื้อหาเพื่อเขียนแผนที่ความคิด และระบายสี
จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการทํางาน มี
การอานและอธิบายแผนที่ความคิดใหเพื่อนทุกคนในกลุมไดเขาใจ มีการปรึกษาหารือ แสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันโดยตลอด และเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 5 คือ
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนตองทํางาน
และเขียนแผนที่ความคิดในเวลาอันจํากัด นักเรียนจึงอาจทํางานดวยความเครงเครียดเพื่อใหงาน
เสร็จทันเวลาซึ่งตางจากการทํางานที่มีเวลามากๆ และในสวนของการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนตาม
คูมือครู ดานบรรยากาศการเรียนการสอน นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือ วิธีสอน
แบบนี้ ทํ า ให นั ก เรี ย นได มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร ว มกั บ เพื่ อ น ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุมตามใบงาน ไดรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง มีการอภิปรายเพื่อหา
ขอสรุปรวมกัน และจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน พบวา ในการทํางานกลุม
นักเรียนไดชวยกันทํางาน มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และเห็นดวยอยู
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ในระดับปานกลาง ลําดับที่ 5 คือ วิธีสอนแบบนี้ชวยใหหองเรียนของนักเรียนมีบรรยากาศการเรียน
ที่ตื่นเตน เราความสนใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บรรยากาศการเรียนของนักเรียนคลายกับแบบเดิมที่
นักเรียนเคยเรียนอยูตามปกติ
ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด
นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือ กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบนี้มีความ
ทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจนคนควาทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนไดศึกษาคนควา แลว
นําเนื้อหามาวิเคราะหเพื่อสรางเปนแผนที่ความคิดในเรื่องที่เรียน แยกเปนความคิดหลัก ความคิด
รอง และความคิดยอย ๆ จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีความสนใจใน
การเรียน ทุกคนมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหบทเรียนโดยตลอด และมุงมั่นสรางแผนที่ความคิดให
ถูกตองตามเกณฑ และเห็นดวยในระดับมาก ลําดับสุดทาย คือ นักเรียนตองการเรียนดวยวิธีสอน
แบบนี้อีก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการทํางานกลุมหรือเขียนแผนที่ความคิด ยังมีนักเรียนบางคนที่ยัง
ไมไดมีสวนรวมในการเขียนแผนที่ความคิด นักเรียนบางคนจึงอาจคิดวาตนเองทํางานมากกวาคน
อื่น และผูที่ยังไมมีสวนรวมจะรูสึกวาไมสนุกในการเรียน และในสวนของการจัดการเรียนรูดวยวิธี
สอนตามคูมือครู นักเรียนเห็นดวยในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือ การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอน
แบบนี้มีความทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจนคนควา ทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได
ศึกษาคนควาและทดลองดวยการปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมตามใบงาน จากการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจในการเรียน สนใจสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
สนใจและตื่นเตนกับกิจกรรมการทดลองที่ไดลงมือปฏิบัติจริง ชวยเหลือกันทํางานกลุมดี และเห็น
ดวยอยูในระดับปานกลาง ลําดับสุดทาย คือ วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี จดจํา
ไดนาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การสอนวิธีนี้ไมเนนใหเทคนิค เครื่องมือหรือสื่อการเรียนที่จะชวย
เสริมใหนักเรียนเขาใจบทเรียน และจําไดนาน เชนเดียวกับนักเรียนกลุมทดลองที่ใชแผนที่ความคิด
เปนเครื่องมือในการเรียนรู ทําความเขาใจบทเรียน
ในดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนการสอน พบวา การจัดการเรียนรูโดยใช
แผนที่ความคิด นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือ นักเรียนรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวย
ทําใหนักเรี ยนคิ ดอย างมีเหตุผล ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก กิ จกรรมการเรียนการสอนโดยใชแ ผนที่
ความคิดชวยใหนักเรียนไดใชความคิด จับประเด็นความคิดจัดลําดับความคิด ที่ตองมีเหตุผลที่
สอดคลองกันเพื่อนํามาสรางแผนที่ความคิด รวมทั้งนักเรียนตองคิดอยางมีจุดหมาย คิดเชื่อมโยง
ความคิดเดิมเขากับความรูใหม จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นเสนอตอกลุม และรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุมอยางมีเหตุผล และเห็นดวยอยู
ในระดับมาก ลําดับสุดทาย คือ วิธีสอนแบบนี้ ชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจในการรวมกิจกรรม
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการคิดวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรางแผนที่ความคิด อาจเปนปญหาตอนักเรียน
ที่เรียนออน ทําใหขาดความมั่นใจในการรวมกิจกรรมโดยไมคุนเคยกับการรวมกันปฏิบัติงานกลุม
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel 1968, อางถึงใน มลิวัลย
กาญจนชาตรี 2535 : 48) ที่เสนอไววา การเรียนรูอยางมีความหมาย เปนการเชื่อมโยงสิ่งที่จะเรียนรู
ใหมหรือมโนมติใหมเขากับความรูหรือมโนมติที่มีอยูแลวในโครงสรางทางสติปญญาของผูเรียน
ทําใหผูเรียนเกิดความรูใหมไดอยางเขาใจ และเกิดความคงทนในการเรียนรู และสอดคลองกับ
แนวคิดของ ไสว ฟกขาว (ม.ป.ป.) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของแผนที่ ความคิดไววา ใชในการ
วิเคราะหเนื้อหาหรืองานตาง ๆ ใชในการระดมสมอง (Brainstorming) ใชในการสรุปหรือสรางองค
ความรู ชวยจัดระบบความคิด ชวยใหจําไดดี ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค และชวยสงเสริม
การทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา ในสวนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนตาม
คูมือครู นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 คือ วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนนําความรูท ไี่ ด
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนไดฝกปฏิบัติการทดลอง การผสม
พันธุพืช และไดศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธุสัตว จากการสังเกตและบัน ทึกพฤติกรรม พบวา
นั ก เรี ย นชอบและประทั บ ใจกั บ กิ จ กรรมการทดลอง จนเชื่ อ มั่ น ว า จะสามารถนํ า ความรู ไ ป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 4 มี 2 ประเด็น คือ นักเรียน
มีความรูสึกวา วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานอยางมีระบบและรอบคอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนที่เรียนออนยังตองไดรับการมอบหมายงาน และกระตุนใหทํางาน ลําดับที่ 4 อีกประเด็น
หนึ่ง คือ วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนรูจักชวยเหลือผูอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการแบงกลุม
ทํางานนั้น นักเรียนที่เรียนเกงมีโอกาสไดชวยเหลือนักเรียนที่เรียนปานกลางและนักเรียนที่เรียน
ออนมากกวา สวนนักเรียนที่เรียนออนนั้นอาจมีโอกาสนอยที่จะชวยเหลือนักเรียนที่เรียนเกง หรือ
ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู ผูวิจัยไดทํา
การสรุปแนวคิดเพื่อเปนขอเสนอแนะ คือ ขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ขอเสนอแนะทั่วไป
เพื่อใหสามารถนําวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดไปใชในการจัดการเรียนการสอนให
ไดผลดี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นที่ ส อนด ว ยวิ ธี ส อนโดยใช แ ผนที่ ค วามคิ ด มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตามคูมือครู และมีความสามารถในการ
สรา งแผนที่ค วามคิ ด อยู ใ นระดั บสูง ดั งนั้น หน ว ยงานที่เ กี่ ย วของ ไดแ ก กระทรวงศึ ก ษาธิก าร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูบริหารโรงเรียนและฝายวิชาการควรสนับสนุนสงเสริมนิเทศใหผูสอนไดจัดกิจกรรม
การเรียน
การสอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด โดยการจัดอบรมสัมมนา หรือสงครูเขา
รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมใหครูผูสอน
ไดฝกใชแผนที่ความคิดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนเกิดความชํานาญ
2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนเห็นดวยกับการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนโดย
ใชแผนที่ความคิด โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน โดยดานที่นักเรียนเห็นดวย
มากเปนลําดับสุดทายคือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน ที่ชวยใหรูจักชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ไดใชความคิดอยางมีเหตุผลมากขึ้นในการทํางาน และรูจักแยกแยะความรูไดอยางชัดเจน
ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนไดรวมกันปฏิบัติ สงเสริมดาน
ประโยชนของการรวมมือกันเรียนรู ชวยเหลือกันและกันอยางตอเนื่อง ใหอิสระและเวลาในการ
ทํางาน เพื่อนักเรียนจะไดเรียนรูดวยความสนุกสนาน เห็นประโยชนที่ไดรับจากการเรียนโดยใช
แผนที่ความคิดในดานอื่นๆ มากขึ้น รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และรูจักแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล ตลอดจนรูสึกชวยเหลือผูอื่นและมีความเอื้ออาทรตอกันและกัน
3. จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการสราง แผนที่ความคิดของนักเรียนกลุม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑสูงทุกแผนการจัดการเรียนรู และจากคะแนนรายแผนการจัดการ
เรียนรู พบวา ในทุกแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนที่ความคิด ดาน
ความคิดหลักไดคะแนนต็มทุกแผน ในภาพรวมคะแนนดานความคิดหลักสูงกวาดานความคิดรอง
ความคิดยอย และความคิดของนักเรียนเอง ความซับซอนในรายละเอียดของเนื้อหาในสวนของ
ความคิดรอง และความคิดยอยที่นักเรียนตองวิเคราะหมีมากกวาในสวนของความคิดหลัก ดังนั้น
ครู ผู ส อนควรใช กิ จ กรรมการสร า งแผนที่ ค วามคิ ด ให นั ก เรี ย นได ฝ ก สร า ง เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเกิ ด
ความคิดรวบยอด เขาใจความคิดรองที่แตกออกจากความคิดหลัก และจากความคิดรองแตกออกเปน
ความคิดยอย ๆ ไดอีกโดยเนนใหนักเรียนฝกวิเคราะหความคิดรองอละความคิดหลักใหมากขื้น ซึ่ง
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จะชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนไดดี เขาใจไดงาย จัดรวบรวมขอมูลไดอยางเประบบ ชวยให
จดจําไดนาน รวมทั้งไดฝกการสรางแผนที่ความคิดเปนรายบุคคลก็จะชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียน
ไดดียิ่งขึ้น สวนดานความสามารถที่นักเรียนทําไดตํ่ากวาดานอื่น คือ ดานความคิดของนักเรียนเอง
ควรจัดกิจกรรมฝกการคิดสรางสรรคและติดตามดูแลอยางจริงจังจะชวยใหนักเรียนแสดงออกทาง
ความคิดที่หลากหลายได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผู วิ จัย มี ข อ เสนอแนะเพื่อการวิ จัย ครั้ งตอ ไป สํ า หรั บผูที่ ส นใจวิธีส อนโดยใช แ ผนที่
ความคิด ดังตอไปนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครูในระดับการศึกษาอื่นไดแกชั้นระถม
ศึ ก ษาป ที่ 4 และ 5 หรื อ ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา รวมทั้ ง เนื้ อ หาอื่ น เช น เรื่ อ งสารเคมี เรื่ อ ง
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เรื่องสิ่งเสพติด เปนตน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรีย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะหดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครูและวัดความคงทนในการเรียนรู
3. ควรมีการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิดกับวิธีสอนอืน่ ๆ เชน วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู หรือ วิธีสอนโดยใชชดุ การสอน เปนตน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ดร. ชาญ ชุมบุญชู
รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว
2. นางสาวเพ็ญ เลียงจันทร
ศึกษานิเทศกระดับ 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาและวิธีสอน
3. นางสาวศิริวัลย อุดมพรวิรัตน
ศึกษานิเทศกระดับ 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
-

การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
การคํานวณหาคาความยากงาย
การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก
การคํานวณหาคาความเชือ่ มั่น
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ตารางที่ 29 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการสอนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนที่ใชแผนที่
ความคิด
รายการประเมิน

ผูเชี่ยวชาญ
1 2 3

ΣR

IOC

1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับ
จุดประสงคการเรียนรูและเนือ้ หา

+1 +1 +1

+3

1.00

+3

1.00

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
+1 +1 +1
การเรียนรูกับเนื้อหา
2.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการ +1 +1 +1
เรียนรูกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมิน
3. เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับ
จุดประสงคการเรียนรู
3.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับ
คําอธิบายรายวิชา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรม
การเรียนการสอนกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรม
การเรียนการสอนกับเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรม
การเรียนการสอนกับการประเมินผล
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ตารางที่ 29 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ
1 2 3

ΣR

IOC

5. การประเมินผล
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผล
+1 +1 +1
กับจุดประสงคการเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผล
+1 +1 +1
กับกิจกรรมการเรียนการสอน

+3

1.00

+3

1.00

6. สื่อการเรียนการสอน
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียน
การสอนกับกิจกรรมการเรียนการสอน

+3

1.00

รายการประเมิน

+1 +1 +1
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ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการสอนกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู
รายการประเมิน
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับ
จุดประสงคการเรียนรูแลเนื้อหา
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับเนื้อหา
2.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมิน
3. เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับ
จุดประสงคการเรียนรู
3.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับ
คําอธิบายรายวิชา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรม
การเรียนการสอนกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรม
การเรียนการสอนกับเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรม
การเรียนการสอนกับการประเมินผล
5. การประเมินผล
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผล
กับจุดประสงคการเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผล
กับกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูเชี่ยวชาญ
1 2 3

ΣR

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00

+1 +1 +1

+3

1.00
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ตารางที่ 30 (ตอ)
รายการประเมิน
6. สื่อการเรียนการสอน
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียน
การสอนกับกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูเชี่ยวชาญ
1 2 3

ΣR

IOC

+1 +1 +1

+3

1.00
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ตารางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จุดประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายของพืชดอกได
จําแนกประเภทของดอกได
จัดกลุมของพืชดอกได
บอกความหมายของการสืบพันธุได
บอกขั้นตอนการการสืบพันธุแบบอาศัย
เพศได
6. บอกการปฏิสนธิของพืชไดได
7. บอกการถายละอองเรณูของพืชได
8. บอกสิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณูของ
พืชได
9. บอกการเจริญเติบโตของรังไขไปเปน
ผลได
10. บอกการเจริญเติบโตของไขออนไปเปน
เมล็ดได
11. วิเคราะหขอดีขอเสียของการขยายพันธุ
แบบอาศัยเพศได
12. บอกความหมายของการสืบพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศได
13. บอกการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัย
เพศวิธีตางๆ ได
14. อธิบายวิธีการขยายพันธุพืชดอกแบบไม
อาศัยเพศดวยวิธีการปกชํา การตอนกิ่ง
การติดตา และการทาบกิ่งได
15. ระบุอุปกรณทใี่ ชในการขยายพันธุพืช
ดอกแบบไมอาศัยเพศไดถูกตอง

ขอ

ประเภท

1 ความเขาใจ
2 การวิเคราะห
3 การสังเคราะห
4 ความเขาใจ
5 ความเขาใจ

ผูเชี่ยวชาญ
1 2 3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

IOC
+3
+3
+3
+3
+3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
7 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
8 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
9

ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

10 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
11 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
12 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
13 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
14 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

15

ความจํา

+1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่ 31 (ตอ)
จุดประสงค
16. วิเคราะหขอดีขอเสียของการขยายพันธุ
พืชแบบไมอาศัย เพศได
17. บอกความหมายของพืชไรดอกได
18. บอกประเภทของพืชไรดอกได
19. บอกความแตกตางของพืชดอกและ
พืชไรดอกได
20. บอกการสืบพันธุของพืชไรดอกได
21. บอกความหมายของการสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศของสัตวได
22. อธิบายการปฏิสนธิของสัตวได
23. จําแนกการปฏิสนธิภายในรางกายของ
สัตวได
24. จําแนกการปฏิสนธิภายในรางกายของ
สัตวได
25. จําแนกการปฏิสนธิภายในและการ
ปฏิสนธิภายนอกรางกายของสัตวได
26. ยกตัวอยางการสืบพันธุแบบอาศัยเพศได
27. จําแนกสัตวทอี่ อกลูกเปนตัวและสัตวที่
ออกลูกเปนไขได
28. จําแนกสัตวทอี่ อกลูกเปนไขได
29. จัดกลุมการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของ
สัตวได
30. อธิบายการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได
31. จําแนกสัตวทสี่ ืบพันธุโดยมาอาศัยเพศ
ได

ผูเชี่ยวชาญ
IOC
1 2 3
16 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

ขอ

ประเภท

17 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
18 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00
19 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
20 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
21 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
22 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
23 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
24 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
25 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
26 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
27 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
28 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
29 การสังเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
30 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
31 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่ 31 (ตอ)
จุดประสงค
32. บอกการสืบพันธุแบบแตกหนอของ
ไฮดราได
33. บอกการสืบพันธุแบบแบงตัวของ
อะมีบาและพารามีเซียมได
34. บอกความหมายของสัตวเลี้ยงได
35. บอกความหมายของสัตวปาได
36. จําแนกชื่อสัตวเลี้ยงได
37. จําแนกสัตวปาได
38. จําแนกสัตวปาสงวนได
39. จําแนกสัตวปาคุมครองได
40. บอกประโยชนและโทษของสัตวเลี้ยง
และสัตวปาได

ผูเชี่ยวชาญ
IOC
1 2 3
32 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

ขอ

ประเภท

33

ความจํา

+1 +1 +1 +3 1.00

34 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
35 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
36 การวิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00
37
38
39
40

การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+3
+3
+3
+3

1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 32 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน
โดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ของนักเรียน
รายการประเมิน
1. เพศของนักเรียน
2. นักเรียนเรียนพิเศษวิชาสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตหลังจากโรงเรียนเลิกแลวหรือไม
3. ผูปกครองที่นักเรียนอาศัยอยูดวยในปจจุบนั
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน
6. สถานที่ตั้งของบานและบริเวณที่พกั อาศัยของ
นักเรียน

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

ΣR

IOC

+3
+3

1.00
1.00

+3
+3
+3
+3

1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 33 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน
โดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว
รายการประเมิน
ดานบรรยากาศการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหหองเรียนของนักเรียนมี
บรรยากาศในการเรียนที่ตนื่ เตน
2. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหนกั เรียนเรียนดวยความ
สนุกสนาน
3. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียนมีอิสระในการเรียนรู
4. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียนเรียนอยางมีความสุข
5. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบนี้ มี
ความทาทาย ทําใหนกั เรียนอยากพิสูจน คนควา
และทดลอง
7. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียนเขาใจเนื้อหาได
ชัดเจนถูกตองและเขาใจงาย
8. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียนเขาใจบทเรียนไดดี
จดจําไดนาน
9. นักเรียนตองการเรียนดวยวิธสี อนแบบนี้อีกใน
โอกาสตอไป
10. วิธีสอนแบบนีน้ าสนใจทําใหนักเรียนอยากเขา
รวมกิจกรรม

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

ΣR

IOC

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+3
+3
+3

1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00
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ตารางที่ 33 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน
11. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหนกั เรียนนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
12. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหนกั เรียนมีความมั่นใจในการ
รวมกิจกรรม
13. นักเรียนมีความรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชว ยให
นักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและรอบคอบ
14. นักเรียนรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหนกั เรียน
คิดอยางมีเหตูผล
15. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหนกั เรียนรูจักชวยเหลือผูอื่น

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

ΣR

IOC

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00

+1

+1

+1

+3

1.00
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ตารางที่ 34 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน
โดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน
ที่ใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืช
และสัตว ที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน
รายการประเมิน
นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีสอนวิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1
+1

ΣR

IOC

+3

1.00
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การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
จากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2543:117)
IOC =
เมื่อ IOC
ΣR
N

แทน
แทน
แทน

∑R

N

ดัชนีความสอดคลอง
ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ
+1 หมายถึง สอดคลอง
0 หมายถึง ตัดสินไมได
-1 หมายถึง ไมสอดคลอง
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ตารางที่ 35 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ (q)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชและสัตว
ขอ

p

r

q

pq

1
2*
3*
4
5*
6
7
8*
9
10*
11*
12*
13
14
15
16*
17
18
19
20*
21
22
23*
24*

0.73
0.84*
0.68
0.65
0.70
0.76
0.49
0.81*
0.49
0.78
0.59
0.19*
0.49
0.68
0.59
0.70
0.62
0.57
0.54
0.70
0.57
0.35
0.70
0.73

0.50
0.33
0.42
0.58
0.67
0.42
0.50
0.25
0.50
0.50
0.42
0.50
0.58
0.75
0.58
0.50
0.25
0.67
0.50
0.42
0.75
0.58
0.50
0.50

0.27
0.16
0.32
0.35
0.30
0.24
0.51
0.19
0.51
0.22
0.41
0.81
0.51
0.32
0.41
0.30
0.38
0.43
0.46
0.30
0.43
0.65
0.30
0.27

0.20
0.13
0.22
0.23
0.21
0.18
0.25
0.15
0.25
0.17
0.24
0.15
0.25
0.22
0.24
0.21
0.24
0.25
0.25
0.21
0.25
0.23
0.21
0.20

153
ตารางที่ 35 (ตอ)
ขอ

p

r

q

pq

25*
26
27*
28*
29*
30
31
32*
33
34
35
36
37*
38*
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0.86*
0.57
0.46
0.35
0.76
0.62
0.59
0.65
0.70
0.49
0.51
0.49
0.70
0.43
0.65
0.62
0.49
0.59
0.35
0.62
0.51
0.76
0.68
0.35
0.49

0.33
0.58
0*
0*
0.42
0.58
0.58
0.67
0.33
0.58
0.58
0.50
0.75
0.33
0.75
0.58
0.67
0.67
0.25
0.58
0.33
0.50
0.58
0.25
0.67

0.14
0.43
0.54
0.65
0.24
0.38
0.41
0.35
0.30
0.51
0.49
0.51
0.30
0.57
0.35
0.38
0.51
0.41
0.65
0.38
0.49
0.24
0.32
0.65
0.51

0.12
0.25
0.25
0.23
0.18
0.24
0.24
0.23
0.21
0.25
0.25
0.25
0.21
0.25
0.23
0.24
0.25
0.24
0.23
0.24
0.25
0.18
0.22
0.23
0.25
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ตารางที่ 35 (ตอ)
ขอ

p

r

q

pq

50
51*
52
53
54
55
56
57
58
59
60*

0.46
0.38
0.46
0.62
0.35
0.57
0.73
0.46
0.62
0.70
0.86*

0.42
0.17*
0.58
0.83
0.25
0.92
0.67
0.33
0.25
0.50
0.33

0.54
0.62
0.54
0.38
0.65
0.43
0.27
0.54
0.38
0.30
0.14

0.25
0.24
0.25
0.24
0.23
0.25
0.20
0.25
0.24
0.21
0.12

หมายเหตุ
1. ขอสอบขอ 12 มีคา p ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบยาก
2. ขอสอบขอ 51 มีคา r ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ
3. ขอสอบขอ 2 8 25 33 และขอ 60 มีคา p มากกวา 0.80 จัดเปนขอสอบงาย
4. ขอสอบขอ 27 28 มีคา r เทากับ 0 จัดเปนขอสอบไมมีคาอํานาจจําแนก
5. เนื่องจากจํานวนขอสอบเกินจํานวนที่ตองการ จึงตัดออกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก
ขอ 3 5 10 11 16 20 23 24 25 29 32 37 38
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การคํานวณหาคาความยากงาย
จากสูตร (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ 2538: 210)
P =

R
N

เมื่อ P คือ คาความยากของขอสอบ
R คือ จํานวนคนที่ทําขอนั้นถูก
N คือ จํานวนคนที่ทําขอนั้นทั้งหมด
ถา P มีคามาก (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบถูกในขอนั้นมาก ขอสอบขอนั้นก็งาย
ถา P มีคานอย (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบถูกในขอนั้นนอย ขอสอบขอนั้นก็ยาก
คา P จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1

การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก
จากสูตร (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ 2538 : 211)

D =

โดยที่ D
RU
RL
N

คือ
คือ
คือ
คือ

RU − RL
N
2

คาอํานาจจําแนกของขอสอบ
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน
จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ โดยใชสูตร K. R. 20 ของ
Kuder Richardson (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ 2538 : 198)
เมื่อ r
n
p
q
s
pq

จากสูตร

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จํานวนขอของเครื่องมือวัด มีคาเทากับ 40
สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ นั่นคือสัดสวนของคมทําถูกกับคนทั้งหมด
สัดสวนของคนทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือคือ 1 – p
คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น มีคาเทากับ 91.06
ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอกับสัดสวน
ของคนทําผิดในแตละขอ มีคาเทากับ 9.36
r

=

⎛ n ⎞⎛⎜ ∑ pq ⎞⎟
⎟ 1−
⎜
s ⎟⎠
⎝ n − 1 ⎠⎜⎝

=

(4040− 1 )(1 − 919..3606 )

=

1.03 (0.897)

=

0.92

ภาคผนวก ค
การตรวจสอบสมมติฐาน
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ตารางที่ 36 คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และวิธีสอนตามคูมือครู
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

วิธีสอนที่ใชแผนที่ความคิด
วิธีสอนตามคูม ือครู
กอนเรียน หลังเรียน คาความตาง กอนเรียน หลังเรียน คาความตาง
24
9
15
14
20
22
19
24
18
26
20
17
25
17
18
14
17
18
19
18
18

32
23
27
26
26
27
29
30
26
32
34
25
34
32
30
20
23
27
29
32
28
ΣX
ΣX2
(ΣX) 2

X

S.D.
S2

8
14
12
12
6
5
10
6
8
6
14
8
9
15
12
6
6
9
10
14
10
200
2104
40000
9.52
3.16
9.96

13
13
11
21
21
15
18
12
6
21
19
9
16
17
22
23
21
17
15
24
22

21
18
15
28
26
22
24
20
16
24
20
14
23
24
28
25
28
25
23
30
35
ΣX
ΣX2
(ΣX) 2

X

S.D.
S2

8
5
4
7
5
7
6
8
10
3
1
5
7
7
6
2
7
8
8
6
13
133
983
17689
6.33
2.65
7.03
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การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิธีสอนโดยใช
แผนที่ความคิด โดยใชสูตร หาคาเฉลี่ย( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (พวงรัตน ทวีรัตน
2543 : 138, 143)
เมื่อ X
แทน คาเฉลี่ย มีคาเทากับ 200
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนความกาวหนา มีคาเทากับ 200
n
แทน จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 21
จากสูตร X

=
=

∑X
n
200
21

= 9.52
……………………………………………………………………………….
S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ΣX2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ยกกําลังสอง มีคาเทากับ 2104
(ΣX)2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ทั้งหมดยกกําลังสอง มีคาเทากับ 40000
n
แทน จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 21
จากสูตร S

=

S

=

S

=

n ∑ x 2 − (∑ x ) 2
n ( n − 1)
21 × 2104 − 40000
21( 21 − 1)
4184
420

S

=

9.96

S

=

3.16
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การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิธีสอนตามคูมือครู
โดยใชสูตร หาคาเฉลี่ย( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 138, 143)
เมื่อ X
แทน คาเฉลี่ย
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนความกาวหนา มีคาเทากับ 133
n
แทน จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 21
จากสูตร X

=
=

∑X
n
133
21

= 6.33
……………………………………………………………………………….
เมื่อ S
แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ΣX2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ยกกําลังสอง มีคาเทากับ 983
(ΣX)2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ทั้งหมดยกกําลังสอง มีคาเทากับ 17689
n
แทน จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 21
จากสูตร S

=

S

=

S

=

n ∑ x 2 − (∑ x ) 2
n ( n − 1)
21× 983 − 17689
21( 21 − 1)
2954
420

S

=

7.03

S

=

2.65
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การคํ า นวณเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นเรี ย น (Pretest) และหลั ง เรี ย น
(Posttest) ระหวางกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด และกลุมควบคุมที่สอนดวย
วิธีสอนตามคูมือครู โดยใชสูตร t – test แบบ Independent (สุมาลี จันทรชลอ 2547 : 162)
เมื่อ t
แทน การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
X 1 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มีคาเทากับ 9.52
X 2 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 6.33
แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ 9.96
S 12
แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา มีคาเทากับ 7.03
S 22
แทน คะแนนความแปรปรวนรวม มีคาเทากับ 2.91
Sp
n1
แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง มีคาเทากับ 21
แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา มีคาเทากับ 21
n2
จากสูตร

t

=

X1 − X 2
S p n1 + n1
1

2

t

=

9.52 − 6.33
1+1
2.91 21
21

t

=

t

=

t

=

t

=

3.19
2.91 0.05 + 0.05
3.19
2.91 0.1
3.19
2.91 × 0.3
3.19
0.90

t

=

3.54

ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน เรื่องพืช
และสัตวที่ครูผูสอนจัดใหกับผูเรียน
- แผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
และวิธีสอนตามคูมือครู
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเรื่อง พืชและสัตว
วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก มีจํานวน 40 ขอ
ใหเวลา 60 นาที
2. การตอบใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จากตัวเลือก ก ข ค หรือ ง
แลวทําเครื่องหมาย X ลงใน ( ) ของกระดาษคําตอบ ใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ เชน
ถาตองการตอบขอ ค ใหทําดังนี้
ก
ข
ค
ง
( ) ( ) (X) ( )
ถาตองการเปลี่ยนคําตอบจาก ค เปน ก ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือก
ใหม ดังนี้
ก
ข
ค
ง
(X) ( ) (X) ( )
3. นักเรียนอยาขีดเขียนเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบนี้
4. เมื่อหมดเวลาหรือเมื่อนักเรียนทําเสร็จแลว ใหสงขอสอบคืนกรรมการที่คุมสอบดวย

ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ชว ยทําแบบทดสอบนี้
นายสัมฤทธิ์ บุญนิยม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1. ขอใดคือความหมายของพืชดอก
ก. พืชที่มีราก มีใบ มีลําตน
ข. พืชที่สืบพันธุโดยสปอร
ค. พืชที่เมื่อโตเต็มที่แลวจะแตกหนอ
ง. พืชที่เมื่อโตเต็มที่แลวจะมีดอกและใช
ดอกสืบพันธุ
2. ดอกที่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผูและเกสรตัว
เมียอยูใ นดอกเดียวกัน จัดเปนดอกประเภท
ใด
ก. ดอกสมบูรณ
ข. ดอกเกือบสมบูรณ
ค. ดอกสมบูรณเพศ
ง. ดอกไมสมบูรณเพศ
3. เราสามารถจัดกลุมตนเข็มและตนเฟรน ได
เปนแบบใด
ก. พืชมีใบ พืชไมมีใบ
ข. พืชมีผล พืชไมมีผล
ค. พืชมีราก พืชไมมีราก
ง. พืชมีดอก พืชไมมีดอก
4. ขอใดคือความหมายของการสืบพันธุ
ก. การปกปองสายพันธุ
ข. การแสวงหาสายพันธุที่แปลกใหม
ค. การเพิ่มจํานวนและดํารงไวซึ่งเผาพันธุ
ง. การทําใหเกิดความสมบูรณของสาย
พันธุ
5. การปฏิสนธิของพืชเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. รังไขเจริญเปนผล
ข. ละอองเรณูเขาผสมกับไข
ค. เกสรตัวผูสัมผัสกับเกสรตัวเมีย
ง. เกสรตัวผูตกบนยอดเกสรตัวเมีย

6. การปฏิสนธิของพืชคืออะไร
ก. การแพรพันธุพ ืชโดยใชเมล็ด
ข. การถายละอองเรณูโดยใชแมลง
ค. กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ
ง. ละอองเรณูเขาผสมกับไขออน
7. การถายละอองเรณูคืออะไร
ก. ละอองเรณูติดไปกับผึ้ง
ข. ละอองเรณูปลิวไปกับลม
ค. ละอองเรณูหลนจากอับเรณู
ง. ละอองเรณูตกบนยอดแกสรตัวเมีย
8. อะไรที่ไมชวยในการถายละอองเรณู
ก. น้ํา
ข. ลม
ค. คน
ง. แสงแดด
9. หลังจากการปฏิสนธิแลวโอวุลหรือไขจะ
เจริญไปเปนอะไร
ก. ใบ
ข. ดอก
ค. ผล
ง. เมล็ด
10. ผลของพืชเจริญมาจากสวนใด
ก. รังไข
ข. ไขออน
ค. ตาของลําตน
ง. อับละอองเรณู
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11. พืชมักจะกลายพันธุไปจากเดิม เปนการ
ขยายพันธุโดยวิธีใด
ก. เมล็ด
ข. ตอนกิ่ง
ค. ติดตา
ง. ทาบกิ่ง
12. ไมมีการผสมกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศผู
กับเซลลสืบพันธุเพศเมีย เปนการสืบพันธุ
แบบใด
ก. อาศัยเพศ
ข. ไมอาศัยเพศ
ค. ผสมเทียม
ง. ถายฝากตัวออน
13. ขอใดไมใชการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ก. การปกชํา
ข. การติดตา
ค. การแยกหนอ
ง. การเพาะเมล็ด
14. ขอใดหมายถึงการตอนกิ่ง
ก. การตัดรากที่ขนึ้ ใหมทิ้ง
ข. การนํากิ่งแชนา้ํ จนรากงอก
ค. การนําสวนของพืชตนหนึ่งไปติดกับอีก
ตนหนึ่ง
ง. การทําใหกิ่งเกิดรากขณะอยูบ นตนเดิม
15. ขอใดไมใชวัสดุอุปกรณทใี่ ชในการติดตา
ก. แผนพลาสติก
ข. มีดติดตา
ค. ตาพันธุดี
ง. น้ํา

16. ขอใดเปนขอเสียของการขยายพันธุพืชโดย
ใชสวนตางๆ ของพืช
ก. ใหผลชา
ข. ไมแข็งแรง
ค. เปนโรคไดงาย
ง. กลายพันธุ
17. ขอใดหมายถึงพืชไรดอก
ก. พืชที่ยังไมออกดอก
ข. พืชที่หมดดอก
ค. พืชที่ถูกเก็บดอกไปหมด
ง. พืชที่ตลอดชีวติ ของมันจะไมมีดอก
18. พืชไรดอกแบงออกเปนกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
19. พืชในขอใดไมสามารถปรุงอาหารไดเอง
ก. เห็ด
ข. มอส
ค. ตะไครน้ํา
ง. สาหราย
20. ขอใดไมใชการสืบพันธุของพืชไรดอก
ก. การแตกหนอ
ข. การแบงเซลล
ค. การติดตา
ง. การสรางสปอร
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21. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวเปน
แบบใด
ก. ตัวผูหลั่งอสุจิ
ข. ตัวเมียตกไข
ค. การตัดตอเซลล
ง. อสุจิเขาผสมกับไข
22. การปฏิสนธิคือกระบวนการในขอใด
ก. การสรางอสุจิของเพศผู
ข. การสรางไขของเพศเมีย
ค. การที่อสุจิเขาผสมกับไข แลว
ง. การเจริญเติบโตของตัวออน
23. สัตวประเภทใดไมมีการปฏิสนธิภายใน
รางกาย
ก. สัตวปก
ข. สัตวเลื้อยคลาน
ค. สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
ง. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
24. สัตวในขอใดมีการปฏิสนธิภายในและ
ออกลูกเปนตัว
ก. ไก
ข. กิ้งกา
ค. มา
ง. กบ
25. ขอใดถูกตอง
ก. ปลากัดมีการปฏิสนธิภายในรางกาย
ข. ไกมีการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
ค. นกมีการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
ง. กระตายปฏิสนธิภายในรางกาย

26. สัตวชนิดใดทีส่ ืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ก. กิ้งกา
ข. อะมีบา
ค. ไฮดรา
ง. พารามีเซียม
27. สัตวในขอใดออกลูกแตกตางจากพวก
ก. ปลาหางนกยูง
ข. วัว
ค. แมว
ง. จิ้งจก
28. สัตวในขอใดออกลูกเปนไขทั้งหมด
ก. ไก แมว โค
ข. ลิง แมว เปด
ค. นก ชาง จระเข
ง. กบ เตา คางคก
29. 29. สัตวในขอใดสืบพันธุลักษณะเดียวกับ
ปลาสวนใหญ
ก. กบ
ข. นก
ค. ไก
ง. เปด
30. การสืบพันธุที่ไมมีการผสมระหวางอสุจิกับ
ไข เรียกวาอะไร
ก. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ข. การสืบพันธุแบบไมปกติ
ค. การปฏิสนธิภายนอก
ง. การผสมเทียม
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31. สัตวชนิดใดสืบพันธุโดยไมใชเซลลสืบพันธุ
ก. ผีเสื้อ
ข. ตั๊กแตน
ค. กุง
ง. ไรน้ํา
32. “การสรางหนอบนรางกายเมื่อหนอเจริญ
แลวจะหลุดออกไปเปนตัวใหม” เปนการ
สืบพันธุของอะไร
ก. รา
ข. เห็ด
ค. ไฮดรา
ง. อะมีบา
33. พารามีเซียม สืบพันธุแบบใด
ก. แบงเซลล
ข. แตกหนอ
ค. สรางสปอร
ง. งอกใหม
34. ขอใดหมายถึงสัตวเลี้ยง
ก. สัตวที่มีอยูทวั่ ๆ ไป
ข. สัตวที่มนุษยนาํ มาเลี้ยงไว
ค. สัตวที่มนุษยนาํ ไปปลอยไว
ง. สัตวที่หากินอยูใกลๆ บาน
35. ขอใดหมายถึงสัตวปา
ก. สัตวที่มีอยูทวั่ ๆ ไปไมไดเลี้ยงดู
ข. สัตวที่มนุษยนาํ มาเลี้ยงไว
ค. ปลาที่ปลอยไวในบอเลี้ยง
ง. สัตวที่เลี้ยงในปา

36. ขอใดคือสัตวเลี้ยง
ก. แพะ
ข. หมี
ค. เตา
ง. งู
37. ขอใดคือสัตวปา
ก. แกะ
ข. วัว
ค. เสือ
ง. เปด
38. ขอใดคือสัตวปาสงวน
ก. กวาง
ข. กระทิง
ค. หมูปา
ง. พะยูน
39. ขอใดคือสัตวปาคุมครอง
ก. เลียงผา
ข. ไกฟา
ค. กวางผา
ง. แมวลายหินออน
40. ขอใดไมใชประโยชนของสัตว
ก. ใชเปนอาหาร
ข. ใชแรงงาน
ค. เลี้ยงเพื่อศึกษา
ง. เปนพาหะของโรค
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
1.
11.
21.
31.

ง.
ก.
ง.
ง.

2. ค.
12. ข.
22. ค.
32. ค.

3. ง.
13. ง.
23. ค.
33. ก.

4. ค.
14. ง.
24. ค.
34. ข.

5.
15.
25.
35.

ข.
ง.
ง.
ก.

6.
16.
26.
36.

ง.
ข.
ก.
ก.

7. ง.
17. ง.
27. ง.
37. ค.

8.
18.
28.
38.

ง.
ก.
ง.
ง.

9. ง.
19. ก.
29. ก.
39. ข.

10. ก.
20. ค.
30. ก.
40. ง.
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืชและสัตว
วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก มีจํานวน 40 ขอ
ใหเวลา 60 นาที
2. การตอบใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว จากตัวเลือก ก ข ค หรือ ง
แลวทําเครื่องหมาย X ลงใน ( ) ของกระดาษคําตอบ ใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ เชน
ถาตองการตอบขอ ค ใหทําดังนี้
ก
ข
ค
ง
( ) ( ) (X) ( )
ถาตองการเปลี่ยนคําตอบจาก ค เปน ก ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือก
ใหม ดังนี้
ก
ข
ค
ง
(X) ( ) (X) ( )
3. นักเรียนอยาขีดเขียนเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบนี้
4. เมื่อหมดเวลาหรือเมื่อนักเรียนทําเสร็จแลว ใหสงขอสอบคืนกรรมการที่คุมสอบดวย

ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ชว ยทําแบบทดสอบนี้
นายสัมฤทธิ์ บุญนิยม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1. ขอใดคือความหมายของพืชดอก
ก. พืชที่ใชดอกสืบพันธุ
ข. พืชที่สืบพันธุโดยสปอร
ค. พืชที่มีราก มีใบ มีลําตน
ง. พืชที่เมื่อโตเต็มที่แลวจะแตกหนอ
2. ดอกที่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผูและเกสร
ตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน จัดเปนดอก
ประเภทใด
ก. ดอกสมบูรณเพศ
ข. ดอกเกือบสมบูรณ
ค. ดอกเกือบสมบูรณ
ง. ดอกสมบูรณเพศ
3. เราสามารถจัดกลุมตนเข็มและตนเฟรน ได
เปนแบบใด
ก. พืชมีดอก พืชไมมีดอก
ข. พืชมีผล พืชไมมีผล
ค. พืชมีราก พืชไมมีราก
ง. พืชมีใบ พืชไมมีใบ
4. ขอใดคือความหมายของการสืบพันธุ
ก. การทําใหเกิดความสมบูรณของสาย
พันธุ
ข. การเพิ่มจํานวนและดํารงไวซึ่งเผาพันธุ
ค. การแสวงหาสายพันธุที่แปลกใหม
ง. การปกปองสายพันธุ
5. การปฏิสนธิของพืชเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. เกสรตัวผูตกบนยอดเกสรตัวเมีย
ข. เกสรตัวผูสัมผัสกับเกสรตัวเมีย
ค. ละอองเรณูเขาผสมกับไข
ง. รังไขเจริญเปนผล

6. การปฏิสนธิของพืชคืออะไร
ก. ละอองเรณูเขาผสมกับไขออน
ข. การถายละอองเรณูโดยใชแมลง
ค. กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ
ง. การแพรพันธุพ ืชโดยใชเมล็ด
7. การถายละอองเรณูคืออะไร
ก. ละอองเรณูตกบนยอดแกสรตัวเมีย
ข. ละอองเรณูหลนจากอับเรณู
ค. ละอองเรณูปลิวไปกับลม
ง. ละอองเรณูติดไปกับผึ้ง
8. อะไรที่ไมชวยในการถายละอองเรณู
ก. แสงแดด
ข. ลม
ค. คน
ง. น้ํา
9. หลังจากการปฏิสนธิแลวโอวุลหรือไขจะ
เจริญไปเปนอะไร
ก. ใบ
ข. ดอก
ค. เมล็ด
ง. ผล
10. ผลของพืชเจริญมาจากสวนใด
ก. อับละอองเรณู
ข. ตาของลําตน
ค. ไขออน
ง. รังไข
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11. พืชมักจะกลายพันธุไปจากเดิม เปนการ
ขยายพันธุโดยวิธีใด
ก. ทาบกิ่ง
ข. ตอนกิ่ง
ค. ติดตา
ง. เมล็ด
12. ไมมีการผสมกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศผู
กับเซลลสืบพันธุเพศเมีย เปนการสืบพันธุ
แบบใด
ก. ผสมเทียม
ข. ถายฝากตัวออน
ค. อาศัยเพศ
ง. ไมอาศัยเพศ
13. ขอใดไมใชการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ก. การปกชํา
ข. การเพาะเมล็ด
ค. การแยกหนอ
ง. การติดตา
14. ขอใดหมายถึงการตอนกิ่ง
ก. การตัดรากที่ขนึ้ ใหมทิ้ง
ข. การนํากิ่งแชนา้ํ จนรากงอก
ค. การทําใหกิ่งเกิดรากขณะอยูบ นตนเดิม
ง. การนําสวนของพืชตนหนึ่งไปติดกับอีก
ตนหนึ่ง
15. ขอใดไมใชวัสดุอุปกรณทใี่ ชในการติดตา
แผนพลาสติก
ก. น้ํา
ข. ตาพันธุดี
ค. แผนพลาสติก
ง. มีดติดตา

16. ขอใดเปนขอเสียของการขยายพันธุพืชโดย
ใชสวนตางๆ ของพืช
ก. กลายพันธุ
ข. ไมแข็งแรง
ค. เปนโรคไดงาย
ง. ใหผลชา
17. ขอใดหมายถึงพืชไรดอก
ก. พืชที่หมดดอก
ข. พืชที่ยังไมออกดอก
ค. พืชที่ถูกเก็บดอกไปหมด
ง. พืชที่ตลอดชีวติ ของมันจะไมมีดอก
18. พืชไรดอกแบงออกเปนกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 2 ประเภท
19. พืชในขอใดไมสามารถปรุงอาหารไดเอง
ก. สาหราย
ข. ตะไครน้ํา
ค. มอส
ง. เห็ด
20. ขอใดไมใชการสืบพันธุของพืชไรดอก
ก. การติดตา
ข. การแบงเซลล
ค. การแตกหนอ
ง. การสรางสปอร
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21. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวเปน
แบบใด
ก. อสุจิเขาผสมกับไข
ข. การตัดตอเซลล
ค. ตัวผูหลั่งอสุจิ
ง. ตัวเมียตกไข
22. การปฏิสนธิคือกระบวนการในขอใด
ก. การสรางอสุจิของเพศผู
ข. การที่อสุจิเขาผสมกับไข แลว
ค. การสรางไขของเพศเมีย
ง. การเจริญเติบโตของตัวออน
23. สัตวประเภทใดไมมีการปฏิสนธิภายใน
รางกาย
ก. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ข. สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
ค. สัตวเลื้อยคลาน
ง. สัตวปก
24. สัตวในขอใดมีการปฏิสนธิภายในและ
ออกลูกเปนตัว
ก. ไก
ข. กิ้งกา
ค. มา
ง. กบ
25. ขอใดถูกตอง
ก. กระตายปฏิสนธิภายในรางกาย
ข. ไกมีการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
ค. นกมีการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
ง. ปลากัดมีการปฏิสนธิภายในรางกาย

26. สัตวชนิดใดทีส่ ืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ก. พารามีเซียม
ข. อะมีบา
ค. ไฮดรา
ง. กิ้งกา
27. สัตวในขอใดออกลูกแตกตางจากพวก
ก. วัว
ข. แมว
ค. จิ้งจก
ง. ปลาหางนกยูง
28. สัตวในขอใดออกลูกเปนไขทั้งหมด
ก. ไก แมว โค
ข. ลิง แมว เปด
ค. กบ เตา คางคก
ง. นก ชาง จระเข
29. สัตวในขอใดสืบพันธุลักษณะเดียวกับปลา
สวนใหญ
ก. ไก
ข. นก
ค. กบ
ง. เปด
30. การสืบพันธุที่ไมมีการผสมระหวางอสุจิกับ
ไข เรียกวาอะไร
ก. การผสมเทียม
ข. การปฏิสนธิภายนอก
ค. การสืบพันธุแบบไมปกติ
ง. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
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31. สัตวชนิดใดสืบพันธุโดยไมใชเซลลสืบพันธุ
ก. กุง
ข. ไรน้ํา
ค. ผีเสื้อ
ง. ตั๊กแตน
32. “การสรางหนอบนรางกายเมื่อหนอเจริญ
แลวจะหลุดออกไปเปนตัวใหม” เปนการ
สืบพันธุของอะไร
ก. อะมีบา
ข. ไฮดรา
ค. เห็ด
ง. รา
33. พารามีเซียม สืบพันธุแบบใด
ก. แตกหนอ
ข. แบงเซลล
ค. สรางสปอร
ง. งอกใหม
34. ขอใดหมายถึงสัตวเลี้ยง
ก. สัตวที่หากินอยูใกลๆ บาน
ข. สัตวที่มนุษยนาํ ไปปลอยไว
ค. สัตวที่มนุษยนาํ มาเลี้ยงไว
ง. สัตวที่มีอยูทวั่ ๆ ไป
35. ขอใดหมายถึงสัตวปา
ก. สัตวที่เลี้ยงในปา
ข. สัตวที่มนุษยนาํ มาเลี้ยงไว
ค. ปลาที่ปลอยไวในบอเลี้ยง
ง. สัตวที่มีอยูทวั่ ๆ ไปไมไดเลี้ยงดู

36. ขอใดคือสัตวเลี้ยง
ก. เตา
ข. หมี
ค. แพะ
ง. งู
37. ขอใดคือสัตวปา
ก. วัว
ข. เสือ
ค. แกะ
ง. เปด
38. ขอใดคือสัตวปาสงวน
ก. กวาง
ข. กระทิง
ค. พะยูน
ง. หมูปา
39. ขอใดคือสัตวปาคุมครอง
ก. ไกฟา
ข. เลียงผา
ค. กวางผา
ง. แมวลายหินออน
40. ขอใดไมใชประโยชนของสัตว
ก. เปนพาหะของโรค
ข. เลี้ยงเพื่อศึกษา
ค. ใชเปนอาหาร
ง. ใชแรงงาน
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1.
11.
21.
31.

ก.
ง.
ก.
ข.

2. ก.
12. ง.
22. ข.
32. ข.

3. ก.
13. ข.
23. ข.
33. ข.

4. ข.
14. ค.
24. ค.
34. ค.

5.
15.
25.
35.

ค.
ก.
ก.
ง.

6.
16.
26.
36.

ค.
ข.
ง.
ค.

7. ก.
17. ง.
27. ค.
37. ข.

8. ก.
18. ง.
28. ค.
38. ค.

9. ค.
19. ง.
29. ค.
39. ก.

10. ง.
20. ก.
30. ง.
40. ก.
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรือ่ ง พืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่สอนดวยวิธสี อนโดยใชแผนที่ความคิดกับวิธีสอนตามคูมือครู
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบงคําถามออกเปน 3 ตอน จํานวน 22 ขอ ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด/วิธีสอนตามคูมือครู วิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนโดยใชวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด/วิธีสอนตาม
คูมือครู วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน (แบบปลายเปด)
2. คําตอบทุกขอจะไมมีขอถูกหรือผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นหรือสภาพที่
เปนจริง เพราะความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก
3. คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน และจะเก็บขอมูลนี้ไวเปน
ความลับ
วิธีตอบ
1. นักเรียนอานคํา อธิบายในการตอบคําถามของแตละตอนใหเขาใจ
2. ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอและใชเวลาในการตอบคําถาม 30 นาที

ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ชว ยตอบแบบสอบถามครั้งนี้
นายสัมฤทธิ์ บุญนิยม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
คําอธิบาย ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหครบ โดยใหกาเครื่องหมาย ลงในชองวางตาม
สภาพความเปนจริงของนักเรียน

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน

1. เพศของนักเรียน
1. ชาย
2. หญิง .......................................
2. นักเรียนเรียนพิเศษวิชาสรางเสริมประสบการณชีวติ หลังจากโรงเรียน
เลิกแลวหรือไม
1. ไดเรียน
2. ไมไดเรียน..............................
3. ผูปกครองที่นักเรียนอาศัยอยูดวยในปจจุบนั
1. บิดา
2. มารดา
3. ทั้งบิดาและมารดา
4. บุคคลอื่นๆ เชน ปา นา ปู ฯ
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
1. ไมไดเรียนหนังสือ
2. ระดับประถมศึกษา
3. ระดับมัธยมศึกษา
4. ระดับปริญญาตรี ....................
5. อาชีพของผูปกครอง
1. รับราชการ
2. รับจาง
3. คาขาย
4. ทําการเกษตร
5. อื่นๆ ทนายความ แพทย ยาม ฯลฯ
6. สถานที่ตั้งของบานและบริเวณที่พกั อาศัยขอองนักเรียน
1. ในตัวเมือง
2. ชานเมือง................................

ชองนี้สาํ หรับผูวิจัย

4

5

6

7

8
9
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด/ วิธีสอนตามคูมือครู วิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิต เรื่องพืชและสัตว
คําชี้แจง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด/วิธีสอน
ตามคูมือครู วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต มีทั้งหมด 15 ขอ โดยในแตละขอจะประกอบดวย
ขอความเกี่ยวกับวิธีสอน อยูทางดานซายมือ สวนดานขวามือเปนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ซึ่ง
เปนเกณฑสําหรับใชในการพิจารณาขอความที่กําหนดให มีความหมายดังตอไปนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดกับขอความที่กําหนดให
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมากกับขอความที่กําหนดให
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยปานกลางกับขอความที่กําหนดให
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอยกับขอความที่กําหนดให
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอยที่สุดกับขอความที่กําหนดให
ตัวอยาง ดานบรรยากาศการเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต

รายการ

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ชองนี้สาํ หรับผูวิจัย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
5
4
3
2
1

0. นักเรียนเรียนวิชาสราง
เสริมประสบการณชีวิต
อยางมีความสุข
00. นักเรียนรูสึกสบายใจ
เมื่อเรียนวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิต
ขอ 0 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยมาก กับขอความที่วา “นักเรียนเรียนวิชาสราง
เสริมประสบ การณชีวิตอยางมีความสุข”
ขอ 00 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยปานกลาง กับขอความที่วา “นักเรียนรูสึกสบาย
ใจเมื่อเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต”
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คําอธิบายการตอบแบบสอบถาม โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวา เมื่อ
นักเรียนเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตที่สอนโดยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด/วิธีสอนตาม
คูมือครู เรื่ องพื ชและสัตว นักเรียนเคยปฏิบัติหรือมีความคิดเห็นตามขอเหลานี้ในระดับใด กรุณาใส
เครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นที่เปนความจริงของนักเรียน
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ชองนี้
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด สําหรับผูวิจัย
5

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหหองเรียน
ของนักเรียนมีบรรยากาศการ
เรียนที่ตื่นเตนเราความสนใจ .....
2. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหนกั เรียน
เรียนดวยความสนุกสนาน .........
3. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียนมี
อิสระในการเรียน.......................
4. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียน
เรียนอยางมีความสุข ..................
5. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกับเพื่อน..............................

4

3

2

1

.......... ........... ........... .......... ...........

10

.......... ........... ........... .......... ...........

11

.......... ........... ........... .......... ...........

12

.......... ........... ........... .......... ...........

13

.......... ........... ........... .......... ...........

14

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. กิจกรรมการเรียนการสอนดวย
วิธีสอนแบบนีม้ ีความทาทายทํา
ใหนกั เรียนอยากพิสูจน คนควา
และทดลอง................................ .......... ........... ........... .......... ...........

15

179
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน

รายการ

ชองนี้
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด สําหรับผูวิจัย
5

7. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียน
เขาใจเนื้อหาไดชัดเจนถูกตอง
และเขาใจงาย.............................
8. วิธีสอนแบบนีท้ ําใหนกั เรียน
เขาใจบทเรียนไดดี จดจําไดนาน
9. นักเรียนตองการเรียนดวยวิธี
สอนแบบนี้อีกในโอกาสตอไป..
10. วิธีสอนแบบนีน้ าสนใจ ทําให
นักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม ...
ประโยชนทไี่ ดรับจากการเรียนการสอน
11. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหนกั เรียน
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได .......................
12. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหนกั เรียนมี
ความมั่นใจในการรวมกิจกรรม .
13. นักเรียนมีความรูสึกวาวิธีสอน
แบบนี้ ชวยใหนักเรียนทํางาน
อยางมีระบบและรอบคอบ.........
14. นักเรียนรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้
ชวยทําใหนกั เรียนคิดอยางมี
เหตุผล........................................
15. วิธีสอนแบบนีช้ วยใหนกั เรียน
รูจักชวยเหลือผูอื่น .....................

4

3

2

1

.......... ........... ........... .......... ...........

16

.......... ........... ........... .......... ...........

17

.......... ........... ........... .......... ...........

18

.......... ........... ........... .......... ...........

19

.......... ........... ........... .......... ...........

20

.......... ........... ........... .......... ...........

21

.......... ........... ........... .......... ...........

22

.......... ........... ........... .......... ...........

23

.......... ........... ........... .......... ...........

24
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ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ วิ ธี ส อนตามคู มื อ ครู วิ ช าสร า งเสริ ม ประสบการณ ชีวิ ต ที่ ผู ส อน
จัดใหกับนักเรียน
คําอธิบาย นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีสอนตามคูมือครู วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
เรื่องพืชและสัตว ขอใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นลงในพื้นที่วางดานลางนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

181
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตที่
ผูสอนจัดใหกับนักเรียน
คําอธิบาย นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น อย า งไรต อ วิ ธี ส อนโดยใช แ ผนที่ ค วามคิ ด วิ ช าสร า งเสริ ม
ประสบการณ ชีวิ ต เรื่อ งพื ช และสั ตว ขอให นั ก เรี ย นเขี ย นความคิ ด เห็ น ลงในพื้ น ที่
ดานลางนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง พืชดอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 2 พืช
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
พืชดอก คือ พืชที่เมื่อเจริญเต็มที่แลวจะมีดอก เพื่อใชในการสืบพันธุ ซึ่งดอกไมประกอบไป
ดวยสวนตางๆ และจากสวนประกอบตางๆ ของดอกนี้ยังแบงดอกออกไดเปนประเภท ๆ

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

อธิบายความหมายของพืชดอกได
ระบุสวนประกอบของดอกได
จําแนกประเภทของดอกได
จัดกลุมของพืชดอกได

สาระการเรียนรู
- ความหมายของพืชดอก
- สวนประกอบของดอก
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย
- ประเภทของดอก
ดอกสมบูรณ ดอกไมสมบูรณ ดอกสมบูรณเพศ และดอกไมสมบูรณเพศ

กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ใหนกั เรียนแบงกลุมๆ ละ 4 – 6 คน แลวใหนักเรียนวิเคราะหหนวยการเรียนเรื่อง พืช
จากหนังสือแบบเรียน แยกเปนความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย ที่ตองเรียน โดยให
นักเรียนเขียนในรูปของแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
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2. ใหแตละกลุมนําเสนอผลการวิเคราะหหนวยการเรียนเรือ่ งพืชตอชั้นเรียน แลวชวยกัน
อภิปรายสรุปแผนที่ความคิดใหเปนแนวเดียวกัน และสนทนาถึงลําดับเรื่องที่จะเรียนตอไป
3. นํ า ภาพต น ไม ม าให นั ก เรี ย นดู แล ว สนทนาทบทวนเรื่ อ งพื ช ที่ เ คยเรี ย นมาแล ว ใน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และสนทนาซักถามนักเรียนดวยคําถามตอไปนี้
- สวนประกอบของตนพืชมีอะไรบาง
- สวนที่พืชใชสบื พันธุอยูที่ใด
- รูไหมวาสวนที่พืชใชสืบพันธุนั้น ประกอบดวยอะไรบาง
ขั้นสอน
1. นําดอกไมชนิดตางๆ มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนสังเกตอยางละเอียดดวยประสาท
สัมผัสตางๆ
2. แจกใบงานที่ 1 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและบอกสวนประกอบของ
ดอกไมที่สังเกตวาสวนใดเรียกวาอะไร โดยใหกลุมวาดรูปดอกไมและเขียนบอกสวนประกอบของ
ดอกไมเทาที่รูจัก แลวใหแลกกันตรวจระหวางกลุม และอภิปรายซักถามกันในกลุมใหเขาใจ
3. แจกกใบความรู ความหมายของพืชดอก สวนประกอบของดอก และประเภทของดอก
ใหกลุมศึกษา เปรียบเทียบกับผลงานของกลุมที่ทําไว และใหกลุมแกไขเพิ่มเติมใหเปนชิน้ งานที่
ถูกตองสมบูรณ
4. ใหตวั แทนกลุม ออกมาจับฉลากเลือกใบงาน วากลุมใดจะไดใบงานที่เทาไร ซึ่งมีใบงาน
ที่ 2 ถึงใบงานที่ 5 แลวแจกใบงานใหนกั เรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลว
สรุปเขียนลงในใบงาน
5. ตัวแทนกลุมออกนําเสนอความรูหนาชั้นเรียน ตามใบงาน แลกเปลีย่ นเรียนรูซึ่งกันและ
กันในชั้นเรียน
6. ใหกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาหรือคนพบ มารวมกันเขียนเปนแผนที่
ความคิด ซึ่งควรประกอบดวย ความคิดหลัก (พืชดอก) ความคิดรอง (ความหมาย สวนประกอบของ
ดอก ประเภทของดอก) ความคิดยอย (ความรูที่แตกออกจากความคิดรอง)
7. ใหแตละกลุมนําเสนอแผนที่ความคิดที่สรางขึ้นตอชั้นเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการวิจารณ อภิปราย ซักถามหรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระความรูของเรื่องที่เรียน
ขั้นสรุป
คัดเลือกแผนทีค่ วามคิดที่นกั เรียนสรางขึ้นมาเปนแบบ แลวใหนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
ใหไดวา ดอกเปนสวนประกอบที่สําคัญในการสืบพันธุของพืชดอก ดอกประกอบดวย กลีบเลี้ยง
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กลีบดอก เกสรตัวผู และเกสรตัวเมีย ดอกไมจะมีทั้งดอกสมบูรณ ดอกไมสมบูรณ ดอกสมบูรณเพศ
และดอกไมสมบูรณเพศ

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องพืชดอก
2. ความสามารถในการระบุสว นประกอบของดอก
3. ความสามารถในการจําแนกประเภทของดอก
4. ความสามารถในการจัดกลุมของพืชดอก
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัตกิ ิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนังสือแบบเรียน
รูปภาพตนไม
ดอกไมชนิดตางๆ
ใบความรู เรื่อง ความหมายของพืชดอก สวนประกอบของดอก ประเภทของดอก
ใบงานที่ 1 สวนประกอบของดอก
ใบงานที่ 2 ดอกสมบูรณ
ใบงานที่ 3 ดอกไมสมบูรณ
ใบงานที่ 4 ดอกสมบูรณเพศ
ใบงานที่ 5 ดอกไมสมบูรณเพศ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 2 พืช
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
การสืบพันธุของพืชดอกแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และ
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนตนพืช และดํารงพันธุพืชไวไมใหสูญพันธุ
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เปนการสืบพันธุที่ตองอาศัยดอก และเกิดการผสมกันระหวาง
ละอองเรณูคือเซลลสืบพันธุเพศผูกับไข ซึ่งเปนเซลลสืบพันธุเพศเมีย

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บอกความหมายของการสืบพันธุได
บอกความหมายของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศได
บอกกระบวนการการสืบพันธุแบบอาศัยเพศได
บอกความหมายของการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิได
บอกการเจริญเติบโตของรังไขไปเปนผลและไขออนเจริญเติบโตไปเปนเมล็ดได
วิเคราะหขอดีขอเสียของการขยายพันธุพชื แบบอาศัยเพศได

สาระการเรียนรู
- ความหมายของการสืบพันธุ
- การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ความหมายของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
การถายละอองเรณู
- สิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณู
- การถายในดอกเดียวกัน
- การถายขามดอก
การปฏิสนธิ
- กระบวนการการปฏิสนธิ
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กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นํ า แผนที่ ค วามคิ ด ที่ วิ เ คราะห เ นื้ อ หาไว ม าให นั ก เรี ย นดู พ ร อ มทั้ ง สนทนา ซั ก ถาม
ทบทวนความรูเดิมที่ไดเรียนไปแลวและโยงเขาหาเนื้อหาที่จะเรียนตอไป
2. นําดอกชบา ดอกกลวยไม และดอกฝรั่ง มาใหนกั เรียนดู แลวสนทนาซักถามนักเรียน
ตามแนวคําถาม ดังนี้
- ละอองเรณูอยูท ี่ไหน มีลักษณะอยางไร
(อยูในอับเรณูที่เกสรตัวผู เมื่ออับเรณูแตกออกจะเห็นละอองเรณูเปนผงสีเหลือง)
- ละอองเรณูเคลื่อนที่ไปที่อื่นไดเองหรือไม
(ไม เพราะไมมีอวัยวะทีจ่ ะชวยในการเคลือ่ นที่)
- ยอดเกสรตัวเมียมีลักษณะอยางไร
(เปนปุมเกือบกลมมน และมักจะมีน้ําเหนียวๆ อยู)
- ถาละอองเรณูมาสัมผัสถูกยอดเกสรตัวเมียจะเกิดอะไรขึ้น
(ละอองเรณูจะติดอยูบนยอดเกสรตัวเมีย)
ขั้นสอน
1. ใหนกั เรียนแบงกลุมคละกันทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออน กลุมละ 4 – 6 คน และให
นักเรียนแบงหนาที่สมาชิกภายในกลุม
2. แจกใบงานที่ 1 เรื่องละอองเรณู และยอดเกสรตัวเมียใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน
ศึกษาละอองเรณูและยอดเกสรตัวเมียดวยกลองจุลทรรศน และใหสมาชิกอภิปรายซักถามกันใน
กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันใหเขาใจ พรอมทั้งเขียนสิ่งที่สังเกตพบลงในใบงาน
3. แจกใบงานที่ 2 เรื่องการถายละอองเรณู ใหแตละกลุมศึกษาทดลองเรือ่ งการถายละออง
เรณู ใหนกั เรียนทุกคนในกลุม รวมกันปฏิบตั ิ อภิปราย แสดงความคิดเห็น และชวยกันอธิบายใหทกุ
คนในกลุมเขาใจกระบวนการในการถายละอองเกสรของพืชดอก พรอมทั้งบันทึกลงในใบงานให
ชัดเจน
4. ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานตอชั้นเรียน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น เพื่อความสมบูรณขององคความรู พรอมกับสรุปความหมายของการถายละออง
เรณูก็คือ การที่ละอองเกสรตัวผูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย และการถายละอองเรณูมี 2 แบบ คือ
ถายละอองเรณูในดอกเดียวกันและการถายละอองเรณูขามดอก
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5. แจกใบความรู และใบงานที่ 3 ใหกลุมศึกษาหาความรูในใบความรู เรื่องการถายละออง
เรณุ ชวยกันอธิบายใหทกุ คนในกลุมเขาใจ แลวศึกษาใบงานที่ 3 ปรึกษาตกลงใจตามแนวใบงาน
จัดกระทําตามใบงาน ซึ่งควรจะไดเนื้อหาสาระ ดังนี้
5.1 การถายละอองเรณูอาจเกิดขึน้ ไดจากตัวชวย ดังนี้
- ลม จะพัดพาใหละอองเรณูปลิวไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย
- แมลง เมื่อบินมาตอมดอกไมละอองเรณูจะติดไปกับปาก ปก หรือขาของแมลง
- น้ํา แรงทีเ่ รารดน้ําหรือน้ําฝน ทําใหละอองเรณูกระเด็นไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย
- คน ชวยผสมเกสรให โดยเอาละอองเรณูไปแตะลงบนยอดเกสรตัวเมีย
- สัตวอื่นๆ เมือ่ สัตวมาสัมผัสถูก ละอองเรณูจะติดไปกับตัวสัตว และละออง
เรณูจากตัวสัตวไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย หรือสัตวทําใหตนไมสั่นสะเทือน ละอองเรณูปลิวหรือ
กระเด็นไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียได
5.2 เมื่อละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแลว และอองเรณูจะงอกยาวเขา ไปใน
รังไขและเขาผสมกับไขออน (โอวุล) ทําใหเกิดการปฏิสนธิและเจริญเติบโตจนรังไขเจริญไปเปนผล
และไขออนเจริญไปเปนเมล็ด
6. ใหกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษา ปฏิบตั ิ อภิปราย การซักถามและการแสดงความ
คิดเห็น มารวมกันเขียนเปนแผนที่ความคิด ซึ่งควรประกอบดวยความคิดหลัก (การสืบพันธุของพืช
ดอก) ความคิดรอง (ความหมายของการสืบพันธุ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ การสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศ) ความคิดยอย (ความคิดที่แตกขยายออกจากความคิดรอง)
7. ใหกลุมนําเสนอแผนที่ความคิดที่สรางขึ้นตอชั้นเรียน โดยใหนกั เรียนมีสว นรวมใน
การซักถาม วิจารณ หรือใหขอเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับสาระความรูของเรื่องที่เรียน

ขั้นสรุป
คัดเลือกแผนที่ความคิดที่นักเรียนสรางขึ้นมาเปนแบบแลวใหทุกคนรวมกันสรุปบทเรียน
ให ไ ด ความหมายของการสืบ พั น ธุ การสื บ พั น ธุ แ บบอาศั ย เพศของพื ช ดอก ความหมายของ
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ การถายละอองเรณูประกอบดวย ความหมาย การถายละอองเรณูในดอก
เดียวกัน การถายละอองเรณูขามดอก สิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณู การปฏิสนธิประกอบดวย
ความหมาย กระบวนการปฏิสนธิ
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การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องการสืบพันธุของพืชดอก กระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
การถายละอองเรณู และการปฏิสนธิ
2. ความสามารถในการปฏิบัตกิ ารทดลองเรื่องการถายละอองเรณู
3. ความสามารถในการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศ
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดอกชบา ดอกฝรั่ง ดอกกลวยไม หรืออื่นๆ
ใบงานที่ 1 ละอองเรณูและยอดเกสรตัวเมีย
กลองจุลทรรศน/ แวนขยาย
ใบงานที่ 2 การถายละอองเรณู
พูกัน ไมจิ้มฟน
ใบความรู การสืบพันธุของพืชดอก
ใบงานที่ 3 สิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณู และการปฏิสนธิ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 2 พืช
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
การสืบพันธุของพืชดอกแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนตนพืช และดํารงพันธุพืชไวไมใหสูญพันธุ
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศเปนการสืบพันธุหรือการขยายพันธุของพืชโดยไมตองอาศัย
เซลลสืบพันธุ แตใชสวนตางๆ ของพืช เชน ใบ กิ่ง ลําตน ราก หนอ ฯลฯ สําหรับเปนสวนขยายพันธุ

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได
2. บอกการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศวิธีตางๆ ได
3. อธิบายวิธีการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการปกชํา การตอนกิ่ง การ
ติดตา และการทาบกิ่งได
4. ระบุอุปกรณทใี่ ชในการขยายพันธุพืชดอก แบบไมอาศัยเพศไดถูกตอง
5. วิเคราะหขอดีขอเสียของการขยายพันธุพชื แบบไมอาศัยเพศไดถูกตอง

สาระการเรียนรู
- การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของพืชดอก เชน
การปกชํา
การตอนกิ่ง
การติดตา
การทาบกิ่ง
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กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นํ า แผนที่ ค วามคิ ด ที่ วิ เ คราะห เ นื้ อ หาไว ม าให นั ก เรี ย นดู พร อ มทั้ ง สนทนาซั ก ถาม
ทบทวนความรูเดิมที่ไดเรียนไปแลว และเชื่อมโยงเนื้อหาที่จะเรียนตอไป
2. นํารูปภาพการขยายพันธุพืชแบบตางๆ เชนการปกชํา การตอนกิ่ง มาใหนักเรียนดู แลว
สนทนาซั ก ถามนั ก เรี ย นว า เคยเห็ น การขยายพั น ธุ พื ช ด ว ยวิ ธี ก ารเหล า นี้ ห รื อ ไม นั ก เรี ย นเคย
ปฏิบัติการขยายพันธุพืชดวยตนเองหรือไม แลวซักถามนักเรียนตามแนวคําถามตอไปนี้
- การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ นอกจากวิธีตามรูปภาพที่นํามาใหดู ยังมีวิธี
อื่นๆ อีกหรือไม
- จากการวิเคราะหเนื้อหา เราจะศึกษาการขยายพันธุพืชวิธีใดบาง
ขั้นสอน
1. ใหนักเรียนแบงกลุมคละกัน ทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออน กลุมละ 4 – 6 คน และให
นักเรียนแบงหนาที่สมาชิกในกลุม
2. ใหตัวแทนกลุมออกมาจับฉลากเพื่อเลือกใบงาน และแจกใบงานที่ 1 – 4 เรื่องการ
ขยายพันธุพืชดอก แบบไมอาศัยเพศ ตามที่กลุมจับฉลากได และแจกใบความรูใหแตละกลุมศึกษา
การขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศ คือการตอนกิ่ง การติดตา การตอกิ่ง และการทาบกิ่ง โดยให
ศึกษาวิเคราะหอุปกรณที่ใชในการขยายพันธุ และขั้นตอนในการขยายพันธุ ขอดีขอเสียของการ
ขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ รวมทั้งการวาดภาพประกอบตามขั้นตอนใหชัดเจน เมื่องานกลุม
เสร็จแลวใหกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นในผลงานของกลุม และอธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจ
3. ใหตัวแทนกลุมออกนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนตามใบงาน เปดโอกาสใหนักเรียนทุก
คนมีสวนรวมในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชั้นเรียน เติม
เต็มองคความรูที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนําไปปฏิบัติจริงได
4. แจกใบงานที่ 5 ฝกปฏิบัติการขยายพันธุพืชดอกแบบไมตองอาศัยเพศ แจกอุปกรณการ
ขยายพันธุพืชใหกลุมฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนที่ไดศึกษารวบรวมไวในใบงาน ที่ 1 – 4 ใหทุกคนมี
สวนรวมในการปฏิบัติจริง และมีการซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันภายในกลุม เพื่อใหได
ผลงานที่ถูกตองเรียบรอย
5. ใหแตละกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห ซักถาม และฝกปฏิบัติจริง มารวม
กันเขียนเปนแผนที่ความคิด ซึ่งควรประกอบดวย ความคิดหลัก (การสืบพันธุของพืชดอก) ความคิด
รอง (การสืบพันธแบบไมอาศัยเพศ) ความคิดยอย (ความคิดที่แตกออกจากความคิดรอง)
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6. ใหกลุมนําเสนอแผนที่ความคิดที่สรางขึ้นตอชั้นเรียน โดยที่เปดโอกาสใหนักเรียนทุก
คนมีสวนรวมในการซักถาม วิจารณ และแสดงความคิดเห็นตอผลงานของนักเรียนทุกกลุม ให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระความรูที่เรียน
ขั้นสรุป
คัดเลือกแผนที่ความคิดที่นักเรียนสรางขึ้นมาเปนแบบ แลวใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
ให ไ ด ว า การขยายพั น ธุ พื ช ดอกนั้ น ทํ า ได 2
วิ ธี คื อ แบบอาศั ย เพศและแบบไม อ าศั ย เพศ
การขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศนั้นทําไดหลายวิธี เชน การปกชํา การตอนกิ่ง การติดตา
การต อกิ่ ง และการทาบกิ่ ง เป น ต น และการขยายพัน ธุด ว ยวิ ธีนี้มีทั้ งขอดี แ ละข อเสีย ขอดี เ ช น
ไมกลายพันธุ ใหผลผลิตเร็ว ขอเสียเชน ไมแข็งแรง

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการสืบพันธแบบไมอาศัยเพศของพืช
2. ความสามารถในการปฏิบัตกิ ารขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธกี ารปกชํา การ
ตอนกิ่ง การติดตา และการทาบกิ่ง
3. ความสามารถในการใชเครื่องมือ และระบุเครื่องมือที่ใชในการขยายพันธุพืชแบบไม
อาศัยเพศของพืชดอก
4. ความสามารถในการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

192

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รูปภาพการขยายพันธุพืช การปกชํา การตอนกิ่ง และการตอกิ่ง
ฉลากเลือกใบงาน
ใบงานที่ 1 การการปกชํา
ใบงานที่ 2 การตอนกิ่ง
ใบงานที่ 3 การการติดตา
ใบงานที่ 4 การทาบกิ่ง
ใบงานที่ 5 ฝกปฏิบัติการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศ
อุปกรณฝกปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง พืชไรดอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 2 พืช
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
พืชไรดอก หมายถึงพืชที่มีสวนประกอบตางๆ ไมครบ โดยเฉพาะไมมีดอก ไมมีผล และ
ไม มี เ มล็ ด จึ ง จั ด เป น พื ช ชั้ น ต่ํ า มี ทั้ ง ประเภทที่ มี ค ลอโรฟ ล ล สามารถสร า งอาหารเองได ด ว ย
กระบวนการสังเคราะหแสง และประเภทที่ไมมีคลอโรฟลล คือไมมีสารสีเขียว พวกนี้ไมสามารถ
สรางอาหารเองได ตองอาศัยอาหารจากแหลงที่พืชนั้นอาศัยอยู
การสืบพันธุของพืชไรดอก สืบพันธุแบบไมตองอาศัยเพศ

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บอกความหมายของพืชไรดอกได
บอกประเภทของพืชไรดอกได
บอกการสืบพันธุของพืชไรดอกได
จัดกลุมของพืชไรดอกได
เปรียบเทียบความแตกตางของพืชดอกและพืชไรดอกได
จําแนกลักษณะ ประโยชนและโทษของพืชไรดอกชนิดตางๆ ได

สาระการเรียนรู
- พืชไรดอก
ประเภทของพืชไรดอก
มีคลอโรฟลล, ไมมีคลอโรฟลล
การสืบพันธุ
การแบงตัว
การแตกหนอ
การสรางสปอร
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กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นํ า แผนที่ ค วามคิ ด ที่ วิ เ คราะห เ นื้ อ หาไว ม าให นั ก เรี ย นดู พร อ มทั้ ง สนทนาซั ก ถาม
ทบทวนความรูเดิมที่ไดเรียนไปแลว และเชื่อมโยงเนื้อหาที่จะเรียนตอไป
2. นํารูปภาพของพืชไรดอก / พืชไรดอกชนิดตางๆ เชน เห็ด เฟรน มอส สาหราย มาให
นักเรียนดู แลวสนทนาซักถามถึงประสบการณเดิมของนักเรียนวา ใครเคยเห็นพืชเหลานี้บาง และ
ถามนักเรียนเพื่อหาขอสรุปดวยคําถามตอไปนี้
- นักเรียนจะเห็นพืชเหลานี้ไดที่ใดบาง
- พืชที่นักเรียนเห็นนี้มีชื่อเรียกวาอะไรบาง
- ถาใชสีเปนเกณฑพืชเหลานี้จัดกลุมไดอยางไร
ขั้นสอน
1. ใหนกั เรียนแบงกลุมคละกัน ทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออน กลุมละ 4 – 6 คน และให
นักเรียนแบงหนาที่สมาชิกในกลุม
2. แจกใบความรูใ หแตละกลุมศึกษา วิเคราะห และอภิปรายรวมกัน ใหเขาใจเกีย่ วกับพืช
ไรดอก และการสืบพันธุของพืชไรดอก
3. แจกใบงานที่ 1 เรื่องเห็ดและเฟรน เพื่อใหสังเกตสีของใบ ลําตน แลวใหนักเรียน
รวมกันคิด วิเคราะห ตามคําถาม ดังนี้
- เห็ดและเฟรนมีสีตางกันอยางไร
- เมื่อเฟรนมีสีเขียว เฟรน จะสรางอาหารไดเองหรือไม
- เมื่อเห็ดไมมีสีเขียว เห็ดจะสรางอาหารไดเองหรือไม
z ถาสรางเองไดจะสรางอยางไร
z ถาสรางเองไมไดจะไดอาหารจากไหน
- มีพืชอะไรอีกที่มีสีเขียวเหมือนกับเฟรน แตไมมีดอกตลอดชีวิตของมัน
- มีพืชอะไรอีกที่มีสีคลายกับเห็ด หรือไมมสี ีเขียว
4. ใหนกั เรียนในกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมออกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบคําตอบ
และซักถาม อภิปรายในขอที่สงสัย จนทุกคนในกลุมเขาใจอยางชัดเจน
5. ใหตวั แทนกลุม นําเสนอผลงานตอชั้นเรียนใหเพื่อนนักเรียนฟง โดยที่เปดโอกาส
ใหนกั เรียนทุกคนมีสวนรวมในการซักถาม แสดงความคิดเห็นตอผลงานของนักเรียนทุกกลุม
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6. แจกใบงานที่ 2 การสืบพันธุของพืชไรดอก และแจกใบความรู เรื่องการสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศของพืชไรดอกใหกลุมศึกษา วิเคราะห และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม
จนทุกคนในกลุมเขาใจ แลวตอบคําถามในใบงานที่ 2 ดังนี้
- การสืบพันธุของพืชไรดอกที่ศึกษาไดแบงออกไดเปนกีแ่ บบ...................................
- พืชไรดอกที่สบื พันธุโดยการแบงเซลล ไดแก ..........................................................
- แบคทีเรีย เปนพืชชั้นต่ํา มีรูปรางตางกัน 3 แบบ และเรียกชื่อตางกัน คือ
(ใหนักเรียนวาดภาพแสดงใหดู)

ค็อกคัส

บาซิลลัส

สไปโรขีด

- พืชไรดอก ที่สบื พันธุโดยการแตกหนอ เชน.............................................................
- พืชไรดอกที่สบื พันธุ โดยการสรางสปอร เชน .........................................................
- พืชไรดอกที่สบื พันธุโดยการงอกใหม เชน ...............................................................
7. ใหนักเรียนในกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมออกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบคําตอบ
และซักถาม อภิปรายในขอที่สงสัย จนทุกคนในกลุมเขาใจอยางชัดเจน
8. ใหกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห การอภิปราย การซักถาม และการแสดง
ความคิดเห็น มารวมกันระดมสมองเขียนเปนแผนที่ความคิด ซึ่งควรประกอบดวย ความคิดหลัก
(พืชไรดอก) ความคิดรอง (ความหมาย,ประเภท,การสืบพันธุ) และความคิดยอย (ความคิดที่แตก
ขยายออกจากความคิดรอง)
9. ใหกลุมนําเสนอแผนที่ความคิดที่สรางขึ้นตอชั้นเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การวิจารณ ซักถาม หรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระความรูของเรื่องที่เรียน
ขั้นสรุป
คัดเลือกแผนที่ความคิดที่นักเรียนสรางขึ้นมาเปนแบบ แลวใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
ใหได ความหมายชองพืชไรดอก ประเภทของพืชไรดอก และการสืบพันธุของพืชไรดอกแบบตาง ๆ
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การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรู ค วามเข า ใจเรื่ อ งพื ช ไร ด อก ประเภทของพื ช ไร ด อกและการสื บ พั น ธุ ข อง
พืชไรดอก
2. ความสามารถในการจัดกลุมของพืชไรดอก
3. ความสามารถในการเปรียบเทียบความแตกตางของพืชดอกและพืชไรดอก
4. ความสามารถในการจําแนก ประโยชนและโทษของพืชไรดอก
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
พืชไรดอก)
3.
4.
5.

รูปภาพ / เห็ด เฟรน มอส สาหราย
ใบความรู (ความหมายของพืชไรดอก ประเภทของพืชไรดอก และการสืบพันธุของ
ใบงานที่ 1 เห็ดและเฟรน
ใบงานที่ 2 การสืบพันธุของพืชไรดอก
ใบความรู (การสืบพันธแบบไมอาศัยเพศของพืชไรดอก)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง การสืบพันธุและการสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 3 สัตว
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
การสื บ พัน ธุ คื อ การเพิ่ ม จํา นวนของสิ่ งมี ชี วิต และดํ า รงเผ า พัน ธุ ใ ห ค งอยู ไ ม สู ญพั น ธุ
ไปจากโลก
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เปนการสืบพันธุที่ตองมีเพศผูและมีเพศเมียในการผสมพันธุ

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

บอกความหมายของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวได
อธิบายการปฏิสนธิของสัตวได
จําแนกการปฏิสนธิภายในรางกายของสัตวและการปฏิสนธิภายนอกรางกายของสัตวได
จัดกลุมการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวได
จําแนกสัตวที่ออกลูกเปนตัวและสัตวที่ออกลูกเปนไขได

สาระการเรียนรู
ความหมายของการสืบพันธุ
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
- การปฏิสนธิภายในรางกาย
- การปฏิสนธิภายนอกรางกาย

กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 – 6 คน คละกันระหวางนักเรียนเกง ปานกลาง ออน แลว
ให นั ก เรี ย นวิ เ คราะห ห น ว ยการเรี ย นรู เ รื่ อ งสั ตว จากหนั ง สื อ แบบเรี ย น แยกเปน ความคิ ด หลั ก
ความคิดรอง และความคิดยอย ที่ตองเรียน โดยใหเขียนในรูปของแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
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2. ใหแตละกลุมเสนอผลการวิเคราะหหนวยการเรียนเรื่องสัตวตอชั้นเรียน แลวชวยกัน
อภิปรายสรุปแผนที่ความคิดใหเปนแนวเดียวกัน และสนทนาถึงลําดับเรื่องที่จะเรียนตอไป
3. นําภาพสัตวชนิดตางๆ มาใหนักเรียนดู แลวสนทนาซักถามนักเรียนดวยคําถามดังนี้
- สัตวอะไรบางออกลูกเปนตัว สัตวอะไรบางออกกลูกเปนไข
- การออกลูกแตละครั้งทําใหจํานวนสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงอยางไร
- ถาสัตวทุกชนิดไมออกลูกเลยจะเปนอยางไร
- ทําไมสัตวทั้งหลายจึงสามารถดํารงเผาพันธุอยูได
ขั้นสอน
1. แจกใบความรูเรื่องการสืบพันธุ และการสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศใหนักเรียนใน
กลุมรวมกันศึกษาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน ใหเขาใจ
2. แจกใบงานที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ และสัตวออกลูกเปนตัวและสัตวออกลูกเปนไข
แลวใหนักเรียนรวมกันคิดวิเคราะห และแสดงความคิดเห็น บันทึกขอมูลลงในใบงาน
3. แจกใบงานที่ 2 เรื่องการปฏิสนธิภายในรางกาย และการปฏิสนธิภายนอกรางกาย ให
นักเรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น และบันทึกขอมูลลงในใบงาน
4. ใหกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษา อภิปราย และการแสดงความคิดเห็น มารวมกัน
ระดมสมองเขียนเปนแผนที่ความคิด ซึ่งควรประกอบดวย ความคิดหลัก (การสืบพันธุ) ความคิดรอง
(แบบอาศัยเพศ, แบบไมอาศัยเพศ) ความคิดยอย (การปฏิสนธิภายในรางกาย, การปฏิสนธิภายนอก
รางกาย) และความคิดยอยๆ ที่แตกขยายออกไปอีก
5. ใหกลุมนําเสนอแผนที่ความคิดที่สรางขึ้นตอชั้นเรียน โดยใหนักเรียนในชั้นมีสวนรวม
ในการวิจารณ ซักถาม หรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระความรูของเรื่องที่เรียน
ขั้นสรุป
คัดเลือกแผนที่ความคิดที่นักเรียนสรางขึ้นมาเปนแบบ แลวใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
ใหไดความหมายของการสืบพันธุ การสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ คือ การสืบพันธุที่ตองมี
เพศผูและเพศเมียในการผสมพันธุ การปฏิสนธิภายในรางการ หมายถึง เซลลสืบพันธุเพศผู (อสุจิ)
เขาไปผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (ไข) ภายในรางกายของสัตวตัวเมีย การปฏิสนธิภายนอก
รางกายหมายถึง เซลลสืบพันธุเพศผู (อสุจิ) เขาไปผสมกับเซลลสืบพันธุของสัตวเพศเมีย (ไข)
ภายนอกรางกายของสัตวตัวเมีย และการสืบพันธุของสัตวนั้นมีทั้งออกลูกเปนตัวและออกลูก
เปนไข
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การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องการสืบพันธุของสัตว
2. ความสามารถในการอธิบายการปฏิสนธิของสัตว
3. ความสามารถในการเปรียบเทียบการปฏิสนธิภายในรางกายของสัตวและการปฏิสนธิ
ภายนอกรางกายของสัตว
4. ความสามารถในการยกตัวอยางการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

รูปภาพ สัตวชนิดตางๆ
ใบความรูเรื่อง การสืบพันธุ และการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว
ใบงานที่ 1 การสืบพันธุ สัตวออกลูกเปนตัวและสัตวออกลูกเปนไข
ใบงานที่ 2 เรื่อง การปฏิสนธิภายในรางกายและการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 3 สัตว
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปนการสืบพันธุที่ไมมีการผสมกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศ
ผู (อสุจิ) และเซลลสืบพันธุ (ไข)เพศเมียในการขยายพันธุ

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

อธิบายการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได
จําแนกสัตวทสี่ ืบพันธุโดยไมอาศัยเพศได
บอกการสืบพันธุแบบแตกหนอของไฮดราได
บอกวิธีการสืบพันธุแบบแบงตัวของอมีบาและพารามีเซี่ยมได

สาระการเรียนรู
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
- การแตกหนอ
- การแบงตัว

กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นํ า แผนที่ ค วามคิ ด ที่ วิ เ คราะห เ นื้ อ หาไว ม าให นั ก เรี ย นดู พร อ มทั้ ง สนทนาซั ก ถาม
ทบทวนความรูเดิมที่ไดเรียนไปแลว และเนื้อหาที่จะเรียนตอไป (การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัย
เพศ) แลวถามนักเรียนดวยคําถามตอไปนี้
- มีสัตวชนิดใดบางหรือไมที่สืบพันธุไดโดยไมตองอาศัยเพศนําภาพไฮดรามาให
นักเรียนดู แลวถามนักเรียนวา
- เคยเห็นสัตวชนิดนี้หรือไม
- สัตวชนิดนี้มกี ารสืบพันธุแบบใด
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ขั้นสอน
1. ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 – 6 คน คละกันระหวางเด็กเกง ปานกลาง ออน และให
แบงหนาที่สมาชิกในกลุมใหชัดเจน
2. แจกใบความรูเรื่องการสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศใหนักเรียนในกลุมศึกษาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน ใหเขาใจ
3. แจกใบงานที่ 1 เรื่อง มารูจักไฮดรา อะมีบา พารามีเซี่ยม กันเถอะ แลวใหนักเรียน
รวมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็น วาดภาพ และตอบคําถามบันทึกขอมูลลงในใบงาน
4. ใหกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษา การอภิปราย การซักถาม มารวมกันระดมสมอง
เขียนเปนแผนที่ความคิด ซึ่งควรประกอบดวย ความคิดหลัก (การสืบพันธุของสัตว) ความคิดรอง
(แบบอาศัยเพศ, แบบไมอาศัยเพศ) ความคิดยอย (การแตกหนอ เชน ไฮดรา, การแบงตัว เชน
อะมีบา,พารามีเซี่ยม)
5. ใหตัวแทนกลุมออกนําเสนอแผนที่ความคิดหนาชั้นเรียน ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม
ในการวิจารณ และแสดงความคิดเห็นเติมเต็มเนื้อหาใหสมบูรณ
ขั้นสรุป
คัดเลือกแผนที่ความคิดที่นักเรียนสรางขึ้นมาเปนแบบ แลวใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
ใหได การสืบพันธุของสัตว การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ คือ การสืบพันธุที่ไมตองมีการ
ผสมกันระหวาง เซลลสืบพันธุเพศผู (อสุจิ) กับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (ไข) อาศัยการสืบพันธุโดย
การแตกหนอ เชน ไฮดรา และการแบงตัว เชน อะมีบาและพารามีเซี่ยม

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว การสืบพันธุแบบแตก
หนอของไฮดรา การสืบพันธุแบบแบงตัวของอมีบา พารามีเซียม
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน
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เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1. รูปภาพไฮดรา
2. ใบความรูเรื่อง การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง มารูจักไฮดรา อะมีบา พารามีเซี่ยม กันเถอะ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 วิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง สัตวเลี้ยงและสัตวปา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 3 สัตว
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
สัตวใหทั้งคุณและโทษตอมนุษย สัตวที่มนุษยเกี่ยวของดวยแบงตามที่อยูอาศัยแบงออกเปน
ประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ สัตวเลี้ยงและสัตวปา

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

บอกความหมายของสัตวเลี้ยงและสัตวปาได
จําแนกชื่อสัตวเลี้ยงและสัตวปาได
จําแนกสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองได
บอกประโยชนและโทษของสัตวเลี้ยงและสัตวปาได

สาระการเรียนรู
- สัตวเลี้ยง
• สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
• สัตวเลื้อยคลาน
• สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
• สัตวปก
• สัตวจําพวกปลา
- สัตวปา
• สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
• สัตวเลื้อยคลาน
• สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
• สัตวปก
• สัตวจําพวกปลา
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• สัตวปาสงวน
• สัตวปาคุมครอง
- ประโยชนและโทษของสัตว

กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นําแผนที่ความคิดที่วิเคราะหเนื้อหาไวมาใหนักเรียนดูพรอมทั้งสนทนาทบทวนความรู
เดิมเรื่องสัตวที่ไดเรียนไปแลว เพื่อเชื่อมโยงเขาสูความรูใหม
2. นํารูปภาพสัตวชนิดตางๆ มาใหนักเรียนดู แลวสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสัตวที่มี
อยูในโลก ตามแนวคําถาม ดังนี้
- ใครรูบางวาสัตวที่มีอยูในโลกมีกี่ชนิด
(นักวิทยาศาสตรคํานวณวามีอยูกวา 1 ลานชนิด)
- ถ า จะแบ ง สั ต ว ที่ ม นุ ษ ย เ กี่ ย วข อ งด ว ยตามที่ อ ยู อ าศั ย จะแบ ง ออกได เ ป น
กี่ประเภท อะไรบาง
(แบงไดเปน 2 ประเภท คือ สัตวเลี้ยง และสัตวปา)
ขั้นสอน
1. ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 – 6 คน คละกันระหวางเด็กเกง ปานกลาง ออน และให
แบงหนาที่สมาชิกในกลุมใหชัดเจน
2. ใหนักเรียนศึกษาจากวีดิทัศนเรื่องสัตว และชวยกันบันทึกรวบรวมขอมูล
3. แจกใบความรู เรื่องสัตวเลี้ยง สัตวปา ใหนักเรียนศึกษาเปรียบเทียบความรูที่ไดจาก
การดูวีดิทัศน และแจกใบงานที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันเขียนชื่อสัตวใหไดมากที่สุด ในเวลา 7 นาที
แขงขันกันระหวางกลุม และใหรายงานชื่อสัตวที่เขียนไดตอชั้นเรียน
4. แจกใบงานที่ 2 ใหนักเรียนจําแนกชื่อสัตวที่เขียนไวในใบงานที่ 1 เขียนลงในตาราง
บันทึกของใบงานที่ 2 เรื่องสัตวเลี้ยง สัตวปา
5. แจกใบงานที่ 3 เรื่องสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง ใหนักเรียนชวยกันจําแนกชื่อ
สัตวลงในตารางบันทึกขอมูลใหสมบูรณ
6. แจกใบงานที่ 4 ใหนักเรียนชวยกันบอกประโยชนและโทษของสัตว และบันทึกลงใน
ตารางบันทึกขอมูล
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7. ใหกลุมนําเสนอผลงานจากใบงานตอชั้นเรียน ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการ
ซักถาม แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
8. ใหกลุมนําความรูที่ไดจากการศึกษา อภิปรายและจําแนก มารวมกันระดมสมองเขียน
เปนแผนที่ความคิด ซึ่งควรประกอบดวย ความคิดหลัก (สัตว) ความคิดรอง (สัตวเลี้ยง สัตวปา)
ความคิดยอย (สัตวเลี้ยง(ประเภทตาง ๆ), สัตวปา(ประเภทตาง ๆ, สัตวปาสงวน, สัตวปาคุมครอง),
ประโยชนและโทษของสัตว
9. ใหกลุมนําเสนอแผนที่ความคิดตอชั้นเรียน ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการซักถาม
และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ขั้นสรุป
คัดเลือกแผนที่ความคิดที่นักเรียนสรางขึ้น มาเปนแบบ แลวใหทุกคนชวยกันสรุปบทเรียน
เรื่ อ งสั ต ว เ ลี้ ย งและสั ต ว ป า ให ไ ด สั ต ว ที่ ม นุ ษ ย เ กี่ ย วข อ งด ว ย แบ ง ตามที่ อ ยู อ าศั ย แบ ง ได เ ป น
2
ประเภท คื อ สั ต ว เ ลี้ ย งและสั ต ว ป า ซึ่ ง แบ ง เป น สั ต ว เ ลื้ อ ยคลาน สั ต ว ค รึ่ ง บกครึ่ ง น้ํ า
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวจําพวกนก หรือสัตวปก และสัตวจําพวกปลา พ.ร.บ.สงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 แบงสัตวปาออกเปน 2 ประเภท คือ สัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง และ
ประโยชนและโทษของสัตว

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องสัตวเลี้ยงและสัตวปา
2. ความสามารถในการจําแนกชื่อสัตวเลี้ยงและสัตวปา
3. ความสามารถในการจําแนกสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและโทษของสัตวเลี้ยงและสัตวปา
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน
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เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รูปภาพสัตวชนิดตางๆ
วีดิทัศนเรื่องสัตว
ใบความรูเรื่อ สัตวเลี้ยง สัตวปา ประโยชนและโทษของสัตว
ใบงานที่ 1 เรื่อง เขียนชื่อสัตว
ใบงานที่ 2 เรื่อง จําแนกสัตวเลี้ยง สัตวปา
ใบงานที่ 3 เรื่อง สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง
ใบงานที่ 4 เรื่อง ประโยชนและโทษของสัตว
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 วิธีสอนตามคูมือครู
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง พืชดอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 2 พืช
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
พืชดอก คือ พืชที่เมื่อเจริญเต็มที่แลวจะมีดอก เพื่อใชในการสืบพันธุ ซึ่งดอกไมประกอบไป
ดวยสวนตาง ๆ และจากสวนประกอบตางๆ ของดอกนี้ยังแบงดอกออกไดเปนประเภท ๆ

จุดประสงคการเรียนรู
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายของพืชดอกได
ระบุสวนประกอบของดอกได
จําแนกประเภทของดอกได
จัดกลุมของพืชดอกได

สาระการเรียนรู
- ความหมายของพืชดอก
- สวนประกอบของดอก
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย
- ประเภทของดอก
ดอกสมบูรณ ดอกไมสมบูรณ ดอกสมบูรณเพศ และดอกไมสมบูรณเพศ

กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 – 6 คน แลวใหนักเรียนวิเคราะหหนวยการเรียนเรื่อง พืช
จากหนังสือแบบเรียน แยกเปนความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย ที่ตองเรียน
2. ใหแตละกลุมนําเสนอผลการวิเคราะหหนวยการเรียนเรื่องพืชตอชั้นเรียน แลวชวยกัน
อภิปรายสรุปใหเปนแนวเดียวกัน
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3. นําภาพตนไมมาใหนักเรียนดู แลวสนทนาทบทวนเรื่องพืชที่เคยเรียนมาแลวในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 และสนทนาซักถามนักเรียนดวยคําถามตอไปนี้
- สวนประกอบของตนพืชมีอะไรบาง
- สวนที่พืชใชสืบพันธุอยูที่ใด
- รูไหมวาสวนที่พืชใชสืบพันธุนั้น ประกอบดวยอะไรบาง
ขั้นสอน
1. นําดอกไมชนิดตางๆ มาใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนสังเกตอยางละเอียดดวยประสาท
สัมผัสตางๆ
2. แจกใบงานที่ 1 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและบอกสวนประกอบของ
ดอกไมที่สังเกตวาสวนใดเรียกวาอะไร โดยใหกลุมวาดรูปดอกไมและเขียนบอกสวนประกอบของ
ดอกไมเทาที่รูจัก แลวใหแลกกันตรวจระหวางกลุม และอภิปรายซักถามกันในกลุมใหเขาใจ
3. แจกใบความรู ความหมายของพืชดอก สวนประกอบของดอก และประเภทของดอก
ใหกลุมศึกษา เปรียบเทียบกับผลงานของกลุมที่ทําไว และใหกลุมแกไขเพิ่มเติมใหเปนชิ้นงานที่
ถูกตองสมบูรณ
4. ใหตัวแทนกลุมออกมาจับฉลากเลือกใบงาน วากลุมใดจะไดใบงานที่เทาไร ซึง่ มีใบงาน
ที่ 2 ถึงใบงานที่ 5 แลวแจกใบงานใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลว
สรุปเขียนลงในใบงาน
5. ตัวแทนกลุมออกนําเสนอความรูหนาชั้นเรียน ตามใบงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กันในชั้นเรียน
ขั้นสรุป
ใหนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาใหไดวา ดอกเปนสวนประกอบที่สําคัญในการสืบพันธุของ
พืชดอก ดอกประกอบดวย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู และเกสรตัวเมีย ดอกไมจะมีทั้งดอก
สมบูรณ ดอกไมสมบูรณ ดอกสมบูรณเพศ และดอกไมสมบูรณเพศ

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องพืชดอก
2. ความสามารถในการระบุสวนประกอบของดอก
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3. ความสามารถในการจําแนกประเภทของดอก
4. ความสามารถในการจัดกลุมของพืชดอก
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนังสือแบบเรียน
รูปภาพตนไม
ดอกไมชนิดตางๆ
ใบความรู เรื่อง ความหมายของพืชดอก สวนประกอบของดอก ประเภทของดอก
ใบงานที่ 1 สวนประกอบของดอก
ใบงานที่ 2 ดอกสมบูรณ
ใบงานที่ 3 ดอกไมสมบูรณ
ใบงานที่ 4 ดอกสมบูรณเพศ
ใบงานที่ 5 ดอกไมสมบูรณเพศ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 วิธีสอนตามคูมือครู
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 2 พืช
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
การสืบพันธุของพืชดอกแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนตนพืช และดํารงพันธุพืชไวไมใหสูญพันธุ
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เปนการสืบพันธุที่ตองอาศัยดอก และเกิดการผสมกันระหวาง
ละอองเรณูคือเซลลสืบพันธุเพศผูกับไข ซึ่งเปนเซลลสืบพันธุเพศเมีย

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บอกความหมายของการสืบพันธุได
บอกความหมายของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศได
บอกขั้นตอนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศได
บอกความหมายของการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิได
บอกการเจริญเติบโตของรังไขไปเปนผลและไขออนเจริญเติบโตไปเปนเมล็ดได
วิเคราะหขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศได

สาระการเรียนรู
- ความหมายของการสืบพันธุ
- การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ความหมายของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
การถายละอองเรณู
สิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณู
การถายในดอกเดียวกัน
การถายขามดอก
การปฏิสนธิ
กระบวนการการปฏิสนธิ
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กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นําดอกชบา ดอกกลวยไม และดอกฝรั่ง มาใหนักเรียนดู แลวสนทนาซักถามนักเรียน
ตามแนวคําถาม ดังนี้
- ละอองเรณูอยูที่ไหน มีลักษณะอยางไร
(อยู ใ นอั บ เรณู ที่ เ กสรตั ว ผู เมื่ อ อั บ เรณู แ ตกออกจะเห็ น ละอองเรณู เ ป น
ผงสีเหลือง)
- ละอองเรณูเคลื่อนที่ไปที่อื่นไดเองหรือไม
(ไม เพราะไมมีอวัยวะที่จะชวยในการเคลื่อนที่)
- ยอดเกสรตัวเมียมีลักษณะอยางไร
(เปนปุมเกือบกลมมน และมักจะมีน้ําเหนียวๆ อยู)
- ถาละอองเรณูมาสัมผัสถูกยอดเกสรตัวเมียจะเกิดอะไรขึ้น
(ละอองเรณูจะติดอยูบนยอดเกสรตัวเมีย)
ขั้นสอน
1. ใหนักเรียนแบงกลุมคละกันทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออน กลุมละ 4 – 6 คน และให
นักเรียนแบงหนาที่สมาชิกภายในกลุม
2. แจกใบงานที่ 1 เรื่องละอองเรณู และยอดเกสรตัวเมียใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน
ศึกษาละอองเรณูและยอดเกสรตัวเมียดวยกลองจุลทรรศน และใหสมาชิกอภิปรายซักถามกันใน
กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันใหเขาใจ พรอมทั้งเขียนสิ่งที่สังเกตพบลงในใบงาน
3. แจกใบงานที่ 2 เรื่องการถายละอองเรณู ใหแตละกลุมศึกษาทดลองเรื่องการถายละออง
เรณู ใหนักเรียนทุกคนในกลุมรวมกันปฏิบัติ อภิปราย แสดงความคิดเห็น และชวยกันอธิบายให
ทุกคนในกลุมเขาใจกระบวนการในการถายละอองเกสรของพืชดอก พรอมทั้งบันทึกลงในใบงาน
ใหชัดเจน
4. ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานตอชั้นเรียน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น เพื่อความสมบูรณขององคความรู พรอมกับสรุปความหมายของการถายละออง
เรณูก็คือ การที่ละอองเกสรตัวผูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย และการถายละอองเรณูมี 2 แบบ คือ
ถายละอองเรณูในดอกเดียวกันและการถายละอองเรณูขามดอก
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5. แจกใบความรู และใบงานที่ 3 ใหกลุมศึกษาหาความรูในใบความรู เรื่องการถายละออง
เรณุ ชวยกันอธิบายใหทุกคนในกลุมเขาใจ แลวศึกษาใบงานที่ 3 ปรึกษาตกลงใจตามแนวใบงาน จัด
กระทําตามใบงาน ซึ่งควรจะไดเนื้อหาสาระ ดังนี้
5.1 การถายละอองเรณูอาจเกิดขึ้นไดจากตัวชวย ดังนี้
- ลม จะพัดพาใหละอองเรณูปลิวไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย
- แมลง เมือ่ บินมาตอมดอกไมละอองเรณูจะติดไปกับปาก ปก หรือขาของ แมลง
- น้ํา แรงที่เรารดน้ําหรือน้ําฝน ทําใหละอองเรณูกระเด็นไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย
- คน ชวยผสมเกสรให โดยเอาละอองเรณูไปแตะลงบนยอดเกสรตัวเมีย
- สัตวอื่น ๆ เมื่อสัตวมาสัมผัสถูก ละอองเรณูจะติดไปกับตัวสัตว และละออง
เรณูจากตัวสัตวไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย หรือสัตวทําใหตนไมสั่นสะเทือน ละอองเรณูปลิวหรือ
กระเด็นไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียได
5.2 เมื่อละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแลว และละอองเรณูจะงอกยาวเขาไป
ในรังไขและเขาผสมกับไขออน (โอวุล) ทําใหเกิดการปฏิสนธิและเจริญเติบโตจนรังไขเจริญไปเปน
ผล และไขออนเจริญไปเปนเมล็ด
6. ใหกลุมนําผลงานที่ศึกษาไดนําเสนอตอชั้นเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวน
รวมในการอภิปราย ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ขั้นสรุป
ใหนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาใหไดวา การสืบพันธุของพืชเพื่อเปนการเพิ่มจํานวนของ
ตนพืช และเพื่อดํารงพันธุพืชไวไมใหสูญพันธุ
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอก ตองอาศัยดอก มีการถายละอองเรณูที่เกสรตัวผูไป
ตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย แลวงอกเขาไปผสมกับไขออน เกิดการปฏิสนธิแลวรังไขเจริญเติบโตเปน
ผล ไขออนเจริญเติบโตเปนเมล็ด
สิ่งที่ชวยในการผสมเกสรคือ ลม แมลง น้ํา คน และสัตว

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องการสืบพันธุของพืชดอก กระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
การถายละอองเรณู และการปฏิสนธิ
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2. ความสามารถในการปฏิบัติการทดลองเรื่องการถายละอองเรณู
3. ความสามารถในการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศ
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจคําตอบจากใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน
เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดไวไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดอกชบา ดอกฝรั่ง ดอกกลวยไม หรืออื่นๆ
ใบงานที่ 1 ละอองเรณูและยอดเกสรตัวเมีย
กลองจุลทรรศน/ แวนขยาย
ใบงานที่ 2 การถายละอองเรณู
พูกัน ไมจิ้มฟน
ใบความรู การสืบพันธุของพืชดอก
ใบงานที่ 3 สิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณู และการปฏิสนธิ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 วิธีสอนตามคูมือครู
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 2 พืช
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
การสืบพันธุของพืชดอกแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนตนพืช และดํารงพันธุพืชไวไมใหสูญพันธุ
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศเปนการสืบพันธุหรือการขยายพันธุของพืชโดยไมตองอาศัย
เซลลสืบพันธุ แตใชสวนตางๆ ของพืช เชน ใบ กิ่ง ลําตน ราก หนอ ฯลฯ สําหรับเปนสวนขยายพันธุ

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได
2. บอกการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศวิธีตางๆ ได
3. อธิ บ ายวิ ธี ก ารขยายพั น ธุ พื ช ดอกแบบไม อ าศั ย เพศด ว ยวิ ธี ก ารป ก ชํ า การตอนกิ่ ง
การติดตา และการทาบกิ่งได
4. ระบุอุปกรณทใี่ ชในการขยายพันธุพืชดอก แบบไมอาศัยเพศไดถูกตอง
5. วิเคราะหขอดีขอเสียของการขยายพันธุพชื แบบไมอาศัยเพศไดถูกตอง

สาระการเรียนรู
- การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของพืชดอก เชน
การปกชํา
การตอนกิ่ง
การติดตา
การทาบกิ่ง
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กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นํารูปภาพการขยายพันธุพืชแบบตางๆ เชนการปกชํา การตอนกิ่ง มาใหนักเรียนดู แลว
สนทนาซั ก ถามนั ก เรี ย นว า เคยเห็ น การขยายพั น ธุ พื ช ด ว ยวิ ธี ก ารเหล า นี้ ห รื อ ไม นั ก เรี ย นเคย
ปฏิบัติการขยายพันธุพืชดวยตนเองหรือไม แลวซักถามนักเรียนตามแนวคําถามตอไปนี้
- การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ นอกจากวิธีตามรูปภาพที่นํามาใหดู ยังมีวิธี
อื่นๆ อีกหรือไม
- จากการวิเคราะหเนื้อหา เราจะศึกษาการขยายพันธุพืชวิธีใดบาง
ขั้นสอน
1. ใหนักเรียนแบงกลุมคละกัน ทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออน กลุมละ 4 – 6 คน และให
นักเรียนแบงหนาที่สมาชิกในกลุม
2. ใหตัวแทนกลุมออกมาจับฉลากเพื่อเลือกใบงาน และแจกใบงานที่ 1 – 4 เรื่องการ
ขยายพันธุพืชดอก แบบไมอาศัยเพศ ตามที่กลุมจับฉลากได และแจกใบความรูใหแตละกลุมศึกษา
การขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศ คือการตอนกิ่ง การติดตา การตอกิ่ง และการทาบกิ่ง โดยให
ศึกษาวิเคราะหอุปกรณที่ใชในการขยายพันธุ และขั้นตอนในการขยายพันธุ ขอดีขอเสียของการ
ขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ รวมทั้งการวาดภาพประกอบตามขั้นตอนใหชัดเจน เมื่องานกลุม
เสร็จแลวใหกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นในผลงานของกลุม และอธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจ
3. ใหตัวแทนกลุมออกนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนตามใบงาน เปดโอกาสใหนักเรียน
ทุกคนมีสวนรวมในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในชั้นเรียน
เติมเต็มองคความรูที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนําไปปฏิบัติจริงได
4. แจกใบงานที่ 5 ฝกปฏิบัติการขยายพันธุพืชดอกแบบไมตองอาศัยเพศ แจกอุปกรณการ
ขยายพันธุพืชใหกลุมฝกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนที่ไดศึกษารวบรวมไวในใบงาน ที่ 1 – 4 ใหทุกคนมี
สวนรวมในการปฏิบัติจริง และมีการซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันภายในกลุม เพื่อใหได
ผลงานที่ถูกตองเรียบรอย
5. ใหแตละกลุมนําเสนอผลงานตอชั้นเรียน และเลาประสบการณที่ไดฝกปฏิบัติใหเพื่อน
นักเรียนฟงโดยที่เป ดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการซักถามแสดงความคิดเห็นตอ
ผลงานของนักเรียนทุกกลุม
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ขั้นสรุป
ใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนใหไดวา การขยายพันธุพืชดอกนั้น ทําได 2 วิธี คือ แบบ
อาศัยเพศและแบบไมอาศัยเพศ การขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศนั้นทําไดหลายวิธี เชน การ
ตอนกิ่ง การติดตา การตอกิ่ง และการทาบกิ่ง เปนตน และการขยายพันธุดวยวิธีนี้มีทั้งขอดีและ
ขอเสีย ขอดีเชน ไมกลายพันธุ ใหผลผลิตเร็ว ขอเสียคือ ไมแข็งแรง

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการสืบพันธแบบไมอาศัยเพศของพืช
2. ความสามารถในการปฏิบัตกิ ารขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธกี ารปกชํา การ
ตอนกิ่ง การติดตา และการทาบกิ่ง
3. ความสามารถในการใชเครื่องมือ และระบุเครื่องมือที่ใชในการขยายพันธุพืชแบบไม
อาศัยเพศของพืชดอก
4. ความสามารถในการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติงานที่กําหนดใหไดไมต่ํากวารอยละ 70
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สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รูปภาพการขยายพันธุพืช การปกชํา การตอนกิ่ง และการตอกิ่ง
ฉลากเลือกใบงาน
ใบงานที่ 1 การการปกชํา
ใบงานที่ 2 การตอนกิ่ง
ใบงานที่ 3 การติดตา
ใบงานที่ 4 การทาบกิ่ง
ใบงานที่ 5 ฝกปฏิบัติการขยายพันธุพืชดอกแบบไมอาศัยเพศ
อุปกรณฝกปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 วิธีสอนตามคูมือครู
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง พืชไรดอก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 2 พืช
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
พืชไรดอก หมายถึงพืชที่มีสวนประกอบตางๆ ไมครบ โดยเฉพาะไมมีดอก ไมมีผล และ
ไม มี เ มล็ ด จึ ง จั ด เป น พื ช ชั้ น ต่ํ า มี ทั้ ง ประเภทที่ มี ค ลอโรฟ ล ล สามารถสร า งอาหารเองได ด ว ย
กระบวนการสังเคราะหแสง และประเภทที่ไมมีคลอโรฟลล คือไมมีสารสีเขียว พวกนี้ไมสามารถ
สรางอาหารเองได ตองอาศัยอาหารจากแหลงที่พืชนั้นอาศัยอยู
การสืบพันธุของพืชไรดอก สืบพันธุแบบไมตองอาศัยเพศ

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บอกความหมายของพืชไรดอกได
บอกประเภทของพืชไรดอกได
บอกการสืบพันธุของพืชไรดอกได
จัดกลุมของพืชไรดอกได
เปรียบเทียบความแตกตางของพืชดอกและพืชไรดอกได
จําแนกลักษณะ ประโยชนและโทษของพืชไรดอกชนิดตางๆ ได

สาระการเรียนรู
- พืชไรดอก
ประเภทของพืชไรดอก
มีคลอโรฟลล, ไมมีคลอโรฟลล
การสืบพันธุ
การแบงตัว
การแตกหนอ
การสรางสปอร

219

กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. นํารูปภาพของพืชไรดอก / พืชไรดอกชนิดตางๆ เชน เห็ด เฟรน มอส สาหราย มาให
นักเรียนดู แลวสนทนาซักถามถึงประสบการณเดิมของนักเรียนวา ใครเคยเห็นพืชเหลานี้บาง และ
ถามนักเรียนเพื่อหาขอสรุปดวยคําถามตอไปนี้
- นักเรียนจะเห็นพืชเหลานี้ไดที่ใดบาง
- พืชที่นักเรียนเห็นนี้มีชื่อเรียกวาอะไรบาง
- ถาใชสีเปนเกณฑพืชเหลานี้จัดกลุมไดอยางไร
ขั้นสอน
1. ใหนกั เรียนแบงกลุมคละกัน ทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออน กลุมละ 4 – 6 คน และให
นักเรียน แบงหนาที่สมาชิกในกลุม
2. แจกใบความรูใ หแตละกลุมศึกษา วิเคราะห และอภิปรายรวมกัน ใหเขาใจเกีย่ วกับพืช
ไรดอก และการสืบพันธุของพืชไรดอก
3. แจกใบงานที่ 1 เรื่องเห็ดและเฟรน เพื่อใหสังเกตสีของใบ ลําตน แลวใหนักเรียน
รวมกันคิด และตอบ ตามคําถาม ดังนี้
- เห็ดและเฟรนมีสีตางกันอยางไร
- เมื่อเฟรนมีสีเขียว เฟรน จะสรางอาหารไดเองหรือไม
- เมื่อเห็ดไมมีสีเขียว เห็ดจะสรางอาหารไดเองหรือไม
z ถาสรางเองไดจะสรางอยางไร
z ถาสรางเองไมไดจะไดอาหารจากไหน
- มีพืชอะไรอีกที่มีสีเขียวเหมือนกับเฟรน แตไมมีดอกตลอดชีวิตของมัน
- มีพืชอะไรอีกที่มีสีคลายกับเห็ด หรือไมมสี ีเขียว
4. ใหนกั เรียนในกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมออกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบคําตอบ
และซักถาม อภิปรายในขอที่สงสัย จนทุกคนในกลุมเขาใจอยางชัดเจน
5. ใหตวั แทนกลุม นําเสนอผลงานตอชั้นเรียน โดยที่เปดโอกาสใหนกั เรียนทุกคนมีสวน
รวมในการซักถาม แสดงความคิดเห็นตอผลงานของนักเรียนทุกกลุม
6. แจกใบงานที่ 2 การสืบพันธุของพืชไรดอก และแจกใบความรู เรื่องการสืบพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศของพืชไรดอกใหกลุมศึกษา วิเคราะห และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูภ ายในกลุม จน
ทุกคนในกลุมเขาใจ แลวตอบคําถามในใบงานที่ 2 ดังนี้
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- การสืบพันธุของพืชไรดอกที่ศึกษาไดแบงออกไดเปนกีแ่ บบ...................................
- พืชไรดอกที่สบื พันธุโดยการแบงเซลล ไดแก ..........................................................
- แบคทีเรีย เปนพืชชั้นต่ํา มีรูปรางตางกัน 3 แบบ และเรียกชื่อตางกัน คือ
(ใหนักเรียนวาดภาพแสดงใหดู)

ค็อกคัส

บาซิลลัส

สไปโรขีด

- พืชไรดอก ที่สบื พันธุโดยการแตกหนอ เชน.............................................................
- พืชไรดอกที่สบื พันธุ โดยการสรางสปอร เชน .........................................................
- พืชไรดอกที่สบื พันธุโดยการงอกใหม เชน ...............................................................
7. ใหนกั เรียนในกลุมแลกเปลี่ยนความรู และรวมออกความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบคําตอบ
และซักถามในขอที่สงสัยจนทุกคนในกลุมเขาใจ
8. ใหตวั แทนกลุม นําเสนอผลงานหนาชัน้ เรียน เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและรับ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
ใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนใหไดความหมายของพืชไรดอก คือ พืชที่มีสวนประกอบ
ตาง ๆ ไมครบ โดยเฉพาะไมมีดอก ไมมีผล และไมมีเมล็ด แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่มี
คลอโรฟลล และประเภทที่ไมมีคลอโรฟลล
การสืบพันธุของพืชไรดอกโดยไมอาศัยเพศ แบงไดเปน 4 แบบ คือ การแบงเซลล การ
แตกหนอ การสรางสปอร และการงอกใหม

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องพืชไรดอก ประเภทของพืชไรดอกและการสืบพันธุของพืชไรดอก
2. ความสามารถในการจัดกลุมของพืชไรดอก
3. ความสามารถในการเปรียบเทียบความแตกตางของพืชดอกและพืชไรดอก
4. ความสามารถในการจําแนก ประโยชนและโทษของพืชไรดอก
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วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติงานที่กําหนดใหไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
พืชไรดอก
3.
4.
5.

รูปภาพ หรือ เห็ด เฟรน มอส สาหราย
ใบความรู (ความหมายของพืชไรดอก ประเภทของพืชไรดอก และการสืบพันธุของ
ใบงานที่ 1 เห็ดและเฟรน
ใบงานที่ 2 การสืบพันธุของพืชไรดอก
ใบความรู (การสืบพันธแบบไมอาศัยเพศของพืชไรดอก)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 วิธีสอนตามคูมือครู
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง การสืบพันธุและการสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 3 สัตว
เวลา 6คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
การสื บ พัน ธุ คื อ การเพิ่ ม จํา นวนของสิ่ งมี ชี วิต และดํ า รงเผ า พัน ธุ ใ ห ค งอยู ไ ม สู ญพั น ธุ
ไปจากโลก
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เปนการสืบพันธุที่ตองมีเพศผูและมีเพศเมียในการผสมพันธุ

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

บอกความหมายของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวได
อธิบายการปฏิสนธิของสัตวได
จําแนกการปฏิสนธิภายในรางกายของสัตวและการปฏิสนธิภายนอกรางกายของสัตวได
จัดกลุมการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตวได
จําแนกสัตวทอี่ อกลูกเปนตัวและสัตวที่ออกลูกเปนไขได

สาระการเรียนรู
ความหมายของการสืบพันธุ
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
- การปฏิสนธิภายในรางกาย
- การปฏิสนธิภายนอกรางกาย

กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 – 6 คน แลวใหนักเรียนวิเคราะหหนวยการเรียนรูเรื่อง
สัตว จากหนังสือแบบเรียน แยกเปนความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย ที่ตองเรียน
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2. ใหแตละกลุมเสนอผลการวิเคราะหหนวยการเรียนเรื่องสัตวตอชั้นเรียน แลวชวยกัน
อภิปรายสรุปใหเปนแนวเดียวกัน
3. นําภาพสัตวชนิดตางๆ มาใหนักเรียนดู แลวสนทนาซักถามนักเรียนดวยคําถามดังนี้
- สัตวอะไรบางออกลูกเปนตัว สัตวอะไรบางออกกลูกเปนไขกอน
- การออกลูกแตละครั้งทําใหจํานวนสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงอยางไร
- ถาสัตวทุกชนิดไมออกลูกเลยจะเปนอยางไร
- ทําไมสัตวทั้งหลายจึงสามารถดํารงเผาพันธุอยูได
ขั้นสอน
1. แจกใบความรูเรื่องการสืบพันธุ และการสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศใหนักเรียนใน
กลุมรวมกันศึกษาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน ใหเขาใจ
2. แจกใบงานที่ 1 เรื่อง การสืบพันธุ และสัตวออกลูกเปนตัวและสัตวออกลูกเปนไข
แลวใหนักเรียนรวมกันคิดวิเคราะห และแสดงความคิดเห็น บันทึกขอมูลลงในใบงาน
3. แจกใบงานที่ 2 เรื่องการปฏิสนธิภายในรางกาย และการปฏิสนธิภายนอกรางกาย ให
นักเรียนรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น และบันทึกขอมูลลงในใบงาน
4. ให ตั ว แทนกลุมนํ า เสนอขอมูลความรูต ามใบงานตอชั้ น เรี ย น โดยที่เ ป ด โอกาสให
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการซักถาม แสดงความคิดเห็นตอผลงานของนักเรียนทุกกลุม
ขั้นสรุป
ใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนใหไดความหมายของการสืบพันธุ การสืบพันธุแบบอาศัย
เพศ คือ การสืบพันธุที่ตองมีเพศผูและเพศเมียในการผสมพันธุ การปฏิสนธิภายในรางการ หมายถึง
เซลลสืบพันธุเพศผู (อสุจิ) เขาไปผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (ไข) ภายในรางกายของสัตวตัวเมีย
การปฏิสนธิภายนอกรางกายหมายถึง เซลลสืบพันธุเพศผู (อสุจิ) เขาไปผสมกับเซลลสืบพันธุของ
สัตวเพศเมีย (ไข) ภายนอกรางกายของสัตวตัวเมีย และการสืบพันธุของสัตวนั้นมีทั้งออกลูกเปนตัว
และออกลูกเปนไข

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องการสืบพันธุของสัตว
2. ความสามารถในการอธิบายการปฏิสนธิของสัตว
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3. ความสามารถในการเปรียบเทียบการปฏิสนธิภายในรางกายของสัตวและการปฏิสนธิ
ภายนอกรางกายของสัตว
4. ความสามารถในการยกตัวอยางการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
5. ความสามารถในการจําแนกสัตวที่ออกลูกเปนตัวและสัตวที่ออกลูกเปนไข
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติงานที่กําหนดใหไดไมต่ํากวารอยละ 70

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

รูปภาพ สัตวชนิดตางๆ
ใบความรูเรื่อง การสืบพันธุ และการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว
ใบงานที่ 1 การสืบพันธุ สัตวออกลูกเปนตัวและสัตวออกลูกเปนไข
ใบงานที่ 2 เรื่อง การปฏิสนธิภายในรางกายและการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 วิธีสอนตามคูมือครู
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 3 สัตว
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปนการสืบพันธุที่ไมมีการผสมกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศ
ผู (อสุจิ) และเซลลสืบพันธุ (ไข)เพศเมียในการขยายพันธุ

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

อธิบายการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได
จําแนกสัตวทสี่ ืบพันธุโดยไมอาศัยเพศได
บอกการสืบพันธุแบบแตกหนอของไฮดราได
บอกวิธีการสืบพันธุแบบแบงตัวของอมีบาและพารามีเซียมได

สาระการเรียนรู
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
- การแตกหนอ
- การแบงตัว
กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. สนทนาทบทวนความรูเ ดิมเรื่องการสืบพัน ธุแ บบอาศัยเพศซึ่งตองอาศัยเพศผูและ
เพศเมีย แลวถามนักเรียนดวยคําถามตอไปนี้
- มีสัตวชนิดใดบางหรือไมที่สืบพันธุไดโดยไมตองอาศัยเพศ
2. นําภาพไฮดรามาใหนักเรียนดู แลวถามนักเรียนวา
- เคยเห็นสัตวชนิดนี้หรือไม
- สัตวชนิดนี้มีการสืบพันธุแบบใด
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ขั้นสอน
1. ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 – 6 คน คละกันระหวางเด็กเกง ปานกลาง ออน และให
แบงหนาที่สมาชิกในกลุมใหชัดเจน
2. แจกใบความรูเรื่องการสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศใหนักเรียนในกลุมศึกษาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน ใหเขาใจ
3. แจกใบงานที่ 1 เรื่อง มารูจักไฮดรา อะมีบา พารามีเซี่ยม กันเถอะ แลวใหนักเรียน
รวมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็น วาดภาพ และตอบคําถามบันทึกขอมูลลงในใบงาน
4. ให ตั ว แทนกลุ มนํา เสนอข อมู ลความรูต ามใบงานต อชั้ น เรีย น โดยที่ เ ป ด โอกาสให
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการซักถาม แสดงความคิดเห็นตอผลงานของนักเรียนทุกกลุม
ขั้นสรุป
ใหนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนใหไดวา การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ คือ การ
สืบพันธุที่ไมตองมีการผสมกันระหวาง เซลลสืบพันธุเพศผู (อสุจิ) กับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (ไข)
อาศัยการสืบพันธุโดยการแตกหนอ เชน ไฮดรา และการแบงตัว เชน อะมีบาและพารามีเซี่ยม

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตว การสืบพันธุแบบแตก
หนอของไฮดรา การสืบพันธุแบบแบงตัวของอมีบา พารามีเซียม
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และปฏิบัติงานที่กําหนดใหไดไมต่ํากวารอยละ 70
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สื่อ / แหลงการเรียนรู
1. รูปภาพไฮดรา
2. ใบความรูเรื่อง การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง มารูจักไฮดรา อะมีบา พารามีเซี่ยม กันเถอะ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 วิธีสอนตามคูมือครู
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
บทที่ 1 สิ่งมีชวี ิต
เรื่อง สัตวเลี้ยงและสัตวปา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยยอยที่ 3 สัตว
เวลา 6 คาบ คาบละ 20 นาที

สาระสําคัญ
สัตวใหทั้งคุณและโทษตอมนุษย สัตวที่มนุษยเกี่ยวของดวยแบงตามที่อยูอาศัยแบงออกเปน
ประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ สัตวเลี้ยงและสัตวปา

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.

บอกความหมายของสัตวเลี้ยงและสัตวปาได
จําแนกชื่อสัตวเลี้ยงและสัตวปาได
จําแนกสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองได
บอกประโยชนและโทษของสัตวเลี้ยงและสัตวปาได

สาระการเรียนรู
- สัตวเลี้ยง
• สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
• สัตวเลื้อยคลาน
• สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
• สัตวปก
• สัตวจําพวกปลา
- สัตวปา
• สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
• สัตวเลื้อยคลาน
• สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
• สัตวปก
• สัตวจําพวกปลา
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• สัตวปาสงวน
• สัตวปาคุมครอง
- ประโยชนและโทษของสัตว

กระบวนการเรียนรู
ขั้นนํา
1. สนทนาทบทวนความรูเดิมเรื่องสัตวที่ไดเรียนไปแลว เพื่อเชื่อมโยงเขาสูความรูใหม
ที่วิเคราะหเนื้อหาไว
2. นํารูปภาพสัตวชนิดตางๆ มาใหนักเรียนดู แลวสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสัตวที่มี
อยูในโลก ตามแนวคําถาม ดังนี้
- ใครรูบางวาสัตวที่มีอยูในโลกมีกี่ชนิด
(นักวิทยาศาสตรคํานวณวามีอยูกวา 1 ลานชนิด)
- ถาจะแบงสัตวที่มนุษยเกี่ยวของดวยตามที่อยูอาศัย จะแบงออกไดเปนกี่ประเภท
อะไรบาง
(แบงไดเปน 2 ประเภท คือ สัตวเลี้ยง และสัตวปา)
ขั้นสอน
1. ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 – 6 คน คละกันระหวางเด็กเกง ปานกลาง ออน และให
แบงหนาที่สมาชิกในกลุมใหชัดเจน
2. ใหนักเรียนศึกษาจากวีดิทัศนเรื่องสัตว และชวยกันบันทึกรวบรวมขอมูล
3. แจกใบความรู เรื่องสัตวเลี้ยง สัตวปา ใหนักเรียนศึกษาเปรียบเทียบความรูที่ไดจาก
การดูวีดิทัศน และแจกใบงานที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันเขียนชื่อสัตวใหไดมากที่สุด ในเวลา 7 นาที
แขงขันกันระหวางกลุม และใหรายงานชื่อสัตวที่เขียนไดตอชั้นเรียน
4. แจกใบงานที่ 2 ใหนักเรียนจําแนกชื่อสัตวที่เขียนไวในใบงานที่ 1 เขียนลงในตาราง
บันทึกของใบงานที่ 2 เรื่องสัตวเลี้ยง สัตวปา
5. แจกใบงานที่ 3 เรื่องสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง ใหนักเรียนชวยกันจําแนก
ชื่อสัตวลงในตารางบันทึกขอมูลใหสมบูรณ
6. แจกใบงานที่ 4 ใหนักเรียนชวยกันบอกประโยชนและโทษของสัตว และบันทึกลงใน
ตารางบันทึกขอมูล
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7. ใหกลุมนําเสนอผลงานตอชั้นเรียน ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ขั้นสรุป
ทุกคนชวยกันสรุปบทเรียนเรื่องสัตวเลี้ยงและสัตวปา ใหไดสัตวที่มนุษยเกี่ยวของดวย
แบงตามที่อยูอาศัย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ สัตวเลี้ยงและสัตวปา ซึ่งแบงเปนสัตวเลื้อยคลาน
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวจําพวกนก หรือสัตวปก และสัตวจําพวกปลา พ.ร.บ.
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 แบงสัตวปาออกเปน 2 ประเภท คือ สัตวปาสงวนและสัตวปา
คุมครอง และประโยชนและโทษของสัตว

การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด
1. ความรูความเขาใจเรื่องสัตวเลี้ยงและสัตวปา
2. ความสามารถในการจําแนกชื่อสัตวเลี้ยงและสัตวปา
3. ความสามารถในการจําแนกสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและโทษของสัตวเลี้ยงและสัตวปา
วิธีการวัด
- ตรวจแบบทดสอบ
- ตรวจใบงาน
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบ
- ใบงาน

เกณฑการประเมิน
ทําแบบทดสอบ และทํางานตามที่กําหนดใหไดไมต่ํากวารอยละ 70

231

สื่อ / แหลงการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รูปภาพสัตวชนิดตางๆ
วีดิทัศนเรื่องสัตว
ใบความรูเรื่อง สัตวเลี้ยง สัตวปา ประโยชนและโทษของสัตว
ใบงานที่ 1 เรื่อง เขียนชื่อสัตว
ใบงานที่ 2 เรื่อง จําแนกสัตวเลี้ยง สัตวปา
ใบงานที่ 3 เรื่อง สัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง
ใบงานที่ 4 เรื่อง ประโยชนและโทษของสัตว
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แผนที่ความคิด สรางตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 7

แผนที่ความคิด สรางตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1
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แผนที่ความคิด สรางตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 2
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แผนที่ความคิด สรางตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
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แผนที่ความคิด แผนการจัดการเรียนรูที่ 3

แผนที่ความคิด สรางตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4
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แผนที่ความคิดแผนการจัดการเรียนรูที่ 4

แผนที่ความคิด สรางตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 5
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แผนที่ความคิด แผนการจัดการเรียนรูที่ 5

แผนที่ความคิด สรางตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 6
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แผนที่ความคิดแผนการจัดการเรียนรูที่ 6

แผนที่ความคิด สรางตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 7
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240

สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1

241

รูปภาพตนไม

242

ภาพดอกไม
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ใบงานที่ 1
เรื่อง สวนประกอบของดอก
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คํา ชี้แจง ให นั ก เรีย นศึ ก ษาสว นประกอบของดอกไมชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ง พร อมกับ วาดดอกไม
ชนิดนั้น เขียนบอกสวนประกอบของดอกใหชัดเจน

สรุปผลการทํากิจกรรม
1. พืชดอก คือ .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. ดอกไมที่ศึกษา คือ .....................................................................................................................
3. ดอกไมที่ศึกษา มีสวนประกอบ .......................สวน คือ 1.........................................................
2. ........................................... 3. ......................................... 4. ..............................................
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ใบงานที่ 2
เรื่อง ดอกสมบูรณ
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และวาดภาพแสดงสวนประกอบของ
ดอกสมบูรณ และตอบคําถามใหชัดเจน

1. ดอกสมบูรณ คือ .........................................................................................................................
2. ดอกสมบูรณทศี่ ึกษาไดจากใบความรู คือ ..................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ดอกสมบูรณทพี่ บไดในทองถิ่น คือ ...........................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 3
เรื่อง ดอกไมสมบูรณ
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และวาดภาพแสดงสวนประกอบของ
ดอกไมสมบูรณ และตอบคําถามใหชัดเจน

1. ดอกไมสมบูรณ คือ ....................................................................................................................
2. ดอกไมสมบูรณที่ศึกษาไดจากใบความรู คือ ..............................................................................
....................................................................................................................................................
3. ดอกไมสมบูรณที่พบไดในทองถิ่น คือ ......................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 4
เรื่อง ดอกสมบูรณเพศ
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และวาดภาพแสดงสวนประกอบของ
ดอกสมบูรณเพศ และตอบคําถามใหชัดเจน

1. ดอกสมบูรณเพศ คือ ..................................................................................................................
2. ดอกสมบูรณเพศที่ศึกษาไดจากใบความรู คือ ............................................................................
....................................................................................................................................................
3. ดอกสมบูรณเพศที่พบไดในทองถิ่น คือ .....................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5
เรื่อง ดอกไมสมบูรณเพศ
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และวาดภาพแสดงสวนประกอบของ
ดอกไมสมบูรณเพศ และตอบคําถามใหชัดเจน

1. ดอกไมสมบูรณเพศ คือ ..............................................................................................................
2. ดอกไมสมบูรณเพศที่ศกึ ษาไดจากใบความรู คือ ........................................................................
....................................................................................................................................................
3. ดอกไมสมบูรณเพศที่พบไดในทองถิ่น คือ ................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานการสรางแผนที่ความคิด
เรื่อง พืชดอก
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนที่ความคิด ใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามความคิดหลักและ
ความคิดรองที่วิเคราะหไวดานลาง โดยใหนักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการระดมสมอง
อภิปรายใหไดความคิดยอย ๆ อยางละเอียด

พืชดอก
- ความหมายของพืชดอก
- สวนประกอบของดอก
- ประเภทของดอก

(สรางในกระดาษเปลาที่แจกให)
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ใบความรู
เรื่อง สวนประกอบของพืชดอก
พืชดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แลวจะมีดอกใหเห็นพืชดอกจัดเปน
พืชชั้นสูงที่มีอวัยวะตางๆ ครบสมบูรณ คือ ราก ลําตน ใบ ตา ดอกและเมล็ด มีไวเพื่อ
สําหรับขยายพันธุ
พืชดอกมีอยูทั่วไปหลายชนิด มีทั้งที่อยูบนบกและอยูในน้ํา ไดแก
- พืชดอกที่อยูบนบก ไดแก มะมวง ชบา กุหลาบ มะเขือ มะขาม มะพราว
ฟกทอง มะละกอ มะลิ มะกอก
- พืชดอกที่อยูในน้ํา ไดแก บัว สันตะวา ผักตบชวา ผักกระเฉด จอก แหน
พืชดอกแบงได 2 ประเภท
1) พืชยืนตน คือพืชที่มีอายุยืน สวนตางๆ ของลําตนสามารถเจริญเติบโต
ไดตลอดอายุ ออกดอกออกผลไดหลายครั้ง เชน ยางพาราและไมผลตาง ๆ พวกมะมวง
มะพราว มะขาม กระทอน เปนตน
2) พื ช ล ม ลุ ก คื อ พื ช ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเพี ย งแค อ อกดอกออกผลใน
ระยะเวลาอันสั้น แลวก็ตาย พืชลมลุกที่จําเปนสําหรับมนุษยมาก ไดแก พืชจําพวกผัก
ตางๆ ผักกาด ผักชี ตนหอม กะหล่ําปลี บวบ ฟกทอง ฯลฯ
ดอกและสวนประกอบของดอก
1. กลีบเลี้ยง เปนสวนที่อยูชั้นนอกสุดของดอก มีหนาที่หุมและปองกันดอก
ออน
2. กลีบดอก เปนสวนที่ถัดเขาไป มีกลิ่นหอม มีสีสวยงาม ทําหนาที่ลอแมลงให
ผสมเกสร
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3. เกสรตัวผู ประกอบดวยอับละอองเกสรตัวผู เพื่อสรางละอองเกสรตัวผูเรียง
เปนวง
4. เกสรตัวเมีย เปนสวนที่อยูชั้นในสุดของดอก ซึ่งประกอบเปน 3 สวน คือ
เกสรตัวเมีย รังไขและไขออน
ดอกแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. ดอกสมบูรณ คือ ดอกที่มีสวนประกอบของดอกครบทั้ง 4 ชั้น คือ กลีบเลี้ยง
กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย
2. ดอกไมสมบูรณ คือ ดอกที่ขาดสวนประกอบบางชั้นไป ทําใหมีเพียง 1, 2
หรือ 3 ชั้น เชน ดอกมะละกอ ดอกหนาวัว
3. ดอกสมบูรณเพศ คือ ดอกที่มีชั้นของเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียครบถวน แต
อาจมีกลีบดอกหรือกลีบเลี้ยงในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได
4. ดอกไมสมบูรณเพศ คือ ดอกที่มีชั้นของเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียเพียงอยาง
ใดอยางหนึ่งเทานั้น โดยอาจจะมีชั้นของกลีบดอกและกลีบเลี้ยงครบถวน
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จากการสํารวจดอกไมชนิดตาง ๆ จะพบวา ดอกไมบางชนิดมีองคประกอบทั้ง 4
สวน แตดอกไมบางชนิดมีองคประกอบไมครบทั้ง 4 สวน ทําใหสามารถแบงประเภท
ของดอกไมโดยใชองคประกอบของดอกเปนเกณฑได
ลักษณะดอกของพืช

เราสามารถแบ ง ประเภทของพื ช มี ด อกได โ ดยใช
ลักษณะของดอกเปนเกณฑ ไดดังนี้
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สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 2
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ละอองเรณูและยอดเกสรตัวเมีย
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คํ า ชี้ แ จง ให นั ก เรี ย นศึ ก ษาและสั ง เกตละอองเรณู แ ละยอดเกสรตั ว เมี ย ด ว ยกล อ งจุ ล ทรรศน /
แวนขยาย แลวบันทึกสิ่งที่สังเกตพบในใบงาน
1. ลักษณะของละอองเรณูที่สังเกตเห็นมีลักษณะอยางไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. ลักษณะของยอดเกสรตัวเมียที่สังเกตเห็นมีลักษณะอยางไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ทําไมพืชถึงตองมีการสืบพันธุ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. นักเรียนศึกษาและสังเกตแลวอยากบอกอะไรครูอีก
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การถายละอองเรณู
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ให นักเรียนศึกษา ทดลองเรื่องการถายละอองเรณู แลว รวมกั นอภิ ปราย แสดงความ
คิดเห็น บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกใหชัดเจน
อุปกรณการทดลอง
1. ดอกไมชนิดตาง ๆ เชน ดอกชบา ดอกกลวยไม ดอกฝรั่ง ฯลฯ
2. พูกัน, ไมจิ้มฟน
ขั้นตอนการทดลอง
1. ใชปลายพูกันแตะที่ละอองเรณู
2. เอาปลายพูกันที่มีละอองเรณูติดอยูไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมีย
3. สังเกตผลแลวบันทึกลงในแบบบันทึก
ถาเปนดอกกลวยไมใหปฏิบัติดังนี้
1. แกะเกสรตัวผูจากสวนปลายของจมูกดอก จะไดเกสรตัวผู 2 เม็ด
2. ใชไมจิ้มฟนแตะที่เกสรตัวผู (ซึ่งจะเปนเม็ดแข็งตางจากละอองเรณูของพืชอื่น)
3. นําเกสรตัวผูยัดเขาไปดานลางของจมูกดอก ซึ่งจะมีน้ําเหนียว ๆ อยูภายใน
4. สังเกตผลแลวบันทึกผลลงในแบบบันทึก
คําถามหลังการทดลอง
1. ละอองเรณูของพืชมีลักษณะเปนผงเบาเหมือนกันทุกชนิดหรือเปนอยางไร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. ทําไมละอองเรณูจึงติดอยูกับยอดเกสรตัวเมียได
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ระหวางดอกไมผสมพันธุเองตามธรรมชาติกับมนุษยชวยผสมเกสรใหแบบไหนจะไดพันธุไม
ใหม ๆ ที่หลากหลายมากกวากัน เพราะเหตุใด
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบบันทึกใบงานที่ 2
คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก
เรื่อง ......................................................................................กลุมที่ ..................................................
ชั้น .........................................วันที่ ....................................................................................................
ผูรวมงาน
1. .................................................................... 2. .................................................................
3. .................................................................... 4. .................................................................
5. .................................................................... 6. .................................................................
อุปกรณการทดลอง
1. .................................................................... 2. .................................................................
3. .................................................................... 4. .................................................................
วัตถุประสงคการทดลอง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ผลการทดลอง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ตอบคําถามหลังการทดลอง
1. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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ใบงานที่ 3
เรื่อง สิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาจากใบความรู แลวอภิปรายรวมกันวา อะไรบางในการถายละอองเรณู
และชวยอยางไร แลวบันทึกขอมูลลงในใบงาน
1. สิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณู
1. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแลว ขั้นตอนตอไปเกิดอะไรขึ้นอีก
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานการสรางแผนที่ความคิด
เรื่อง การสืบพันธุพืชดอก
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนที่ความคิด ใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามความคิดหลักและ
ความคิดรองที่วิเคราะหไวดานลาง โดยใหนักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการระดมสมอง
อภิปรายใหไดความคิดยอย ๆ อยางละเอียด

การสืบพันธุพืชดอก
- ความหมายของการสืบพันธุ
- การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
o การถายละอองเรณู
o การปฏิสนธิ

(สรางในกระดาษเปลาที่แจกให)
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ใบความรู
เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก การถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ
การสืบพันธของพืชดอก
การสืบพันธุของพืช หมายถึง การเพิ่มจํานวนของตนพืช และดํารงพันธุพืชไว
ไมใหสูญพันธุ
การสืบพันธุของพืชแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เปนการสืบพันธุที่ตองอาศัยดอก ที่เกิดการผสม
กันระหวางละอองเรณู คือเซลลสืบพันธุเพศผูกับไข ซึ่งเปนเซลลสืบพันธุเพศเมีย เกิด
เปนเซลลใหม และเจริญเติบโตไปตามลําดับจนไดเมล็ด
2. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปนการสืบพันธุที่ไมอาศัยดอก แตอาศัย
สวนอื่นของพืชในการสืบพันธุ ไมมีการผสมกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลล
สืบพันธุเพศเมีย ตนไมใหมที่ไดจะมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ ตัวอยางเชน การ
ตอนกิ่ง การติดตา การตอกิ่ง การปกชํา และการทาบกิ่ง เปนตน
การถายละอองเรณู
การถายละอองเรณู หมายถึงการที่ละอองเรณูตัวผูถูกพาไปตกบนยอดเกสรตัว
เมี ย แล ว จะมี ก ารผสมพั น ธุ ร ะหว า งเซลล ตั ว ผู กั บ รั ง ไข ทํ า ให เ กิ ด เซลล ใ หม ที่ จ ะ
เจริญเติบโตเปนเมล็ดตอไป
การถ า ยละอองเรณู จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายในดอกเดี ย วกั น หรื อ ระหว า งดอกของต น
เดียวกันหรือขามดอกก็ได สิ่งที่ชวยในการผสมพันธุพืช (การถายละอองเรณู) คือ ลม
น้ํา คน สัตว
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การถายละอองเรณูเกิดขึ้นไดทั้งกลางวันและกลางคืน ดอกไมที่บานในเวลา
กลางวัน จะอาศัยลม น้ําและสัตวที่หากินในเวลากลางวัน ชวยในการถายละอองเรณู
เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ละอองเรณูเจริญเปนทอลงไปในไขผสมกับไข
ออน เรียกวา “การปฏิสนธิ”
การพบกันของหลอดละอองเรณูและไขออน เรียกวา “การปฏิสนธิ” ไขออนหลังจาก
การผสมจะกลายเปน “เมล็ด” รังไขจะมีขนาดโตขึ้นๆ ขณะที่รังไขโตขึ้น ๆ กลีบดอกจะ
แหงลงและในที่สุดจะเกิดเปนผลหุมรอบเมล็ด
การถายละอองเรณูของพืช
มี 2 ชนิด คือ
1. การถ ายละอองเรณู ในดอกเดียวกั น จะเกิด ขึ้ น กับ ดอกสมบู ร ณ เพศ โดย
ละอองเรณู ต กลงบนยอดเกสรตั ว เมี ย ในดอกเดี ย วกั น เช น ดอกถั่ ว ชบา กุ ห ลาบ
บานชื่น
2. การถายละอองเรณูขามดอก โดยละอองเรณูของดอกหนึ่งไปตกที่ยอดเกสร
ตัวเมียของอีกดอกหนึ่ง เชน ดอกขาวโพด ดอกฟกทอง ดอกบวบ ฯลฯ

รูปภาพแสดงการถายละอองเรณู
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การปฏิสนธิ คือ เซลลสืบพันธุตัวผู (ละอองเรณู) ผสมกับเซลลสืบพันธุตัวเมีย
(ไขออน)
เมื่อเกิดการถายละอองเรณู ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียและไดรับ
อาหารที่ยอดเกสรตัวเมีย จะงอกหลอดไปตามเกสรตัวเมีย และเขาไปผสมกับเซลลไข
(ไขออน) ภายในรังไข

ขั้นที่ 1
ละอองเรณูปลิวไปตก
บนยอดเกสรตัวเมีย

ขั้นที่ 2
ละอองเรณูงอกหลอด
ไปตามเกสรตัวเมีย

ขั้นที่ 3
ละอองเรณูไปผสมกับโอวุล
เกิดการปฏิสนธิ

การเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการปฏิสนธิ หลังจากการปฏิสนธิยอดและกานชู
เกสรตัวเมียจะเหี่ยวลง กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียก็จะแหงแลวรวง
หลุดไป
สวนรังไขและโอวุลจะมีการเจริญเติบโตตอไป โดยรังไขจะเจริญกลายเปนผล
สวนโอวุลจะเจริญไปเปนเมล็ด ซึ่งภายในเมล็ดจะเก็บตนออน และอาหารสะสมไว
ภายในเพื่อเกิดเปนตนใหมตอไป
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การถายละอองเรณูของพืช อาศัยสิ่งตอไปนี้คือ
1. ลม จะพาละอองเรณูปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมียก็จะผสมพันธุได เชน
ดอกขาว ขาวโพด ดอกหญา
2. น้ํา พาละอองเรณูตัวผูที่รวงลงน้ําไปสูยอดเกสรตัวเมีย ไดแก พืชน้ํา พวก
สันตะวา น้ําที่เรารดตนไมหรือน้ําฝนที่ตกลงมาชวยทําใหละอองเรณูตกลงบนยอดเกสร
ตัวเมีย
3. แมลง จะดูดน้ําหวานจากดอกไม ผงละอองเรณูจะติดตามปก ขา ปากของ
แมลง เมื่อไปเกาะดอกตัวเมียจะเกิดการถายละอองเรณูขึ้น นับวาแมลงชวยในการถาย
ละอองเรณูมากที่สุด
4. คน มีสวนชวยในการนําเกสรมาผสมพันธุกัน ทําใหเกิดพันธุพืชที่ดี หรือ
เกิดพันธุพืชใหมที่หลากหลาย รวมทั้งเกิดการปรับปรุงพันธุ การพัฒนาสายพันธุ และ
การผสมขามสายพันธุดวย
5. สัตว เชน นกหรือสัตวอื่นๆ สัมผัสละอองเรณูแลวนําไปตกลงบนยอดเกสร
ตัวเมีย

ภาพสิ่งที่ชวยในการถายละอองเรณู
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สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
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ใบงานที่ 1
เรื่อง การปกชํา
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาเรื่องการปกชําใหเขาใจ แลวตอบคําถามใหชัดเจน
1. อุปกรณที่ใชในการปกชํา ประกอบดวยอะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. จงบอกขั้นตอนในการปกชํา จากขั้นตอนเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทายใหชัดเจนวาตองทํา
อะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. จงวาดภาพประกอบตามขั้นตอนการปกชํา
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การตอนกิ่ง
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาเรื่องการตอนกิ่งใหเขาใจ แลวตอบคําถามใหชัดเจน
1. อุปกรณที่ใชในการตอนกิ่ง ประกอบดวยอะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. จงบอกขั้นตอนในการตอนกิ่ง จากขั้นตอนเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทายใหชัดเจนวาตองทํา
อะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. จงวาดภาพประกอบตามขั้นตอนการตอนกิ่ง
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ใบงานที่ 3
เรื่อง การติดตา
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาเรื่องการติดตาใหเขาใจ แลวตอบคําถามใหชัดเจน
1. อุปกรณที่ใชในการติดตา ประกอบดวยอะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. จงบอกขั้นตอนในการติดตา จากขั้นตอนเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทายใหชัดเจนวาตองทํา
อะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. จงวาดภาพประกอบตามขั้นตอนการติดตา
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ใบงานที่ 4
เรื่อง การทาบกิ่ง
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาเรื่องการทาบกิ่งใหเขาใจ แลวตอบคําถามใหชัดเจน
1. อุปกรณที่ใชในการทาบกิ่ง ประกอบดวยอะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. จงบอกขั้นตอนในการทาบกิ่ง จากขั้นตอนเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทายใหชัดเจนวาตองทํา
อะไรบาง
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. จงวาดภาพประกอบตามขั้นตอนการทาบกิ่ง
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ใบงานที่ 5
เรื่อง การปฏิบัติขยายพันธุพืช
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนทดลองปฏิบัติขยายพันธุพืชดอก แบบไมอาศัยเพศ ตามที่กลุมไดศึกษาไว
จากใบงานที่ 1-4 กลุมละ 1 ชิ้นงาน แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
1. จากขยายพันธุพ ืช วิธี...................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานการสรางแผนที่ความคิด
เรื่อง การสืบพันธุพืชดอก
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนที่ความคิด ใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามความคิดหลักและ
ความคิดรองที่วิเคราะหไวดานลาง โดยใหนักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการระดมสมอง
อภิปรายใหไดความคิดยอย ๆ อยางละเอียด

การสืบพันธุพืชดอก
- การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของพืชดอก
o ความหมาย
o การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศวิธีตาง ๆ

(สรางในกระดาษเปลาที่แจกให)
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ใบความรู
เรื่อง การขยายพันธุพืช
พืชมีดอกสืบพันธุแบบอาศัยเพศ นอกจากนี้ยังสามารถสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ได โดยใช ส ว นต าง ๆ ของพื ช ในการแพร พั น ธุ แ ทนโดยที่ ไ ม ต อ งอาศั ย ดอกในการ
สืบพันธุ ไมตองมีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมีย
การสืบพันธแบบไมอาศัยเพศของพืชสามารถเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ ไดแก
การแตกหนอของพืชดอกบางชนิด เชน กลวย ไผ พุทธรักษา ลิ้นมังกร การแตกตนใหม
จากใบ เชน คว่ําตายหงายเปน โคมญี่ปุน
สวนวิธีก ารสืบ พันธุ แบบไมอาศัยเพศที่ ตองอาศั ยคนเรา ทําไดหลายวิธี เช น
ปกชํา ตอนกิ่ง ติดตา การตอกิ่ง โนมกิ่ง ทาบกิ่ง ซึ่งวิธีการเหลานี้คนเราไดใชวิธีการ
สังเกต ศึกษาขอมูล รวมทั้งทดลองทําจนเกิดผลสําเร็จ
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การปกชํา
การปกชําเปนการขยายพันธุพืชโดยการตัดสวนของพืชออกจากตนเดิมมาปกลง
ดินหรือทรายที่มีความชื้นพอสมควร แลวรดน้ําทุกวันหรือนํามาปกลงในน้ํา รอจนเกิด
รากแตกออกมาจากสวนที่ปกลงดินหรือแชในน้ํา และเมื่อรากมีปริมาณมากและแข็งแรง
พอสมควรแลว จึงนํากิ่งนั้นไปปลูกลงในดิน

การปกชํากิง่

การปกชําใบ
การขยายพั นธุพืช โดยการป ก ชํ า มี ขอดีคื อ พืชจะใหดอกและผลเร็ วกว าการ
เพาะเมล็ด แตสามารถใชวิธีนี้ไดกับพืชบางชนิด พืชที่นิยมขยายพันธุโดยการปกชํา เชน
พูระหง ชบา เข็ม พลูดาง ลั่นทม ไผฟลิปปนส
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การตอนกิ่ง
การตอนกิ่ง เปนการขยายพันธุพืช โดยการทําใหกิ่งเกิดรากขณะยังไมไดตัดกิ่ง
ออกจากตนเดิม
การตอนกิ่งมีวิธีทํา ดังนี้
1. เลือกกิ่งที่ตั้งตรง ไมแกหรือออนเกินไป
2. ควั่นรอบ ๆ กิ่งใหรอยควั่นหางกันประมาณ ½ - 1 นิ้ว หรือเทากับเสนรอบวง
ของกิ่ง แลวลอกเปลือกระหวางรอยควั่นออก
3. ใชสันมีดขูดเนื้อเยื่อลําเลียงหรือเยื่อเจริญออกใหหมด
4. นําดินรวนคอนขางเหนียวหุมที่รอยควั่นจนมิด แลวหุมดวยกาบมะพราว
ชุมน้ํา ใชเชือกมัดหัวทายใหแนน
5. ใชถุงพลาสติกพับทับอีกครั้ง
6. ดูแลรดน้ําประมาณ 2-3 สัปดาห จะเห็นรากงอกออกมา เมื่อรากงอกยาว
พอสมควรแลว จึงตัดบริเวณใตรอยควั่นเพื่อนํากิ่งตอนไปปลูก
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การติดตา
การติ ด ตา เป น การขยายพั น ธุ โ ดยการใช ต าของพื ช พั น ธุ ดี ไ ปต อ กั บ พื ช พั น ธุ
พื้นเมือง
พืชพันธุดี ไดแก พืชที่มีดอกหรือพืชที่มีผลเปนที่พอใจ เชน มีดอกสีสวย มีผล
รสชาติอรอยถูกปาก แตไมคอยทนตอโรคและสิ่งแวดลอม
พืชพันธุพื้นเมือง ไดแก พืชที่ทนทานตอโรคและสิ่งแวดลอม

การติดตา มีวิธีทําดังนี้
1. คัดเลือกตนพันธุดี และตนพันธุพื้นเมืองที่จะนํามาติดตา
2. ใชมีดคม ๆ กรีดตนตอเปนรูปตัวที (T)
3. ใชปลายมีดเปดเปลือกไม เฉือนตาจากกิ่งพันธุดีออกมา
4. นําตาของตนพันธุดีมาเสียบเขาไปในรอยกรีดของตนตอพื้นเมือง
5. ใช แ ผ น พลาสติ ก หรื อ ผ า ชุ บ เที ย นไขพั น ให แ น น โดยพั น จากข า งล า งขึ้ น
ขางบน เพื่อปองกันน้ําเขาตา เพราะอาจทําใหตาเนาได และควรเปดสวนของตาไว
6. ทิ้งไวประมาณ 2-3 สัปดาห เมื่อตาติดกับตนพันธุพื้นเมืองแลว แตกกิ่งกาน
ออกมา จึงตัดยอดของตนตอทิ้ง
พืชที่นิยมติดตามักเปนไมเนื้อออนจําพวกใบเลี้ยงคู เชน กุหลาบ โกสน ชบา
เฟองฟา ชวนชม
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การทาบกิ่ง
การทาบกิ่ง เปนการขยายพันธุพืช โดยการนําตนตอของพันธุพื้นเมืองมาทาบกับ
กิ่งพันธุดี ทําใหเซลลสวนเปลือกของพืชเชื่อมประสานจนเปนเนื้อเดียวกัน

การทาบกิ่งมีวิธีทําดังนี้
1. นํ า ต น ต น พั น ธุ พื้ น เมื อ งมาปลู ก หรื อ ถอนจากที่ เ พาะชํ า ไว ม าปลู ก ลงใน
ถุงพลาสติก เมื่อโตไดขนาดนําไปทาบกับกิ่งพันธุดีที่มีขนาดใกลเคียงกัน
2. ใชมีดคม ๆ เฉือนเอาเปลือกดานที่หันเขาหากันออกทั้ง 2 กิ่ง แลวนํามาทาบ
ติดกันใหสนิท
3. ใชแผนพลาสติกพันใหแนน ทิ้งไว 30-45 วัน จนเนื้อเยื่อของกิ่งทั้ง 2 กิ่ง
ประสานจนเปนเนื้อเดียวกัน
4. ตั ด กิ่ ง ของพื ช พั น ธุ ดี ใ ต บ ริ เ วณที่ ท าบเอาไว อ อก จากนั้ น ให นํ า ต น พั น ธุ
พื้นเมืองที่มียอดเปนตนพันธุดีไปปลูก
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การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ เปนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่คนเราได
ศึกษาคนควาขอมูลและทดลองทําจนเกิดผล ทําใหเราไดทราบขอดีและขอเสียของการ
ขยายพันธุดวยสวนอื่น ๆ ของพืช ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ขอดีของการขยายพันธุพืช
ขอเสียของการขยายพันธุพืช
แบบไมอาศัยเพศ
แบบไมอาศัยเพศ
ใหผลตรงตามพันธุที่ตองการ
1. ตนพืชไมแข็งแรงเพราะไมมีรากแกว
ใหผลเร็วกวาการเพาะเมล็ด
(เชน การปกชํา และการตอนกิ่ง)
ใชขยายพันธุพืชที่ปลูกดวยเมล็ดยาก 2. วิธีเก็บรักษาและยายพันธุ ทําไดยาก
ทํ า ใ ห ไ ด ต น พื ช ที่ แ ข็ ง แ ร ง แ ล ะ
กวา
ตานทานโรค
3. สิ้ น เปลื อ งค า ใช จ า ยในการปลู ก
นํามาสรางตนไมแฟนซีได
มากกวา
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สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 4
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ใบงานที่ 1
เรื่อง เห็ดและเฟรน
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาและสังเกต สี ใบ ลําตน ของเห็ดและเฟรน แลวชวยกันอภิปรายและ
ตอบคําถามตอไปนี้
1. เห็ดและเฟรนมีอะไรที่แตกตางกันอยางชัดเจนบาง
2. เมื่อเฟรนมีสีเขียว เฟรนจะสรางอาหารไดเองหรือไม ถาได สรางอยางไร
3. เมื่อเห็ดไมมีสีเขียว เห็ดจะสรางอาหารไดเองหรือไม
- ถาสรางเองได จะสรางอยางไร
- ถาสรางอาหารเองไมได จะไดอาหารจากไหน
4. มีพืชอะไรอีกที่มีสีเดียวกับเฟรน แตไมมีดอกตลอดชีวิตของฉัน
5. มีพืชอะไรอีกที่มีสีคลายกับเห็ดหรือไมมีสีเขียว
6. เห็ดและเฟรนสืบพันธุอยางไร
7. ถาจําแนกพืชโดยใชสีเปนเกณฑ นักเรียนจะจําแนกพืชไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง
8. บอกอีกนิดนะวา พืชไรดอกคืออะไร
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แบบบันทึกใบงานที่ 1
เรื่อง เห็ดและเฟรน
คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกขอมูลการศึกษา สังเกต และการอภิปรายลงในแบบฝกหัด
1. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การสืบพันธุของพืชไรดอก
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาเรื่องพืชไรดอก แลวรวมกันอภิปรายและตอบคําถามตอไปนี้
1. การสืบพันธุของพืชไรดอกแบงออกเปนกี่แบบ อะไรบาง
2. พืชไรดอกที่สืบพันธุโดยการแบงเซลล มีพืชอะไรบาง
3. ใหนักเรียนวาดภาพแบคทีเรียตามชื่อตอไปนี้ใหถูกตอง
ค็อกคัส

บาซิลลัส

4. พืชไรดอกที่สืบพันธุโดยการแตกหนอ ไดแกอะไรบาง
5. พืชไรดอกที่สืบพันธุโดยการสรางสปอร ไดแกอะไรบาง
6. พืชไรดอกที่สืบพันธุโดยการงอกใหม ไดแกอะไรบาง

สไปโรขีด
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แบบบันทึกใบงานที่ 2
เรื่อง การสืบพันธุของพืชไรดอก
คําชี้แจง ใหนักเรียนบันทึกขอมูลการศึกษา อภิปราย ลงในแบบฝกหัด
1. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3.

ค็อกคัส

บาซิลลัส

สไปโรขีด

4. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานการสรางแผนที่ความคิด
เรื่อง พืชไรดอก
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนที่ความคิด ใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามความคิดหลักและ
ความคิดรองที่วิเคราะหไวดานลาง โดยใหนักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการระดมสมอง
อภิปรายใหไดความคิดยอย ๆ อยางละเอียด

พืชไรดอก
- ความหมายของพืชไรดอก
- ประเภทของพืชไรดอก
- การสืบสืบพันธุ

(สรางในกระดาษเปลาที่แจกให)
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ใบความรู
เรื่อง พืชไรดอก
ลักษณะของพืชไรดอก
พืชไรดอก หมายถึง พืชที่มีสวนประกอบตางๆ ไมครบ โดยเฉพาะจะไมมีดอก
จัดเปนพืชชั้นต่ํา
พืชไรดอกบางชนิดมีสีเขียว ไดแก เฟรน มอส ตะไครน้ํา สาหรายบางชนิด
ไม มี สี เขี ย ว ได แก เห็ด รา ยี ส ต แบคที เรี ย และพื ช ไร ด อกแต ล ะชนิ ด จะมี ลัก ษณะ
แตกตางกันดวย

ประเภทของพืชไรดอก
พืชไรดอกแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. พืชไรดอกที่มีคลอโรฟลล
2. พืชไรดอกที่ไมมีคลอโรฟลล
พืชไรดอกที่มีคลอโรฟลล (สารสีเขียว) เปนพืชที่สามารถสรางอาหารไดเอง
เชน เฟรน มอส ตะไครน้ํา สาหราย
พืชไรดอกที่ไมมีคลอโรฟลล เปนพืชที่ไมสามารถสรางอาหารไดเอง ตองอาศัย
อาหารจากสิ่งอื่น เชน เห็ด รา ยีสต แบคทีเรีย
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การสืบพันธุของพืชไรดอก
การสืบพันธุของพืชไรดอก เปนการสืบพันธุแบบไม
อาศั ย เพศ เพราะเป นพื ช ชั้ น ต่ํ า ไม มี ด อก มี อวั ย วะต าง ๆ
ไม ค รบ การสื บ พั น ธุ แ บบไม อ าศั ย เพศของพื ช ไร ด อก
มีวิธีการตางๆ เชน การแตกหนอ, การสรางสปอร, การ
แบงตัว ดังนี้
1. เฟรน สืบพันธุโดยการสรางสปอร สปอรจะอยูภายในอับสปอรที่อยูใตใบ
หรือที่กานใบ เมื่อแกเต็มที่อับสปอรซึ่งเปนถุงเล็ก ๆ จะแตกออกและปลิวไปตามลม
เมื่อตกในที่เหมาะก็จะงอกเปนตนใหม
2. สาหราย สาหรายเซลลเดียวสืบพันธุโดยการแบงตัว สาหรายหลายเซลล
สืบพันธุโดยการสรางสปอรหรือผสมระหวางเซลลตัวผูและเซลลตัวเมีย
3. เห็ด สืบพันธุโดยการสรางสปอร สปอรจะอยูภายในริ้วหรือครีบใตสวนหัว
ที่คลายหมวก สวนที่เราเรียกดอกเห็ดนั้น เปนสวนหนึ่งของตนเห็ด ทําหนาที่สราง
สปอร ตนเห็ดจริง ๆ เปนเสนสายสีขาว ๆ อยูในสิ่งที่มันอาศัยอยู สปอร เมื่อแกก็จะปลิว
ไปยังที่ตางๆ เมื่อมีความชุมชื้น อาหาร แสงแดดพอเหมาะก็จะงอกเปนตนเห็ด
4. รา สืบพันธุโดยการสรางสปอร มีลําตนเปน
เสนใย รามีหลายสี เชน สีสม, สีดํา, สีเหลือง, สีเขียว
5. ยี ส ต มี ก ารสื บ พั น ธุ ส องแบบ เมื่ อ มี อ าหาร
บริบูรณจะแตกหนอเกิดตนใหมเมื่อมีอาหารฝดเคืองจะ
สืบพันธุโดยการสรางสปอร
6. บัคเตรี จะสืบพันธุโดยวิธีการแบงตัวเมื่อมีอาหารสมบูรณ
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ใบความรู
เรื่อง การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของพืชไรดอก
1. การแบงเซลล เชน แบคทีเรีย สาหราย ตะไครน้ํา

แบคทีเรีย เปนสิ่งที่มีชีวิตชั้นต่ํา ลักษณะเปนเซลลเดียวหรือหลายเซลลตอกัน
เปนสาย
รูปรางของแบคทีเรียแตกตางกัน 3 แบบคือ
1. ค็อกคัส เปนแบคทีเรียที่มีเซลลรูปรางกลม เปนอิสระ บางชนิดติดกันเปน
กระจุกหรือเปนสายยาวคลายโซ

2. บาซิลลัส มีรูปรางแบบทอน
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3. สไปโรขีด เปนแบคทีเรียที่มีเซลลรูปรางเปนทอน บิดเปนเกลียวคลายสวาน

2. การแตกหนอ เชน ยีสต ยีสตเปนสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกับรา แตหนึ่ง
ชีวิตมีหนึ่งเซลล เซลลจะมีรูปรางรี สืบพันธุโดยการสรางหนอเล็กๆ ออกมาดานขาง
ของเซลลเดิม และในบางครั้งมีอาหารไมสมบูรณและสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม ยีสต
จะสืบพันธุโดยการสรางสปอร สวนใหญดํารงชีพอยางอิสระ
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การสืบพันธโดยการแตกหนอของยีสต

3. การสรางสปอร ซึ่งเปนวิธีการที่พืชไมมีดอกสวนใหญใชในการสืบพันธุ
สปอรที่พืชสรางขึ้นมาจะมีลักษณะเปนผงเล็ก ๆ บรรจุอยูในอับสปอรและเมื่ออับสปอร
นี้แตกออก สปอรก็จะฟุงกระจายออกไป เมื่อตกลงในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณและ
ความชื้นจะเจริญเปนตนใหม พืชที่สืบพันธุโดยการสรางสปอร เชน เห็ด รา เฟรน มอส

เห็ด รา มอส เฟรน
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รา เปนสิ่งมีชีวิตที่มักพบบนขนมปงที่เสียหรือเศษผลไม มองเห็นเปนขยุมฟู ๆ
ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปจะเปนสายเล็ก ๆ สีขาวตอนปลายสายจะมีอับสปอร รูปรางและสี
ตาง ๆ กัน เมื่ออับสปอรแกจะแตกสปอรตกลงมา แลวงอกเปนราขึ้นมาใหม ดังนั้น รา
จึงมีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยวิธีการสรางสปอร ราและสปอรจะเจริญไดดีใน
ที่อับชื้นและไมตองการแสง อาหารที่ราชอบ คือ แปงและน้ําตาล
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รา ราเปนพืชไมมีดอก ไมมีคลอโรฟลล
จึงสรางอาหารไมได ตองดูอาหารจากสิ่งที่มันอาศัยอยู

ภาพแสดงราดําที่อับสปอรแกเต็มที่และการงอกของสปอร

ยี ส ต หรื อ เชื้ อหมั ก หรื อส า เหลา เป น พืช ที่ ไม มี ด อก ไม มี ค ลอโรฟ ล ล
จึงสรางอาหารไมได มีลักษณะเปนรูปวงรีคลายไข

ยีสตมีประโยชนตอมนุษยทางดานอุตสาหกรรมอาหาร

288

4. การงอกใหม เชน สาหราย สาหรายเปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ภายใน
เซลลสาหรายทุกชนิดจะมีสารสีเขียวที่เรียกวา คลอโรฟลล จึงสรางอาหารได โดยการ
สังเคราะหแสง สาหรายพบไดทั่วไปทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็ม มีหลายขนาดตั้งแตเซลล
เดียวจนกระทั่งมองดูเหมือนพืชชั้นสูงทั่วไป

ประโยชนและโทษของพืชชั้นต่ํา

ประโยชนที่ไดจากราและยีสต
1. ใชในกิจการหมักอาหาร เชน ทําขาวหมาก เนยแข็ง เหลา เบียร
2. ยีสตทําใหขนมฟู เชน ขนมปง ขนมถวยฟู ทําเบียร
3. ราบางชนิ ด ช ว ยดึ ง ก า ซในไตรเจนในอากาศมาเปลี่ ย นเป น สารประกอบ
ไนโตรเจนในดิน เชน ราไมคอไรซา
4. ราใช ทํ า ยาปฏิ ชี ว นะรั ก ษาโรคต า ง ๆ เช น ยาเพนนิ ซิ ล ออริ โ อมั ย ซิ น
สเตปโตมัยซิน ทําน้ําซีอิ้ว เตาเจี้ยว
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โทษที่ไดจากราและยีสต
1. ทําใหอาหารและผลไมเนา
2. ทําใหเสื้อผาสกปรกเร็ว
3. เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคในคน สัตวและพืช
- เปนกลาก เกลื้อน
- โรคฮองกงฟุต
- โรคปาก เทาเปอยในสัตว
- โรคใบจุด รากเนา ในผัก

ประโยชนของแบคทีเรีย
1. ทําใหเกิดการเนาเปอยผุผังของซากพืชซากสัตวกลายเปนปุย
2. ชวยในกิจการอุตสาหกรรม เช น การทํานมเปรี้ ยว การฟอกหนัง การทํา
เนยแข็ง การบมยาสูบ การทําแหนม การหมักดองพืชและสัตว
3. ชว ยในกิจการสาธารณสุ ขโดยเฉพาะทางการแพทย เช น ทํ ายาปฏิ ชีวนะ
ทําวัคซีน ทําเซรุม
4. ช ว ยเปลี่ ย นไนโตรเจนในอากาศให เ ป น ปุ ย ไนเตรท ได แ ก แบคที เ รี ย
ที่เรียกวา ไรโซเบียม

โทษของแบคทีเรีย
ทําใหเกิดโรค เชน โรคปอดบวม กาฬโรค อหิวาตกโรค บาดทะยัก
1. ทําใหเกิดโรคในพืช เชน โรคใบจุด รากเนา ใบแหง
2. ทําใหอาหารบูด
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สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 5

291

รูปภาพสัตว

292

รูปภาพสัตว
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ใบงานที่ 1
เรื่อง การสืบพันธุ สัตวที่ออกลูกเปนตัวและสัตวที่ออกลูกเปนไข
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของการสืบพันธุ สัตวที่ออกลูก
เปนตัวและสัตวที่ออกลูกเปนไข แลวบันทึกผล และนําเสนอหนาชั้นเรียน
1. การสืบพันธุ หมายถึง .................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. อภิปรายแลวจําแนกชื่อสัตวลงในตาราง
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สัตวที่ออกลูกเปนตัว

สัตวที่ออกลูกเปนไข
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การปฏิสนธิภายในรางกายและการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของการสืบพันธุ สัตวที่ออกลูก
เปนตัวและสัตวที่ออกลูกเปนไข แลวบันทึกผล และนําเสนอหนาชั้นเรียน
1. การปฏิสนธิภายใน หมายถึง ......................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. การปฏิสนธิภายนอก หมายถึง ...................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. อภิปรายแลวจําแนกชื่อสัตวลงในตาราง
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สัตวที่มีการปฏิสนธิภายในรางกาย

สัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
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ใบงานการสรางแผนที่ความคิด
เรื่อง สัตวเลี้ยงและสัตวปา
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนที่ความคิด ใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามความคิดหลักและ
ความคิดรองที่วิเคราะหไวดานลาง โดยใหนักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการระดมสมอง
อภิปรายใหไดความคิดยอย ๆ อยางละเอียด

สัตว
-

สัตวเลี้ยง
สัตวปา
ประโยชน
โทษ

(สรางในกระดาษเปลาที่แจกให)
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ใบความรู
เรื่อง การสืบพันธุ
การสืบพันธุ
เมื่ อ สัต วทั้ ง หลายเจริญ เติ บ โตที่ ถึง วัย ที่ส ามารถมี ลู ก หลานได ซึ่ ง เราเรี ย กว า
วัยเจริญพันธุ สัญชาติญาณที่จะกระตุนใหสัตวเหลานั้นหาคูและผสมพันธุเกิดลูกหลาน
เพื่อดํารงพันธุไมใหสูญไป วัยเจริญพันธุของสัตวแตละชนิดไมเทากัน เชน พวกแมลงมี
ชวงชีวิตสั้น เวลาเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุจึงกินเวลาเพียงไมกี่วัน ในขณะที่มนุษยตอง
ใชเวลา 15-16 ป เปนตน การสืบพันธุของสัตวนั้นแบงออกเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ การ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
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ใบความรู
เรื่อง การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ในโลกนี้ มีสัตวมากมายหลายชนิด สัตวแต ละชนิดสามารถดํารงพันธุอยูได
เพราะสัตวสามารถสืบพันธุได ทําใหสัตวมีจํานวนเพิ่มขึ้น สัตวตาง ๆ สามารถสืบพันธุ
ได 2 แบบ เช น เดี ย วกั บ พื ช คื อ การสื บ พั น ธุ แ บบอาศั ย เพศ และการสื บ พั น ธุ แ บบ
ไมอาศัยเพศ

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ จะเกิดขึ้นเมื่อสัตวเจริญเติบโตเต็มที่ และมีการสราง
เซลลสื บพันธุ สัตวตัวผูจะสรางเซลลสื บพั นธุตั วผู (อสุจิ) สั ตว ตัวเมียจะสรางเซลล
สื บ พั น ธุ ตั ว เมี ย (ไข ) เมื่ อ อสุ จิ เ ข า ไปผสมกั บ ไข จะเกิ ด การปฏิ ส นธิ ไ ข ที่ ไ ด รั บ การ
ปฏิสนธิจะคอย ๆ เจริญเติบโตกลายเปนสัตวตัวใหมตอไป
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สัตวที่มีการปฏิสนธิภายในรางกาย

1. การปฏิสนธิ
การปฏิสนธิภายในรางกาย หมายถึง การที่เซลลสืบพันธุตัวผู (อสุจิ) เขาไปผสม
กับเซลลสืบพันธุตัวเมีย (ไข) ภายในรางกายของสัตวตัวเมีย แลวสัตวตัวเมียบางชนิด
ออกลู ก มาเป น ไข หรื อ สั ต ว ตั ว เมี ย บางชนิ ด ตั้ ง ท อ ง หลั ง จากนั้ น ไข ที่ ผ สมแล ว จะ
เจริญเติบโตภายในรางกายของสัตวตัวเมีย เมื่อสัตวตัวเมียทองแกจนไดระยะเวลาคลอด
ก็จะออกลูกมาเปนตัวที่มีลักษณะคลายกับตัวพอหรือแมได 2 แบบเชนเดียวกับพืช คือ
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุแบบสัตวที่มีปฏิสนธิภายในรางกาย และ
คลอดลูกออกมาเปนตัว ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เชน สุนัข แมว วัว ควาย ชาง ลิง
โลมา วาฬ พะยูน ปลาบางชนิด เชน ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลามิคไนท ปลาเข็ม
แต ก็ มี สั ต ว บ างชนิ ด ที่ มี ก ารปฏิ ส นธิ ภ ายในและคลอดลู ก ออกมาเป น ไข ที่ มี
เปลือกแข็งหรือไขที่มีเปลือกเหนียวหุม ไดแก สัตวเลื้อยคลาน เชน จระเข เตา งูบางชนิด
สัตวปก เชน ไก นก เปด หาน
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2. การปฏิสนธิภายนอกรางกาย
การปฏิสนธิภายนอกรางกาย หมายถึง เซลลสืบพันธุตัวผู (อสุจิ) ผสมกับเซลล
สืบพันธุตัวเมีย (ไข) ภายนอกรางกายของสัตวตัวเมีย โดยมีน้ําเปนตัวกลาง ชวยใหอสุจิ
เคลื่อนที่เขาไปผสมกับไข หลังจากนั้นไขที่ไดรับการผสมแลวจะฟกเปนตัวตอไป

สั ต ว ที่ มี ก ารปฏิ ส นธิ ภ ายนอกร า งกาย ได แ ก ปลาชนิ ด ต า ง ๆ เช น ปลาช อ น
ปลาดุ ก ปลาตะเพี ย น ปลากั ด สั ต ว ค รึ่ ง บกครึ่ ง น้ํ า เช น กบ อึ่ ง อ า ง คางคก เขี ย ด
สัตวเพศเมียทุกชนิดสามารถสรางไขไดเอง เพื่อใชในการสืบพันธุ ไขของสัตวเพศเมีย
บางชนิดจะมีขนาดเล็กมาก จนมองไมเห็น เชน ไขของสุนัข แมว หนู แตไขของสัตว
บางชนิ ด มี ข นาดใหญ ทํ า ให เ ราสามารถมองเห็น ได ด ว ยตาเปล า เช น ไข เ ป ด ไขไ ก
ไขปลา ไขกบ
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ใบความรู
เรื่อง การปฏิสนธิ
การปฏิสนธิภายในรางกาย
หมายถึง เซลลสืบพันธุตัวผู (อสุจิ) เขาไปผสมกับเซลลสืบพันธุตัวเมีย (ไข)
ภายในรางกายของสัตวตัวเมีย หลังจากนั้นไขที่ผสมแลวก็จะเจริญเติบโตในรางกายของ
สัตวตัวเมีย ทําใหสัตวตัวเมียตั้งทอง และเมื่อทองแกจนไดระยะเวลาคลอด ก็จะออกลูก
มาเปนตัวมีลักษณะคลายสัตวที่เปนพอหรือแม
สัตวที่มีการปฏิสนธิภายในรางกาย และคลอดลูกออกมาเปนตัว ไดแก สัตวเลี้ยง
ลูกดวยน้ํานม เชน คน แมว สุนัข ชาง มา วัว ควาย ปลาวาฬ ปลาโลมา เปนตน แตสัตว
บางชนิดเปนไขที่มีเปลือกแข็ง หรือไขที่มีเปลือกเหนียวหุม แลวฟกเปนตัวภายนอก
รางกายของสัตวตัวเมีย ไดแก สัตวปก เชน นก เปด ไก หาน สัตวเลื้อยคลาน เชน จระเข
เตา งู เปนตน
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การปฏิสนธิภายนอกรางกาย
หมายถึง เซลลสืบพันธุตัวผู (อสุจิ) ผสมกับเซลลสืบพันธุตัวเมีย โดยมีน้ําเปน
ตัวกลาง ชวยใหอสุจิเคลื่อนที่เขาไปผสมกับไขภายนอกรางกายสัตวตัวเมีย หลังจากนั้น
ไขที่ไดรับการผสมแลวจะฟกเปนตัวตอไป
สัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกรางกาย ไดแก ปลาชนิดตาง ๆ สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
เชน กบ อึ่งอาง คางคก เปนตน
สัตวเพศเมียทุกชนิดสามารถสรางไขไดเอง ไขของสัตวตัวเมียบางชนิดมีขนาด
เล็กมากจนมองดวยตาเปลาไมเห็น เชน ไขของแมว กระตาย สุนัข แตไขของสัตวบาง
ชนิดมีขนาดใหญพอมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน ไขปลาทู ไขปลาชอน ไขเปด ไขไก
ไขนก เปนตน
สําหรับสัตวปก เชน เปด ไก นก เมื่อเติบโตเต็มที่จะออกไขไดเอง แมจะไมได
รับการผสมพันธุ ไขที่ไมไดรับการผสมเมื่อออกมาภายนอกแลว จะไมสามารถฟกเปน
ตัวได เรียกวา ไขลม ซึ่งเปนไขที่พวกเรานํามาทําอาหารรับประทานกันนั่นเอง สวนไขที่
ไดรับการผสมกับเชื้อตัวผูจะฟกเปนตัวได
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สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 6
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ใบงานที่ 1
เรื่อง มารูจักไฮดรา อะมีบา และพารามีเซียมกันเถอะ
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับไฮดรา อะมีบา และพารามีเซียม แลว
ชวยกันวาดภาพแสดงขั้นตอนการสืบพันธุทั้ง 3 ชนิด พรอมทั้งตอบคําถามใหชัดเจน
1. เราจะพบไฮดราไดที่ไหน และไฮดรามีขั้นตอนการสืบพันธุอยางไร (วาดภาพประกอบ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. เราจะพบอะมีบาไดที่ไหน และอะมีบามีขั้นตอนการสืบพันธุอยางไร (วาดภาพประกอบ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. เราจะพบพารามีเซียมไดที่ไหน และพารามีเซียมมีขั้นตอนการสืบพันธุอยางไร (วาดภาพประกอบ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบบันทึกใบงานที่ 1
เรื่อง มารูจักไฮดรา อะมีบา และพารามีเซียมกันเถอะ
คําชี้แจง ตอบคําถาม แลววาดภาพขั้นการสืบพันธุของไฮดรา อะมีบา และพารามีเซียม ลงใน
แบบบันทึก
1. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ใบงานการสรางแผนที่ความคิด
เรื่อง การสืบพันธุและการสืบพันธุของสัตวแบบอาศัยเพศ
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนที่ความคิด ใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามความคิดหลักและ
ความคิดรองที่วิเคราะหไวดานลาง โดยใหนักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการระดมสมอง
อภิปรายใหไดความคิดยอย ๆ อยางละเอียด

การสืบพันธุของสัตว
- ความหมาย
- การสืบพันธุแ บบอาศัยเพศ
• การปฏิสนธิภายใน
• การปฏิสนธิภายนอก
• สัตวที่ออกลูกเปนตัว
• สัตวที่ออกลูกเปนไข

(สรางในกระดาษเปลาที่แจกให)
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ใบความรู
เรื่อง การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
การสื บ พั น ธุ ข องสั ต ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม ต อ งมี ก ารผสมกั น ระหว า งอสุ จิ ข อง
สัตวเพศผูและไขของสัตวเพศเมียนั้น เรียกวา การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
การสื บ พั นธุ แ บบไม อ าศัย เพศนี้ มั ก พบในสั ตว ชั้ น ต่ํ า หรือ สั ต ว ที่ มี เ ซลล เดี ย ว
ซึ่งมีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
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การเลี้ยงไฮดรา
เตรียมภาชนะ เชน อางแกว ขวดแกวใส อางดิน ฯลฯ ลางภาชนะใหสะอาด
(อยาใชภาชนะที่เคยใสสารเคมี) ใสน้ําฝน หรือน้ําประปาที่ตั้งทิ้งคางคืนไวแลว 1-2 คืน
ใสกอนหินและพืชน้ํา เชน ใสสาหรายลงไปใหเหมาะสมกับภาชนะ ตั้งทิ้งไวประมาณ
2 คื น แลว จึง ใส ไ ฮดราลงไปประมาณ 5-10 ตั ว การใส ไฮดราทํ า ไดโ ดยหยอดหยด
ที่สะอาด ดู ดไฮดราจากภาชนะที่จะเลี้ย ง แล ววางภาชนะที่เลี้ยงไฮดราในที่เย็ นและ
ไมถูกแสงแดด
การใหอาหารอาจใหวันเวนวัน หรือใหทุกวันก็ได โดยใชหลอดดูดไรแดงใสลง
ไปใหเหมาะสมจํานวนไฮดรา
ไฮดราเปนสัตวที่อยูในน้ํานิ่งที่สะอาด ฉะนั้น จึงจําเปนตองคอยดูแลของเสีย
ออกจากภาชนะที่เลี้ยง หรือคอยเปลี่ยนน้ําทุกสัปดาห ถาน้ําเนาหรือน้ําที่มีสารเคมีปนอยู
ไฮดราจะตาย

การหาไฮดรา อะมีบา และพารามีเซียม
ไฮดรา หาไดจากคูน้ําที่มีจอกและผักตบ ตักน้ําในคูน้ําที่มีจอกและผักตบมาใส
ในตูปลา ไฮดราจะเกาะอยูขางตูปลาหรือตามรากตนจอก รากผักตบ ตองสังเกตใหดี
เพราะตัวไฮดราเล็กใสคลายเสนดาย
อะมีบา หาไดจากคูน้ํา สระน้ําที่เปนน้ําจืด มักจะอยูตามใบไมเนา หรือใบไมผุ
วิธีที่จะไดตัวอะมีบา ตองเอาขันไปชอนน้ําที่อยูใตใบไม โดยใหใบไมติดมาดวย เอา
พูกันแตะน้ําบริเวณใตใบไมผุ หยดลงบนสไลด แลวสองดูดวยกลองจุลทรรศน อะมีบา
จะอยูปนกั บจุลินทรียนานาชนิด มักจะพบอะมี บาสวนลางของหยดน้ํา และอาจพบ
พารามีเซียมบนผิวน้ํา
พารามีเซีย ม หาไดที่เดียวกับอะมีบา มองดวยตาเปลาเห็นเปน จุดขาวเล็ ก ๆ
วิ่งอยูในน้ํา ถาจะเลี้ยงไวศึกษา ใหหาอางดินเผามาใสน้ํา เอาหญาแหงสับลงไป 1 กํามือ
หาจอกหรือสาหรายมาใสลงไป ทิ้งไวราว 10 วัน จะมีพารามีเซียมใหเห็น
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สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 7
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รูปภาพสัตว
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รูปภาพสัตว
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ใบงานที่ 1
เรื่อง เขียนชือ่ สัตว
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................
คําชี้แจง

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

1. ใหนักเรียนชวยกันเขียนชื่อสัตวที่นักเรียนรูจักใหไดมากที่สุด ในเวลา 7 นาที
2. เมื่อหมดเวลาแลว ใหนับจํานวนชื่อสัตวที่เขียนได แลวแจงจํานวนตอชั้นเรียน
3. กลุมไหนจะเขียนไดมากกวากัน

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2
เรื่อง สัตวเลี้ยงและสัตวปา
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คํา ชี้แจง ให นัก เรียนจําแนกชื่อสัตวที่เ ขียนไวในใบงานที่ 1 ลงในตารางบัน ทึก โดยแยกเปน
สัตวเลี้ยง สัตวปา ใหถูกตอง
ชนิดที่

สัตวเลี้ยง

สัตวปา
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ใบงานที่ 3
เรื่อง สัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนจําแนกชื่อสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครองลงในตารางบันทึกใหถูกตอง
ชนิดที่

สัตวปาสงวน

สัตวปาคุมครองประเภทที่ 1 สัตวปาคุมครองประเภทที่ 2
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ใบงานที่ 4
เรื่อง ประโยชนและโทษของสัตว
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันบอกประโยชนและโทษของสัตว แลวบันทึกลงในตารางใหถูกตอง
ขอที่

ประโยชนของสัตว

โทษของสัตว
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ใบงานการสรางแผนที่ความคิด
เรื่อง การสืบพันธุของสัตวแบบไมอาศัยเพศ
ชื่อ ...............................................................
....................................................................
....................................................................
ชั้น ..............................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
วันที่ ............................................................

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนที่ความคิด ใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามความคิดหลักและ
ความคิดรองที่วิเคราะหไวดานลาง โดยใหนักเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการระดมสมอง
อภิปรายใหไดความคิดยอย ๆ อยางละเอียด

การสืบพันธุของสัตว
- การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
• การแตกหนอ
• การแบงตัว

(สรางในกระดาษเปลาที่แจกให)
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ใบความรู
เรื่อง การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
สัตวในโลกเรานั้นมีอยูมากมาย นักวิทยาศาสตรไดคํานวณไววามีประมาณกวา
1 ลานชนิด ที่ยังคนไมพบอีกก็มี เฉพาะในเมืองไทยที่เพิ่งคนพบก็มี เชน ปู และคางคาว
เปนตน ในจํานวนสัตวทั้งหมดนี้แมลงมีมากที่สุด คือ มีกวา 7 แสนชนิด รองลงมา คือ
พวกหอยซึ่งมีราว 8 หมื่นชนิด ซึ่งสัตวทั้งหลายที่มีอยูในโลกนี้มีทั้งใหคุณและโทษ
ตอมนุษย แตในแงของการใหคุณนั้นคงมากกวาการใหโทษ สัตวที่มนุษยเกี่ยวของดวย
ถาแบงตามที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดู แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ สัตวเลี้ยง
และสัตวปา

สัตวเลี้ยง หมายถึง สัตวที่มนุษยนํามาเลี้ยงไวเพื่อใชประโยชนดานตาง ๆ เชน
ใช แรงงาน ใชเนื้ อเปนอาหาร เลี้ย งไวเพื่ อดู เล น เลี้ ยงไวเ ปนอาชีพเพื่อ การจํ าหน า ย
เปนสินคา เปนตน ในปจจุบันคนเราไดนําสัตวตางๆ มาเลี้ยงไว แบงออกเปน 5 พวก
ใหญ ๆ คือ
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1. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม โดยมากเปนสัตวขนาดใหญ มี 4 เทา มีกระดูกสันหลัง
ไดแก ชาง มา วัว ควาย แพะ แกะ กระตาย สุนัข หมู เปนตน สัตวกลุมนี้ใหประโยชน
หลายประการ คือ (1) ใชเนื้อเปนอาหาร เชน หมู วัว ควาย แพะ แกะ กระตาย (2) ใช
แรงงานและเปนพาหนะ เชน ชาง มา วัว ควาย อูฐ ลา ลอ (3) ใชหนัง เขา ขน และ
กระดูกทําเครื่องใช เครื่องนุงหมและทําอาหารสัตว เชน วัว ควายแพะ แกะ กระดูกของ
สัตวเหลานี้ยังนําไปปนผสมเปนอาหารสัตวใหแรธาตุแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสไดดวย
(4) ใชประโยชนในการศึกษาทางการแพทย เชน มา ควาย กระตาย หนู
2. สัตวเลื้อยคลาน มนุษยนําสัตวกลุมนี้มาเลี้ยงไวเพื่อประโยชน ดังนี้ (1) ใช
เนื้อเปนอาหาร เชน ตะพาบน้ํา จระเข เตา งู แย (2) ใชหนังทําเครื่องใช ประเภท
กระเปา รองเทา เข็มขัด เชน จระเข งู

3. สัตว ค รึ่งบกครึ่ งน้ํา สั ตวใ นกลุ ม นี้ ที่ ม นุ ษ ย นํ า มาเลี้ ย ง คื อ กบ ส ว นใหญ
จะเลี้ยงไวเพื่อเปนอาหาร และเลี้ยงไวเพื่อเปนสินคาทํารายไดเขาสูครอบครัว
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4. สัตวปก สัตวในกลุมนี้มนุษยนํามาเลี้ยงไวจํานวนมาก เพื่อประโยชน คือ
(1) เลี้ยงไวเพื่อเปนอาหาร โดยใชทั้งไขและเนื้อเปนอาหาร เชน ไก เปด หาน ไกงวง นก
กระทา นกกระจอกเทศ (2) เลี้ยงไวเพื่อความสวยงามและเพื่อความเพลิดเพลิน เชน
นกเขา นกกระรางหัวจุก ไกฟา เปนตน (3)เลี้ยงไวเพื่อเปนสินคา เชน ไก เปด นกกระทา
นกกรจอกเทศ (4) ใชมูลทําปุย

5. สัตวจําพวกปลา สัตวกลุมนี้มนุษยนํามาเลี้ยงไวหลายชนิด เพื่อประโยชน
ตางๆ กัน ดังนี้ (1) เลี้ยงไวเพื่อเปนอาหาร เชน ปลานิล ปลาสวาย ปลาชอน ปลาดุก
ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลากราย (2) เลี้ยงไวเพื่อความสวยงามหรือเพื่อดูเลน เชน
ปลากั ด ปลาเงิ น ปลาทอง ปลาตะพั ด ปลาหมอสี ปลาหางนกยู ง ปลาสอด เป น ต น
ซึ่งปลาเหลานี้จัดอยูในกลุมปลาสวยงาม (3) เลี้ยงไวเพื่อเปนสินคา ไดแก ทั้งกลุมปลา
ที่ เ ลี้ย งไวเ พื่อ เป นอาหารและกลุ ม ปลาที่ เ ลี้ย งไว เ พื่ อ ความสวยงาม ซึ่ งส ง เป น สิ น ค า
ไปขายทั้งในประเทศและตางประเทศ

319

สัตวปา หมายถึง สัตวที่มีอยูทั่วไปและมนุษยไมไดเลี้ยงดู มักเนนเฉพาะสัตว
ที่มีกระดูกสันหลัง และแบงออกเปน 5 จําพวกใหญๆ เชนกัน คือ
1. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สวนใหญเปนสัตวที่มีกระดูกสันหลัง มีทั้งขนาดใหญ
และขนาดเล็ก เชน เสือ หมี กระทิง วัวแดง เกง กวาง กระจง ลิง คาง หนูนา กระรอก
กระแต บาง เปนตน

2. สัตวเลื้อยคลาน เชน งู กิ้งกา ตะกวด จิ้งเหลน เตา จิ้งจก ตุกแก ตะพาบน้ํา
เปนตน

3. สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เชน กบ คางคก เขียด อึ่งอาง ปาด
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4. สัตวปก หรือ สัตวจํ าพวกนก เช น นกเปด น้ํ า นกแร ง ไก ป า ไก ฟา นกยู ง
นกกางเขน นกเหยี่ยว นกนางนวล ฯลฯ

5. สัตวจําพวกปลา เชน ปลาทะเลชนิดตางๆ ไดแก ปลาทู ปลาฉลาม ปลาโลมา
ฯลฯ และปลาน้ําจื ดตาง ๆ ไดแก ปลาชอน ปลาดุ ก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลาซิว
ปลาชะโด ฯลฯ
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ประโยชนของสัตวปา
1. ประโยชนในดานเศรษฐกิจ โดยใชเนื้อเปนอาหาร นําสัตวมาผลิตเปนสินคา
เชนทําปลากระปอง ทําอาหารที่หลากหลาย และจับปลามาทําปลาปน เปนตน
2. ประโยชนในดานวิทยาศาสตร ใชศึกษาทดลองทางการแพทย ทางสัตววิทยา
และทางธรรมชาติวิทยา
3. ประโยชนในดานความสวยงามและคุณคาทางจิตใจ เพราะสัตวปามีความ
งดงามตามธรรมชาติ มีเสียงที่ไพเราะ และทําใหปามีชีวิตชีวา
4. ประโยชนในดานการพักผอนหยอนใจ เชนการออกเที่ยวปาเพื่อชมสัตวปา
การสองสัตว การถายภาพสัตว การศึกษาชีวิตความเปนอยูของสัตว ยอมช วยใหได
พักผอนและคลายเครียดได

โทษของสัตว
1. สัตวที่เราเลี้ยงไวอาจทําใหเราติดโรคได เพราะสัตวหลายชนิดเปนพาหะ
ของโรค เชน โรคพิษสุนัขบาหรือโรคกลัวน้ํา เกิดจากสุนัขที่เปนโรคนี้แลวมากัดคน
ถา ไม ฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น ก็ จ ะติ ด เชื้ อ นี้ แ ละจะตายในที่ สุ ด โรคนี้ ถื อ ว า เป น โรคติ ด ต อ
ที่รายแรง และอาจติดตอไปถึงสัตวเลือดอุนอื่นๆ เชน คางคาว วัว มา แพะ แกะ หมู
ดวย นอกจากนี้ยังมีโรคแอนแทร็ก ซึ่งเปนกับวัว โรคไขหวัดนก ซึ่งเปนกับสัตวปก
2. สั ตว ห ลายชนิ ด อาจทํ า อัน ตรายต อ คนทํ าใหบ าดเจ็ บ พิ ก าร หรื อ เสี ย ชี วิ ต
เชนเสือ หมี ชาง งูพิษ หรืองูขนาดใหญ เชนงูเหลือม มา ปลาฉลาม จระเข ฯลฯ
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สัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 ไดแบงสัตวปา
ออกเปน 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 สัตวปาสงวน ไดแกสัตวที่หายาก มีเหลืออยูนอยและบางอยางก็
เกือบจะสูญพันธุแลว สัตวปาประเภทนี้หามลา หามมีไวในครอบครอง รวมทั้งซาก
ชิ้นสวนดวย อยางเด็ดขาด มีทั้งหมด 15 ชนิด คือ นกเจาฟาหญิงสิรินทร กูปรีหรือโค
ไพร แรด กระซู ควายปา ละองหรือละมั่ง สมันหรือเนื้อสมัน เนื้อทราย เกงหมอ
เลียงผา กวางผา แมวลายหินออน นกแตวแลวทองดํา นกกระเรียน พะยูน

ประเภทที่ 2 สัตวปาคุมครอง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
สัตวปาคุมครองประเภทที่ 1 ไดแกสัตวปาที่ตามปกติคนไมใชเนื้อเปนอาหาร
และไมลาเพื่อการกีฬา เปนสัตวที่ทําลายศัตรูพืชหรือสงวนไวประดับความงามตาม
ธรรมชาติ เชน สมเสร็จ นกตะกรุม ชะนี นกยางทุกชนิด นกขุนทอง นกเงือก ฯลฯ
สัตวปาคุมครองประเภทที่ 2 ไดแกสัตวปาที่ปกติคนใชเนื้อกินเปนอาหาร และ
ใหลาเพื่อการกีฬา เชน เกง กวาง กระทิง วัวแดง ไกปา นกเขา ฯลฯ
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

นายสัมฤทธิ์ บุญนิยม
2/1 หมูที่ 9 ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห)
ตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชุบรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2544

สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนบานโปง “รัตนราษฎรบํารุง” อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยครูหมูบ านจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร)
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2515 – 2521
พ.ศ. 2522 - 2541
พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน

ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ครูโรงเรียนวัดหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดหนองกบ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

