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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 5) แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
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The objectives of this research were to :1) study the fundamental data for development of learning
activity packages by using inquiry process for promoting critical thinking and scientific mind for fourth grade students 2)
develop and determine the efficiency of the learning activity package by using inquiry process for promoting critical
thinking and scientific mind to meet the hypothetical criterion of 80/80 3) implete the learning activity package by using
inquiry process promoting critical thinking and scientific mind and 4) evaluate and improve the learning activity
package by using inquiry process for promoting critical thinking and scientific mind.
The sample consisted of 40 fourth grade students of Phratammak suankularb Mahamongkal school
during the second semester the academic year 2014 in Nakhon Pathom province. The instrument included 1) learning
activity packages 2) lesson plans 3) a learning outcome test 4) an critical thinking ability test 5) scientific mind
questionnaires and 6) a questionnaire. The collected data was analyzed by mean, standard deviation, dependent t-test and
content analysis.
The research finding were as follows : 1) The basic information which getting form students, teachers and
experts for developing the learning activity packages were they should be knowledgeable contents’ use simple and clear
language and also be colorful pictures. 2) There were five learning activity packages and each learning activity packages
and each consisted of topics as follow, (1) the title of learning activity packages (2) introduction (3) content (4)
explanation (5) objectives 6) worksheets (7) learning achievement test before being taught (8) learning achievement test.
The efficiency of learning activity packages was 81.40/85.50. 3) The assessment and development of learning activity
packages, the results in using learning activity packages ,the learning approach followed the lesson plans. The students
were interested and had participation in doing activities. 4) The results after using activity packages were fourth grade
students had learning outcome about the existence of plants were significantly higher than before the learning at .05
level., an analytical thinking ability after using learning activity packages were significantly at .05 level., and scientific
mind higher than before using learning activity packages were at high level., students’ opinions toward learning activity
package was at high level.
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชี วิตประจาวันและการงานอาชี พต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือ
เครื่ องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุ ษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชี วิตและการทางาน เหล่านี้
ล้ว นเป็ นผลของความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ผสมผสานกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละศาสตร์ อื่ น ๆ
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์ เป็ น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (Knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึง
จาเป็ นต้อ งได้รับ การพัฒ นาให้รู้วิท ยาศาสตร์ เพื่ อ ที่ จ ะมี ความรู้ ค วามเข้า ใจในธรรมชาติ แ ละ
เทคโนโลยี ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ น สามารถนาความรู ้ ไ ปใช้อ ย่า งมี เ หตุ ผ ล สร้ า งสรรค์ และมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:92)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ มุ่ ง หวัง ให้ผูเ้ รี ย น ได้เรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ ที่ เน้นการ
เชื่ อ มโยงความรู้ ก ับ กระบวนการ มี ท ัก ษะส าคัญ ในการค้น คว้า และสร้ า งองค์ค วามรู ้ โดยใช้
กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ย นรู ้ ทุ ก ขั้นตอน มี ก ารท ากิ จ กรรมด้ว ยการลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ จ ริ ง อย่า งหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดั บ ชั้ นเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นทุ ก คนสามารถเรี ยนรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551:92) การจัด การเรี ยนรู ้ ใ นกลุ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นการจัด
กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาที่เป็ นระบบ มีความซับซ้อนและต้องอาศัยศักยภาพการทางาน
ของสมอง ซึ่ ง เด็ก จาเป็ นต้องใช้ท กั ษะการคิ ดวิเคราะห์ ใ นขั้นตอนต่ า งๆของการศึ ก ษา การคิ ด
วิเคราะห์ เป็ นการจาแนกแจกแจง การแยกแยะองค์ประกอบของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์ หนึ่ งออกเป็ นส่ วนย่อยเพื่อพิจารณาว่าสิ่ งนั้นหรื อเหตุการณ์ น้ นั ประกอบขึ้นมาจากอะไร
ประกอบได้อย่างไร มีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร หรื อหาสาเหตุของสิ่ งที่เกิดขึ้นต่อไปการ
คิดวิเคราะห์จะต้องใช้ความเป็ นเหตุเป็ นผลเป็ นพื้นฐานซึ่ งทาให้เด็กทราบข้อเท็จจริ ง เหตุผลของสิ่ ง
1
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ที่เกิ ดขึ้น เข้าใจความเป็ นมาเป็ นไปของเหตุการณ์ ต่างๆ ทราบองค์ประกอบและข้อเท็จจริ งที่เป็ น
ฐานของความรู ้ที่จะนาไปใช้ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่อไปได้
ซึ่ งการจัด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ธรรมชาติ โ ดยใช้
กระบวนการสังเกต สารวจตรวจสอบและทดสอบนั้น ควรมุ่งให้ผเู ้ รี ยนค้นพบคาตอบด้วยตนเอง
ให้มากที่สุดให้ได้ท้ งั กระบวนการและองค์ความรู ้ มี จิตวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิ ยม การจัดกิ จกรรมควรมี การเชื่ อมโยงเนื้ อหาแนวคิดและกระบวนการที่ เป็ นสากล กระตุ น้
ส่ งเสริ มความสนใจในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่ งในการศึกษาในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
จึงต้องเตรี ยมให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีความรู ้เข้าใจวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานอย่างพอเพียง ทาให้คิดเป็ นเหตุ
เป็ นผลบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือวิพากษ์วจิ ารณ์และขานรับความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
โดยอาศัย กระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ สามารถแก้ ปั ญ หาและตัด สิ น ใจโดยใช้ ข ้อ มู ล ที่
หลากหลายและพิ สู จ น์ ไ ด้ การสอนวิท ยาศาสตร์ ใ นสภาพปั จ จุ บ ัน จ าเป็ นต้อ งปรั บ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู ้และสภาพของการรับรู ้วิทยาศาสตร์ ท้ งั นี้
รวมไปถึงความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2555 :15) ซึ่ งถือว่าเป็ น
ภาระหรื อหน้าที่สาคัญของครู วิทยาศาสตร์ ไทยที่ตอ้ งสร้างพลเมืองของชาติให้เป็ นคนที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งต้องเริ่ มต้นชั้นเรี ยน ครู จะต้องทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความชอบหรื อเจต
คติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเปิ ดใจ เปิ ดสมองที่จะเรี ยนรู ้ เนื้ อหาวิทยาศาสตร์ โดย
ครู ตอ้ งมีความรู ้ ดา้ นเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ความรู ้ดา้ นการสอน และความรู ้ ดา้ นบริ บท หากครู มี
ความรู ้ ครบทั้งสามด้าน และสามารถผนวกความรู ้ ท้ งั สามด้านนี้ ให้สัมพันธ์เชื่ อมโยงกันจะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และรักวิทยาศาสตร์
ผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางดังกล่าวยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควรจะเห็นได้จาก
การประเมิน ซึ่ งสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ร่วมโครงการการศึกษา
แนวโน้มการจัดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 (Trend in
International Mathematics and Science Study ; TIMSS 2011 ) ประเทศต่าง ๆ ที่ได้ร่วมวิจยั ใน
โครงการ ผลวิจยั ปรากฏว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์ นานาชาติ TIMSS 2011 ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ประเทศไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จดั อยูใ่ นอันดับ
ที่ 29 จากประเทศที่เข้าร่ วมประเมิน 52 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่ วมเปรี ยบเทียบ 7 รัฐจาแนกตามราย
สังกัด โรงเรี ยนสาธิ ตและโรงเรี ยนสังกัดสานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร คะแนนสู งกว่าค่าเฉลี่ ย
นานาชาติท้ งั วิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมี คะแนนเฉลี่ ยต่ าที่สุดในวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และยังพบว่าร้อยละของ
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นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ส อนโดยครู วิทยาศาสตร์ ระดับต่างๆ ของประเทศที่ มีคะแนน
สู งสุ ด 10 ลาดับแรก ซึ่ งสิ งคโปร์ เป็ นประเทศที่มีคะแนนสู งสุ ดในลาดับที่ 2 พบว่า ร้อยละของ
นักเรี ยนที่เรี ยนกับครู ที่จบการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 9 ร้อยละของนักเรี ยนที่
เรี ยนกับครู ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 64 และร้อยละของนักเรี ยนที่เรี ยนกับ
ครู ที่ จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี แต่ไ ม่ตรงวุฒิ คิ ดเป็ นร้ อยละ 20 เมื่ อเที ย บกับ ประเทศไทย
พบว่าร้ อยละของนักเรี ยนที่ เรี ยนกับครู ที่จบการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 11
ร้อยละของนักเรี ยนที่เรี ยนกับครู ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 86 และร้อยละของ
นักเรี ยนที่เรี ยนกับครู ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แต่ไม่ตรงวุฒิ คิดเป็ นร้อยละ 33 และครู ไทยมี
ความมัน่ ใจในการสอนและความพร้อมในการเตรี ยมการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อยู่
ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555 :1718) จากผลการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคลในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึก ษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 79.05 ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรี ย น
กาหนดไว้ร้อยละ 80 ซึ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนยัง ไม่ ถึง เกณฑ์ที่ ต้ งั เป้ าไว้ อันเป็ นผลมาจาก
กิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนได้รับการฝึ กปฏิ บตั ิกิจกรรมที่นาไปสู่ ทกั ษะกระบวนการใน
การแสวงหาความรู้นอ้ ยมาก ขาดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้น้อย นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่เรี ยนรู ้แต่เพียงในห้องเรี ยนและขาดความกระตือรื อร้นสนใจใฝ่ รู้ในการเรี ยน นักเรี ยนไม่
สนใจที่จะเรี ยนรู ้มีความรู ้ สึกว่าเบื่อหน่ ายกับการเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญว่าปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไข จึงได้
ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับสาเหตุ ที่ทาให้ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดและขาด
จิตวิทยาศาสตร์ อนั จะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้วชิ าวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั และแนวคิดของนักการศึกษา
ได้กล่ าวไว้ว่า สาเหตุ ที่ มีผ ลต่ อการเรี ย นรู ้ ของนักเรี ย นมี หลายประการที่ สาคัญคือ ด้านผูเ้ รี ย นมี
ปั ญหาความรู ้พ้ืนฐานไม่ดีพอ ปั ญหาผูเ้ รี ยนไม่สนใจเรี ยน และความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เรี ยนรู้ และด้านผูส้ อน ครู ยดึ ตัวเองเป็ นศูนย์กลาง ถ่ายทอดความรู ้ที่เน้นการฝึ กท่องจา การให้ขอ้ มูล
เป็ นส่ วนใหญ่ไม่ค่อยฝึ กให้มีการสอนให้นกั เรี ยนคิดและวิเคราะห์ตาม (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ,
2547:7) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2550 : 15) ที่กล่าวว่า ใน
สภาพปัจจุบนั ครู จานวนมากยังขาดความรู้ ความเข้า ใจ ขาดทักษะในการดาเนินบทบาทในฐานะผู้
อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ซึ่ งจะต้องจัดประสบการณ์ กิ จกรรมที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน ทาให้นกั เรี ยนขาดการฝึ กทักษะและการสั่งสมทักษะเชิ งวิทยาศาสตร์ และขาดทักษะในการ
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เรี ยนแบบปฏิบตั ิทดลอง ขาดทักษะในการสังเกต ขบคิดวิเคราะห์ปัญหาไม่กล้าตอบคาถามและขาด
ทัก ษะในการแสดงความคิ ดเห็ นทั้ง นี้ จากการสั ง เกตและการสั มภาษณ์ ครู ผูส้ อนวิทยาศาสตร์
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคลพบว่า ผูส้ อนจบไม่ตรงสาขาที่สอนและยังใช้การสอน
แบบบรรยายเป็ นส่ วนใหญ่ ขาดการฝึ กปฏิบตั ิ ขาดการฝึ กกระบวนการคิด ครู ขาดรู ปแบบการสอน
ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ซ่ ึ งเป็ นการคิดพื้นฐานที่นาไปสู่ การคิดขั้นสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับ นิ ธิ
เอียวศรี วงศ์ (2546 : 150) กล่าวว่า ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ บทบาทของครู จะ
เป็ นผูป้ ระสานงานให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ครู ไม่ใช่คน “บอกหนังสื อเพียงอย่างเดียว” ทั้งนี้
ผูส้ อนจะใช้วิธีการใดก็ได้หากแต่ควรศึกษาอยู่เสมอว่าทาอย่างไรนักเรี ยนจึงจะเข้าใจ ทาอย่างไร
นัก เรี ย นจึ ง จะแก้ปั ญ หาได้ และท าอย่ า งไร การสอนของครู จึ ง จะพัฒ นาสติ ปั ญ ญาความคิ ด
ความสามารถ ทักษะกระบวนการและเจตคติของนักเรี ยน ตลอดจนทาให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นแปลกๆใหม่ๆออกมา
ให้มากที่สุด
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้มีการนาแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนและเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตัวเอง เกิ ด
การเรี ยนรู้ เกิ ดจิตวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดรวมทั้งทักษะการสื บเสาะหาความรู้ (สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2547: 12-13) ดังนั้นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บ
เสาะหาความรู ้เป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ได้รับการนิ ยมอย่างมากในการสอนทุกวิชาทุก
ระดับการศึกษาเพราะเป็ นวิธี การฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนเกิดกระบวนการคิดเกิ ดทักษะสื บเสาะหาความรู ้
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองสามารถขยายความรู้และประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ในสังคมที่ผนั ผวน
อย่า งรวดเร็ ว ได้ท ัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ การสื บ เสาะเป็ นกระบวนการทางความคิ ด เป็ นทัก ษะที่ ใ ช้
ประโยชน์ในชี วิตประจาวันได้ เป็ นวิถีทางหนึ่ งที่นาไปสู่ จุดมุ่งหมายปลายทางที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยมีพ้ืนฐานมาจากแนวทฤษฎีพฒั นาการทางสติปั ญญา
ของ Piagat เชื่ อว่าพัฒนาการของเด็กจะเกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และทฤษฎีการสร้ างสรรค์ความรู้
(Constructivism)โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง ความรู ้ที่ได้จะคงทนถาวรอยูใ่ น
ความจาระยะยาวโดยครู เป็ นเพียงผูจ้ ดั ประสบการณ์เรี ยน (พิมพันธ์ เดชะคุ ปต์, 2554 :56)ด้วย
สาเหตุ น้ ี ในการด าเนิ น การสอนของครู เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ก าหนดไว้
จาเป็ นต้องมีวิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกันไปจะใช้เพียงวิธีใดวิธีเดี ยวย่อมไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ ดังนั้นสิ่ งที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตรงตามจุดประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายการนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ผสานกับ เทคโนโลยี ส มัย ทางการศึ ก ษามาช่ ว ยในการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เพิ่ ม
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ประสิ ทธิ ภาพการศึกษาให้สูงขึ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพเท่าเทียม
กัน การสร้างชุ ดกิจกรรมเป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กบั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ช่วยให้
การเรี ยน การสอนในห้องน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิด
จิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลายให้เหมาะสมกับแต่ละวัตถุประสงค์ ทาให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพในการสอนวิชาต่างๆ อยูใ่ นแนวทางเดียวกันและ
ทาให้การศึกษาเนื้ อหาที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อนั เป็ นพื้นฐานในการคิดขั้นสู งต่อไป
เนื่ อ งจากชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท าให้ ผู ้เ รี ย นเรี ย นรู ้ เ ร็ ว ขึ้ น ช่ ว ยให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอด
ความคิ ดระหว่างการเรี ยน ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนในด้านความสามารถในการ
เรี ยน ความสนใจและความถนัดทางการเรี ยนที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งเป็ นการแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่ อ
การสอนและอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ต่างๆ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จะช่วยลดภาระของผูส้ อน โดยผูส้ อน
แนะนาในแต่ละขั้นตอน มีผลชัดเจนที่ผเู ้ รี ยน การสร้ างชุ ดกิ จกรรมจะทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพใน
การสอนอย่างเชื่ อถื อได้ และจะเป็ นประโยชน์เพื่อตอบสนองการเรี ย นการสอนรวมทั้งพัฒนา
การศึกษาได้อีกด้วย
จากการศึกษาดังกล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจพัฒนาและประยุกต์ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
โดยนากระบวนการสื บเสาะหาความรู ้มาเป็ นยุทธศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งและสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์
เข้า ไปด้วยและสามารถประยุก ต์ใ ช้ในชี วิตประจาวันได้อีก ด้วยซึ่ ง ผลการวิจยั ในครั้ งนี้ จะเป็ น
แนวทางของครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้สาระวิทยาศาสตร์ และ
วิชาอื่นๆต่อไป
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้า จากแนวคิดและงานวิจยั ต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางการ
พัฒนาชุดกิจกรรม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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แนวคิดกำรสร้ ำงและพัฒนำและชุ ดกิจกรรม
ชัยยงค์ พรมวงศ์ ( 2545: 123) ซึ่ งมีแนวความคิดที่ สอดคล้องกับ เสาวนี ย ์ สิ กขาบัณฑิ ต
(2538 : 292-293) และบุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 92-94) ที่ได้นาเสนอแนวคิดอันนาไปสู่ การสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งสรุ ปได้ 5 แนวคิด ดังนี้
แนวคิดที่ 1 ทฤษฎี ความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยคานึ งถึ งความต้องการ ความถนัด
เปิ ดโอกาสผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นสติ ปั ญ ญาความสามารถและความสนใจโดยครู เ ป็ นผูค้ อยแนะน า
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
แนวคิดที่ 2 แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนจากเดิมที่เน้นครู เป็ นผูใ้ ห้ความรู้เพียงผูเ้ ดียว
เปลี่ยนไปเป็ นการสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ จาก
สื่ อการสอนแบบต่างๆ ซึ่ งนิยมจัดในรู ปของชุดกิจกรรม
แนวคิดที่ 3 แนวคิดการนาสื่ อประสมมาใช้ คือการนาสื่ อการสอนหลายๆอย่างมาสัมพันธ์
กันอย่างมีคุณค่าที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกันอย่างมีระบบ ให้นกั เรี ยนได้คน้ พบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่ ง
ที่ตอ้ งการได้ดว้ ยตนเองมากยิง่ ขึ้นซึ่ งนิยมจัดในรู ปแบบชุดกิจกรรม
แนวคิดที่ 4 การเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ เป็ นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู ผสู ้ อนกับ
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นการนาอากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และร่ วมกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่นาไปสู่
การสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แนวคิดที่ 5 ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ เข้าร่ วม
กิจกรรมด้วยตัวเอง เข้าร่ วมกิ จกรรมตามที่ตนเองสนใจ มีการเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นเป็ นตอน ตรวจสอบ
การเรี ยนรู ้ ของตัวเองว่าถูกหรื อผิดได้ทนั ที มีการเสริ มแรงคือ ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดความภาคภูมิใจในที่
ตนเองทาได้ถูกต้องเป็ นการให้กาลังใจที่ จะเรี ยนต่อไป ถ้าตนเองทาไม่ถูกต้องจะได้ทราบว่าที่
ถูกต้องนั้น คือ อะไรจะได้ไตร่ ตรองความเข้าใจ ซึ่ งจะไม่ทาให้เกิ ดความท้อแท้หรื อสิ้ นหวังใน
การเรี ยนเพราะเขามีโอกาสที่จะสาเร็ จได้อย่างคนอื่น
จากแนวคิดและหลักการข้างต้น ยังมีนกั วิชาการได้เสนอขั้นตอนการสร้ างและพัฒนาชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545:123) ได้ลาดับขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาชุ ดกิ จกรรมที่
สาคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1)หมวดหมู่ เนื้ อหา และประสบการณ์ อาจกาหนดเป็ นหมวดวิชาหรื อ
บูรณาการเป็ นแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 2) กาหนดหน่วยการสอน แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น
หน่วยการสอนโดยประมาณเนื้อหาวิชาที่จะถ่ายทอดความรู ้แก่นกั เรี ยนได้ในหนึ่ งสัปดาห์หรื อหนึ่ ง
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ครั้ง 3) กาหนดหัวเรื่ อง ผูส้ อนต้องถามตัวเองในการสอนแต่ละหน่วยควร ให้ประสบการณ์ แก่
ผูเ้ รี ยนอะไรบ้างแล้วกาหนดออกมาเป็ น 4 – 5 หัวเรื่ อง 4) กาหนดมโนทัศน์และหลักการ มโนทัศน์
และหลักการที่กาหนดจะต้อง สอดคล้องกับหน่ วยและหัวเรื่ อง โดยสรุ ปแนวคิด สาระ และ
หลักเกณฑ์สาคัญไว้เพื่อเป็ นแนวทาง การจัดเนื้อหา มาสอนให้สอดคล้องกัน 5)กาหนดจุดประสงค์
ให้สอดคล้องกับหัวเรื่ อง เป็ นจุดประสงค์ทวั่ ไปก่อน แล้วเปลี่ยนเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่มี
เงื่อนไขและเกณฑ์การเปลี่ยนพฤติกรรม 6) กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ซึ่ งเป็ น แนวทางการเลือกและการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน “กิจกรรมการเรี ยน”
หมายถึงกิจกรรม ทุกอย่างที่ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ เช่น การอ่าน การทากิจกรรมตามใบงาน ตอบคาถาม
เขียนภาพ เล่นเกม เป็ นต้น 7) กาหนดแบบประเมินผล ต้องประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม โดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผสู ้ อนทราบค่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาเรี ยบร้อย
แล้วผูเ้ รี ยนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ 8) เลือกและผลิตสื่ อการ
เรี ยนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ครู ใช้ คือ เป็ นสื่ อการสอนทั้งสิ้ น เมื่อผลิตสื่ อการสอน
ของแต่ละหัวเรื่ องแล้ว ก็จดั สื่ อการสอนเหล่านั้นไว้ เป็ นหมวดหมู่นาไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพ
เรี ยกว่า “ชุ ดกิจกรรม” 9) หาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิจกรรม เพื่อเป็ นการประกันว่า ชุ ดกิจกรรมที่ สร้าง
ขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพในการสอนผูส้ ร้างจาต้องกาหนดเกณฑ์ล่วงหน้า โดยคานึ งหลักที่วา่ การเรี ยนรู้
เป็ นกระบวนการช่ วยเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ผล การใช้ชุดกิ จกรรม ชุ ด
กิจกรรมที่ได้ปรับปรุ งแล้วและมีประสิ ทธิภาพตาม เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ สามารถนาไปสอนผูเ้ รี ยนได้ตาม
ประเภทของชุ ดกิจกรรม และตามระดับการศึกษา 10)โดยกาหนดขั้นตอนการใช้ดงั นี้ 1 ให้ผเู้ รี ยน
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อพิจารณาพื้นความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน 2 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน 3 ขั้น
ประกอบกิจกรรมการเรี ยน 4 ขั้นสรุ ปบทเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อวัดพฤติกรรม การ
เรี ยนรู้หลังเรี ยนที่เปลี่ยนไป
บารุ งศักดิ์ บูระสิ ทธิ์ ( 2548 : 57) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) กาหนดหมวดหมู่เนื้ อหาและประสบการณ์ 2) กาหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น
หน่วยที่ครู จะสามารถถ่ายทอดให้นกั เรี ยนแต่ละครั้ง 3) กาหนดหัวเรื่ อง 4) กาหนดมโนคติและ
หลักการ 5) กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่ อง 6) กาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติกรรม 7) กาหนดแบบประเมิ นผล 8) เลื อกและผลิ ตสื่ อการสอน วัส ดุ
อุปกรณ์ 9) หาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิ จกรรม 10) การใช้ชุดกิ จกรรม ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ คื อ ให้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุ ปผลการเรี ยน
และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อดูพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่ได้เปลี่ยนไป
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จันทร์ จิรา รัตนไพบูลย์ (2549 : 48) ได้กล่าวขั้นตอนการสร้างชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้
ดังนี้ ในการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั จาเป็ นจะต้องรู ้จกั การสร้างชุ ดกิจกรรมก่อนว่า ต้องมี
หลัก การดาเนิ นการอย่างไร ซึ่ ง มี ข้ นั ตอนการดาเนิ นการ มี ดังนี้ 1) วิเคราะห์ เนื้ อหา ได้แก่ การ
กาหนดหน่วย หัวเรื่ อง และมโนคติ 2) การวางแผน วางแผนล่วงหน้า กาหนดรายละเอียด 3) การ
ผลิ ตสื่ อการเรี ยนเป็ นการผลิ ตสื่ อประเภทต่างๆที่กาหนดไว้ในแผน 4) หาประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการ
ประเมินคุณภาพของชุดการสอนโดยนาไปทดลองใช้ 5) ปรับปรุ งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ต่างๆเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
จากแนวคิดนักการศึ กษา ดังกล่าวข้างต้น จะเห็ นว่าจะมี ข้ นั ตอนการสร้ างและพัฒนาชุ ดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ ที่คล้ายคลึงกันในส่ วนของรายละเอียด ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ข้ นั ตอนการสร้างและ
พัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การคิ ดวิ เคราะห์ แ ละจิ ตวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ องการดารงชี วิต ของพื ช ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การกาหนดหน่วย หัวเรื่ อง และมโนคติ
2. ขั้นการวางแผน วางแผนล่วงหน้า กาหนดรายละเอียด กาหนดวัตถุ ประสงค์ กาหนด
กิจกรรม กาหนดแบบประเมิน
3. ขั้นการเลือกและผลิตสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ครู ใช้ คือ เป็ นสื่ อการสอนทั้งสิ้ น
เมื่ อผลิ ตสื่ อการสอนของแต่ละหัวเรื่ องแล้ว ก็จดั สื่ อการสอนเหล่ านั้นไว้ เป็ นหมวดหมู่นาไป
ทดลองหาประสิ ทธิภาพ เรี ยกว่า “ชุดกิจกรรม”
4. ขั้นการหาประสิ ทธิ ภาพ หาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิ จกรรม เพื่อเป็ นการประกันว่า ชุ ด
กิจกรรมที่ สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพในการสอนผูส้ ร้างจาต้องกาหนดเกณฑ์ล่วงหน้า โดยคานึงหลัก
ที่ว่า การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการช่ วยเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ผล การใช้ชุด
กิจกรรม ชุ ดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุ งแล้วและมีประสิ ทธิ ภาพตาม เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ สามารถนาไปสอน
ผูเ้ รี ยนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดับการศึกษา
5. ขั้นการใช้ชุดกิ จกรรม ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ คือ ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุ ปผลการเรี ยน และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อ
ดูพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่ได้เปลี่ยนไป
องค์ประกอบของชุ ดกิจกรรมที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นประกอบด้วย ชื่อกิ จกรรม,คานา, คาชี้แจง
,คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน, สาระสาคัญ/จุดประสงค์, ใบความรู ้/ใบกิจกรรม, แนวคาตอบ, แบบทดสอบ
และ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 แผน
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แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนกำรสื บเสำะหำควำมรู้
การสื บ เสาะหาความรู้ เป็ นรู ปแบบการเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้
(Constructivism) ซึ่ งกล่ าวไว้ว่า เป็ นกระบวนการที่นักเรี ย นจะต้องสื บค้น เสาะหา สารวจ
ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทาให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู ้ความรู ้
นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็ นองค์ความรู้ของนักเรี ยนเอง และเก็บเป็ นข้อมูลไว้ใน
สมองได้อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า (สาขาชีววิทยา
สสวท., 2550) Carin and Sund (1975 : 97 – 140) กล่าวว่า การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ เป็ น
การใช้ก ระบวนการทางสมองของตนเองหาความรู ้ ใ นลัก ษณะการท ากิ จ กรรมเหมื อ นผูใ้ หญ่
(Maturing Adult) ในการแก้ปัญหา โดยการตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง เพื่อหา
วิธีการต่าง ๆ สื บเสาะถึงปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ ซึ่ งความสาเร็ จของการ
สอนแบบนี้จะขึ้นอยูก่ บั ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรี ยน และสมรรถภาพของครู ผสู้ อน
ซึ่ งสอดคล้องกับ Suchman (1962, อ้างถึงใน Joyce and Weil,2009) ที่วา่ การสอนแบบสื บเสาะ
หมายถึง การสอนที่เป็ นการฝึ กระบวนการสื บเสาะให้แก่นกั เรี ยนซึ่ งการฝึ กกระบวนการสื บเสาะ
นั้นจัดขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนประกอบในกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง สามารถตั้งสมมติฐานการทดลอง และตีความหมายจากการทดลองด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งรอ
คาอธิบายและตีความหมายจากครู ซึ่ งจะก่อให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาที่เป็ นระเบียบในตัวผูเ้ รี ยน
ในปี ค.ศ. 1992 นักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biology Science Curriculum Study, 1992 อ้าง
ถึงใน Larsbach, 2002) ได้แบ่งขั้นตอนของการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ออกเป็ น 5 ขั้นตอนหรื อ
เรี ยกว่า 5E ดังนี้
1. การนาเข้าสู่ บทเรี ยน (Engagement) ขั้นนี้ มีลกั ษณะของการแนะนาบทเรี ยน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนทาการเชื่ อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับสิ่ งที่ได้พบในขณะนั้น และ วางแผนสาหรับ
กิจกรรมในขั้นต่อไป ครู ตอ้ งสร้างความสนใจและสร้างความอยากรู้อยากเห็นในหัวข้อที่จะศึกษา
อาจจะใช้คาถาม ยกสถานการณ์ ปั ญหาต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ และต้องการแสวงหา
ความรู้หรื อคาตอบ
2. การสารวจ (Exploration) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงในการ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อที่กาลังศึกษากับแนวความคิดที่มีอยู่ กิจกรรมในขั้นนี้ ผเู ้ รี ยนต้องสื บ
เสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูล ทดสอบแนวความคิด บันทึกความคิด ทาการทดลองด้วยตนเอง ครู
จะทาหน้าที่เป็ นเพียงผูแ้ นะนาหรื อผูเ้ ริ่ มต้นในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่สามารถหาจุดเริ่ มได้ สิ่ งสาคัญคือ
ครู ควรจะให้ผเู ้ รี ยนประสบกับความยากลาบากและลองผิดลองถูกด้วยตนเองความยากลาบากนี้ จะ
ทาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบใหม่
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3. การอธิ บาย (Explanation) ในขั้นตอนนี้ เป็ นการนาความรู ้ที่รวบรวมจากขั้นที่ 2มาเป็ น
พื้นฐานในการศึกษาหัวข้อที่กาลังเรี ยนอยู่ โดยให้ผเู ้ รี ยนอธิ บายสิ่ งที่ได้จากการสารวจพยายามหา
เหตุผล ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ มาตอบคาถามที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่อาจจะประกอบไปด้วย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน และนาข้อมูลมาอภิปรายร่ วมกัน ครู ควรกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้อธิ บาย
ว่าเขามีความเข้าใจต่อเรื่ องที่กาลังศึกษาถูกต้องและชัดเจนเพียงใด ครู อาจใช้คาถามช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดความคิด และอธิ บายเหตุผลของความคิดนั้น
4. การศึกษารายละเอียดหรื อการลงข้อสรุ ป (Elaboration) ขั้นตอนนี้ จะเน้นให้ผเู ้ รี ยนนา
ความรู ้หรื อข้อมูลจากขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 มาทดสอบ ทดลอง และประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์อื่น ๆ
ที่แตกต่างออกไป ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้มโนมติที่กว้างและแม่นยามากขึ้น กิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ น
การอภิ ปรายภายในกลุ่ มเพื่อลงข้อสรุ ปเพื่อให้เห็ นถึ ง ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจมีการกล่าวถึงมโนมติที่คลาดเคลื่อน ยกตัวอย่าง
ให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งจะทาให้ผเู้ รี ยนได้ปรับความคิดของตนให้ถูกต้อง ในขั้นนี้ จะช่วยเสริ มสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะศึกษาได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
5. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นขั้นตอนที่ ครู เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ตรวจสอบ
แนวความคิ ดที่ได้เรี ยนรู ้ มาแล้วว่าถูกต้องและได้รับการยอมรับเพียงใด ให้ผเู้ รี ยนได้แสดงออก
เกี่ ยวกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ให้การเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเองและกลุ่มเพื่อน ข้อสรุ ปที่ได้จะ
นาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป การประเมินผล อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบ การเขียนรายงานการ
ตอบคาถาม การแสดง สาธิ ตทักษะและขั้นตอนการทดลอง หรื ออาจเป็ นการนาเสนอโครงการที่ทา
เสร็ จสมบูรณ์แล้ว ก็ได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นการประเมินผลบนฐานของกิ จกรรมทางด้านพุทธิ พิสัย
และ ทักษะพิสัย
หน่ ว ยการศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก นิ เ ทศและพัฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 33-74) ได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 2.)ขั้นสารวจ
และค้ น หา (Exploration)3) ขั้ นอธิ บายและลงข้ อ สรุ ป (Explanation) 4) ขั้ นขยายความรู ้
(Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation)
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ต่างๆเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้จากแนวคิดนักการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าจะมีข้ นั ตอนการการจัดการเรี ยนรู้
ที่คล้ายคลึงกันในส่ วนของรายละเอียด ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อ
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ส่ ง เสริ ม การคิ ดวิ เคราะห์ แ ละจิ ตวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ องการดารงชี วิต ของพื ช ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยนาเรื่ องที่สนใจ อาจ
มาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยูใ่ นช่วงเวลานั้น หรื อเชื่ อมโยงกับความรู ้เดิมที่เรี ยนมาแล้ว เป็ น
ตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม เป็ นแนวทางที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่สนใจ มี
การกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติ ฐาน กาหนดทางเลื อกที่ เป็ นไปได้ ลงมื อ
ปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลาย
วิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลเพียงพอ จึงนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล นาเสนอผลที่ได้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น บรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลอง
หรื อรู ปวาด
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิม
แนวคิดที่ได้จะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่ องต่างๆ ทาให้เกิดความรู ้กว้างขึ้น
5. ขั้นประเมิ น (Evaluation) เป็ นการประเมิ นการเรี ย นรู ้ ด้วยกระบวนการต่ า งๆ ว่า
นัก เรี ย นมี ค วามรู้ อะไรบ้าง อย่า งไรและมากน้อยเพี ย งใด จากนั้นจะนาไปสู่ ก ารนาความรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่นๆ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภูมิที่ 1
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แนวคิดกำรสร้ ำงและ
พัฒนำชุดกิจกรรม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545)
บารุ งศักดิ์ บูระสิ ทธิ์ ( 2548 : 57)
จันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ (2549 : 48)

กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้
(Inquiring Process)
- สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2555: 32)
- หน่ ว ยการศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านัก นิ เ ทศและ
พั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(2545 : 33-74)

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ เพือ่
ส่ งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ และ
จิตวิทยำศำสตร์
เรื่อง กำรดำรงชีวติ ของพืช
องค์ ประกอบ
- ชื่อกิจกรรม
- คานา
- คาชี้แจง
- คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน
- สาระสาคัญ/จุดประสงค์
- ใบความรู ้/ใบกิจกรรม
- แนวคาตอบ
- แบบทดสอบ
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จานวน 6 แผน

บุญชม ศรี สะอาด (2541 : 22)
บุญนา เที่ยงดี ( 2548:39)

จิตวิทยำศำสตร์
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2555 : 162)

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

ผลการเรี ยนรู ้วชิ า
วิทยาศาสตร์
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
จิตวิทยาศาสตร์
ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่งเสริ มความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
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ข้ อคำถำมกำรวิจัย
1. ผลการศึกษาความต้องการข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
มีอะไรบ้างและเป็ นอย่างไร
2. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ก ระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 หรื อไม่
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างไร
4. ผลการประเมินและปรั บปรุ งชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างไร ในประเด็น
ต่อไปนี้
4.1 ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมหรื อไม่
4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลัง
การจัดการเรี ยนรู้ใช้ชุดกิจกรรมสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมหรื อไม่
4.3 จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมหรื อไม่
4.4 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ชุดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมอยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
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3. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
4. เพื่อประเมินและปรับปรุ งชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ในประเด็นต่อไปนี้
4.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การดารงชี วิตของพืช สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
4.2 เพื่ อ เปรี ยบเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
4.3 เพื่อเปรี ยบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้
ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
4.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน หลังการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
4. จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน หลังการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิจกรรมหลังการจัดการเรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก
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ขอบเขตกำรวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1.1 ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
พระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 6 ห้อง รวมทั้งสิ้ น
240 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ ำง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน
40 คนโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ที่ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย(Simple
Random Sampling) โดยการจับสลาก โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ ม
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) คือ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ เรื่ องการดารงชีวติ ของพืช
2.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2.3 จิตวิทยาศาสตร์
2.2.4 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม
3. เนือ้ หำ
เนื้ อหาในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุ ท ธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ วิทยาศาสตร์ ใ ช้
เนื้ อหาจากกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ช้ นั ประถมศึ กษาปี ที่ 4 สาระที่ 1 เรื่ องสิ่ งมี ชีวิตกับ
กระบวนการดารงชีวติ หน่วยที่ 4 เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช
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4. ระยะเวลำ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ เพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และจิ ต
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชี วิตของพืช ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระตาหนัก
สวนกุ หลาบ มหามงคล จัง หวัดนครปฐม ใช้เวลาจานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ ล ะ 3 คาบ รวม
ระยะเวลา 18 ชัว่ โมง ทาการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
นิยำมศัพท์เฉพำะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้ให้ความหมายของคาศัพท์เฉพาะสาหรับการวิจยั
ดังนี้
1. กำรพัฒนำชุ ดกิจกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งจัดกิจกรรมไว้อย่างเป็ นระบบในชุ ดหรื อกล่องเดี ยวกัน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้คน้ คว้าด้วยตนเองอย่างเป็ นขั้นตอนเพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะด้านการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ของผูเ้ รี ยนและส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีข้ นั ตอนการ
พัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวิเคราะห์เนื้อหา 2) ขั้นการวางแผน 3) ขั้นการเลือกและผลิตสื่ อ 4 )
ขั้นการหาประสิ ทธิ ภาพ 5) ขั้นการใช้ชุดกิจกรรม
2. ชุ ดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนกำรสื บเสำะหำควำมรู้ หมายถึง สื่ อประกอบการ
เรี ยนรู้ ผวู้ ิจยั สร้ างขึ้น สาหรับใช้ประกอบการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชี วิต
ของพืช สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ นามา
ประยุกต์ใช้ในชุ ดกิ จกรรม ซึ่ งชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบ ดังนี้ ชื่ อกิ จกรรม คานา คา
ชี้ แจง คาชี้ แจงสาหรั บครู ผูส้ อน สาระสาคัญ/จุดประสงค์ ใบความรู้ /ใบกิ จกรรม แนวคาตอบ
แบบทดสอบ แผนการจัดการเรี ยนรู้
3. ประสิ ทธิภำพของชุ ดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึ้นแล้วนาไปหาประสิ ทธิ ภาพ โดยกาหนดเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมระหว่างเรี ยน
80 ตัว หลัง หมายถึ ง ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 80 ของคะแนนที่ ผู้เ รี ย นท าได้จ ากการท า
แบบทดสอบหลังเรี ยน
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4. ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรดำรงชี วติ ของพืช หมายถึง คะแนนด้านความรู้ ที่ได้จากการทา
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ โดยมี ล ัก ษณะแบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลื อ ก
จานวน 20 ข้อ
5. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู้ ซึ่งแบบทดสอบเป็ นแบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีองค์ประกอบดังนี้
5.1 กำรวิเครำะห์ เนื้อหำ เป็ นการวิเคราะห์วา่ สิ่ งที่อยูน่ ้ นั อะไรสาคัญ หรื อมีบทบาท
มากที่สุด ขาดสิ่ งนั้นเกิดผลอย่างไร สิ่ งใดเป็ นเหตุ สิ่ งใดเป็ นผล เหตุใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
5.2 กำรวิเครำะห์ ควำมสั มพันธ์ เป็ นความสามารถในการเชื่ อมโยงของข้อมูลใน
ส่ วนต่างๆว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร อาศัยหลักการใด เหตุใดถึงเป็ นเช่นนั้น
5.3 กำรวิเครำะห์ หลักกำร เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์
ความรู ้หลักการและทฤษฏีและส่ วนสาคัญในเรื่ องนั้นว่า สัมพันธ์กนั โดยอาศัยหลักการใด
6. จิตวิทยำศำสตร์ หมายถึง คุณลักษณะหรื อบุคลิกนิสัยของผูเ้ รี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ แล้วทาให้ก่อเกิ ดเป็ นลักษณะ
นิสัยหรื อความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจของบุคคลที่แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมเยีย่ งนักวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ ง
เกิดจากการศึกษาหาความรู ้หรื อการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยประเมินพฤติกรรม
ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ความอยากรู้อยากเห็น 2. ความมีเหตุผล 3. ความพยายามมุ่งมัน่
4. ความรับผิดชอบ 5. ความร่ วมมือช่วยเหลือ
7. ควำมคิดเห็นของผู้เรี ยน หมายถึง การแสดงออกหรื อความนึ กคิดของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ในด้านต่างๆ ข้อคาถาม
แบ่งเป็ น 3 ประเด็น คื อ ด้านเนื้ อหา ด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านประโยชน์ที่ไ ด้รับ โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
8. ผู้ เรี ยน หมายถึ ง ผูท้ ี่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นพระต าหนัก สวนกุ ห ลาบ มหามงคล ต าบลศาลายา อ าเภอพุ ท ธมณฑล จัง หวัด นครปฐม สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่ พ ัฒ นาขึ้ นตรงกับ ความต้ อ งการของผู ้เ รี ยนโดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2. เป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู้ อนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
3. เป็ นแรงจูงใจให้ครู วทิ ยาศาสตร์ แสวงหาวิธีการสอนและผลิตเครื่ องมือ เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
4. เป็ นประโยชน์ต่อครู ผูส้ อน ที่ ต้องการศึ กษาข้อมูล เพิ่มเติ มในการในการพัฒนาชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชีวิตของพืช เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การดาเนิ นการวิจยั ครั้ งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งประกอบไป
ด้วยเอกสารและงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั การศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นาเสนอเป็ น 4 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับหลักสู ตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
1.1 ทาไมต้องเรี ยนวิทยาศาสตร์
1.2 เรี ยนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
1.3 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
2. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 หลักการ
2.3 จุดหมาย
2.4 สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.6 สาระมาตรฐานตัวชี้ วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
2.7 คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับชุ ดกิจกรรม
1. ความหมายของชุดกิจกรรม
2. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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3. องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
4. ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม
5. ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม
6. การหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรม
7. ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม
ตอนที่ 3 แนวคิด ทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1. ความหมายของการคิดวิเคราะห์
2. องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
3. คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
4. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตอนที่ 4 แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับจิตวิทยาศาสตร์
1. ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์
2. คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์
3. แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์
4. การวัดจิตวิทยาศาสตร์
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 1 เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องกับหลักสู ตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
1.1 ทาไมต้ องเรียนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปั จจุ บนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชี วิตประจาวันและการงานอาชี พต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือ
เครื่ องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้
ล้ว นเป็ นผลของความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ผ สมผสานกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละศาสตร์ อื่ น ๆ
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุ ษย์ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์

21

วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์ เป็ น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (K-knowledge-based society) ดังนั้นทุก
คนจึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุ ษย์สร้ างสรรค์ข้ ึ น สามารถนาความรู ้ ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม
1.2 เรียนรู้ อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ
เชื่ อมโยงความรู ้ กบั กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้ างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ ทุกขั้นตอน มี การทากิ จกรรมด้วยการลงมื อปฏิ บตั ิ จริ งอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้น โดยได้กาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ สิ่ งมีชีวติ หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ และกระบวนการดารงชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม การทางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมี ชีวิต วิวฒั นาการและความ
หลากหลายของสิ่ งมีชีวติ และเทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม สิ่ งมีชีวติ ที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ กับ
สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปั จจัยที่มีผลต่อการอยู่
รอดของสิ่ งมีชีวติ ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การ
ออกแรงกระทาต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสี ยดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
พลังงาน พลังงานกับการดารงชีวติ การเปลี่ยนรู ปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของ
แสง เสี ยง และวงจรไฟฟ้ า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า กัมมันตภาพรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม

22

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทาง
ธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิ น น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงของเปลื อกโลก ปรากฏการณ์ ทางธรณี ปั จจัย ที่ มีผ ลต่อการเปลี่ ย นแปลงของ
บรรยากาศ
ดาราศาสตร์ และอวกาศ วิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผล
ต่อสิ่ งมีชีวติ บนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสาคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
1.3 คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
1. เข้าใจโครงสร้างและการทางานของระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ และความสัมพันธ์ของ
สิ่ งมีชีวติ ที่หลากหลายในสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
2. เข้าใจสมบัติและการจาแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการทาให้
สารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวติ ประจาวัน การแยกสารอย่างง่าย
3. เข้าใจผลที่เกิ ดจากการออกแรงกระทากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต้นของแรง
ลอยตัวสมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของแสง เสี ยง และวงจรไฟฟ้ า
4. เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของดวง
อาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ที่มีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ
5. ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ คาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง วางแผนและสารวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูล และสื่ อสารความรู้ จากผลการสารวจ
ตรวจสอบ
6. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดารงชี วิต และการศึกษาความรู้
เพิ่มเติมทาโครงงานหรื อชิ้นงานตามที่กาหนดให้หรื อตามความสนใจ
7. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสื บเสาะหาความรู้
8. ตระหนักในคุณค่าของความรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกย่อง
และเคารพสิ ทธิในผลงานของผูค้ ิดค้น
9. แสดงถึ งความซาบซึ้ ง ห่ วงใย แสดงพฤติ กรรมเกี่ ยวกับการใช้การดู แลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างรู ้คุณค่า

23

10. ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 300 หมู่ที่ 5 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สั งกัดสำนักงำนเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 2. โรงเรี ย นเปิ ดท าการสอนครั้ งแรกเมื่ อ วัน ที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ปั จจุบนั มีรอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน 3 คน ข้าราชการครู 45 คน พนักงานราชการ 5 คน ครู อตั ราจ้าง 17 คน ครู
ชาวต่ า งชาติ 3 คน ครู ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ น 2 คน นัก เรี ย นระดับปฐมวัย 10 ห้อง ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 36 ห้อง
2.1 วิสัยทัศน์
ภายในปี การศึกษา 2558 หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนพระตาหนักสวน กุหลาบ มหามงคล มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติ ให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุ ลทั้งด้าน
ร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม น้อมนาแนวพระราชดาริ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพล
โลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข มี
ความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชี พและการศึกษา
ตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่ อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
2.2 หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู้เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ
3. เป็ นหลักสู ตรการศึก ษาที่ สนองการกระจายอานาจ ให้สั งคมมี ส่ วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
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4. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้ างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการ
จัดการเรี ยนรู้
5. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ และประสบการณ์
2.3 จุดหมาย
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มุ่ ง พัฒ นาผู ้เ รี ย นให้ เ ป็ นคนดี มี ปั ญ ญา มี
ความสุ ข มี ศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชี พ จึงกาหนดเป็ นจุ ดหมายเพื่อให้เกิ ดกับ
ผูเ้ รี ยน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด กาแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยี ..และมีทกั ษะชี วิต มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที่ดี มีสุขนิ สัย และรักการออก
กาลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์
และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
2.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลัก สู ตรสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานโรงเรี ย นพระตาหนัก สวนกุ หลาบ มหามงคล มุ่ ง ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลื อกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่ อสาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้
หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิ ญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้
มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดาเนินชี วิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การทางาน และการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างบุ คคลการจัดการปั ญหาและความ
ขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ และมี ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้
การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักและภูมิใจในความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
รหัสรายวิชา
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน (ช.ม./ปี )
รายวิชาพื้นฐาน
920
ท 14101
ภาษาไทย 4
160
ค 14101
คณิ ตศาสตร์ 4
160
ว 14101
วิทยาศาสตร์ 4
120
ส 14101
สังคมศึกษา 4
80
ส 14102
ประวัติศาสตร์ 4
40
พ 14101
สุ ขศึกษาและพลศึกษา 4
80
ศ 14101
ศิลปะ 4
80
ง 14101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
80
อ 14101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
120
รายวิชาเพิ่มเติม
อ 14201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 4 *
40
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
120
กิจกรรมแนะแนว
40
กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
40
ชุมนุม....................................................
30
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (10)
10
รวมเวลาเรี ยนทั้งสิ้ น
1,080
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2.6 สาระ มาตรฐานและตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของ
ตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
ตัวชี้วดั
ป.4/1 ทดลองและอธิ บายหน้าที่ของท่อลาเลียงและ ปากใบของพืช
ป.4/2 อธิบาย น้ า แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์แสงและคลอโรฟิ ลล์ เป็ นปัจจัยที่จา
เป็ นบางประการต่อ การเจริ ญเติบโตและการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
ป.4/3
ป.4/4

ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง เสี ยงและการสัมผัส
อธิ บายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิการสัมผัส และ
นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้า ใจความสัม พันธ์ ระหว่า งพลัง งานกับ การดารงชี วิต การเปลี่ ย นรู ป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อ
ชี วิตและสิ่ ง แวดล้อม มี ก ระบวน การสื บ เสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ ง ที่
เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ป.4/1 ทดลองและอธิ บายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิด
ป.4/2 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
ป4/3 ทดลองและจาแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกาเนิดแสง
ป.4/4 ทดลองและอธิ บายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่ งใสสองชนิด
ป.4/5 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ าและนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ป.4/6 ทดลองและอธิ บายแสงขาวประกอบด้วยแสงสี ต่าง ๆ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
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สาระที่ 6 กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้า ใจกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นบนผิ ว โลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภูมิป ระเทศ และสัณฐานของโลกมีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนา ความรู ้ไป ใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ป.4/1 สารวจและอธิ บายการเกิดดิน
ป.4/2 ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี และเอกภพการปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุ ริยะและผลต่อสิ่ งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ และจิ ตวิทยาศาสตร์ การสื่ อสารสิ่ ง ที่ เรี ย นรู ้ และนาความรู ้ ไ ปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ป.4/1 สร้างแบบจาลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุ ริยะ
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ ใ นการสื บเสาะ
หาความรู ้ การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่
มีรูปแบบ ที่แน่นอน สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและ
เครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่ งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั
ป.4/1 ตั้งคา ถามเกี่ยวกับประเด็นหรื อเรื่ อง หรื อสถานการณ์ ที่จะศึกษา ตามที่
กาหนดให้และตามความสนใจ
ป.4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า และ
คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ
ป.4/3 เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสารวจตรวจสอบ
ป.4/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณนาเสนอ ผลสรุ ปผล
ป.4/5 สร้างคา ถามใหม่เพือ่ การสารวจตรวจสอบ ต่อไป
ป.4/6 แสดงความคิดเห็นและสรุ ปสิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้
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ป.4/7 บันทึกและอธิ บายผลการสารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ป.4/8 นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
2.7 คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รหัส วิช า ว 14101
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จ านวน 80 ชั่ว โมง/ปี
ทดลองและอธิ บาย หน้าที่ของท่อลาเลียงปากใบของพืช น้ าและแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
แสงและคลอโรฟิ ลล์ จาเป็ นต่ อการเจริ ญเติ บโตของพื ช การสังเคราะห์ ด้วยแสงของพื ช การ
ตอบสนองของพืชต่อแสง เสี ยง และการสัมผัส อธิ บายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง
อุณหภูมิ การสัมผัส ทดลองและอธิ บายแสงเกิดจากแหล่งกาเนิ ดเคลื่อนที่เป็ นแนวตรงทุกทิศทุก
ทาง เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ เกิ ดการสะท้อนแสงมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน แสงเคลื่ อนที่
กระทบวัตถุต่างๆอาจผ่านไม่ได้ ผ่านได้บางส่ วน หรื อผ่านได้มาก จาแนกเป็ นตัวกลางโปร่ งใส
ตัวกลางโปร่ งแสง ตัวกลางทึบแสง แสงเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลาง ต่างชนิ ดกัน จะเกิดการหักเหของ
แสง แสงเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้ า โดยใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่าเซลล์สุริยะ แสงขาวผ่านปริ ซึมเกิด
การกระจายแสงเป็ นแสง 7 สี เป็ นหลักการอธิ บายการเกิดรุ ้งกิ นน้ า ดิ นเกิ ดจากหิ นผุพงั ผสมกับ
ซากพืช ซากสัตว์ น้ าและอากาศ ปริ มาณต่างกัน จาแนกดิ นเป็ น ดิ นเหนี ยว ดิ นร่ วน ดิ นทราย
การปลู กพื ชแต่ ละชนิ ดจึ ง ต้องเลื อกปลู ก พืช ให้เหมาะสมกับ ดิ น ระบบสุ ริย ะ มี ดวงอาทิ ตย์เป็ น
ศูนย์กลาง และมีบริ วารโคจรรอบดวงอาทิตย์ คือดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง
ดาวตก อุกกาบาต และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสารวจ การสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้น
ข้อมูล การตั้งคาถาม การทดลอง การสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุ ปผลการ
ทดลองการอธิ บายเพื่อมีความรู้ความคิด ความเข้าใจเรื่ องพืช เรื่ องสัตว์ หิ น ดิน แสง และระบบ
สุ ริ ย ะมี ค วามสามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ น าความรู ้ แ ละทัก ษะไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน มี จิ ต
วิทยาศาสตร์
ศึกษาประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง และอภิปรายความหมายของ
โครงงานวิท ยาศาสตร์ ต ามความสนใจของผูเ้ รี ย น โดยใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้
นาเสนอความรู้เป็ นสื่ อแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามมาตรฐานสากล
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รหัสตัวชี้วดั
ว 1.1 ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
ว 5.1 ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3 ,ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6
ว 6.1 ป.4/1, ป.4/2
ว 7.1 ป.4/1
ว 8.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3, ป.4/4 , ป.4/5, ป.4/6 , ป.4/7, ป.4/8
รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วดั
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ตารางที่ 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว.1401 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
หน่ วยที่ ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
1

2

3

4

5

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของสัตว์
-พฤติกรรมสัตว์
-พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
-ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมสัตว์
ดินในท้องถิ่น
-การเกิดดินและสมบัติของดิน
-ดินกับการเจริ ญเติบโตของพืช
-การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น
แสงและการมองเห็น
-การเคลื่ อ นที่ ข องแสงแหล่ งกาเนิ ด แสง
และเซลล์สุริยะ
-ตั ว กลางและการเคลื่ อ นที่ ของแสง
กระทบตัวกลาง
-การมองเห็นวัตถุ
การดารงชีวิตของพืช
- ท่อลาเลียงและปากใบของพืช
-ปั จ จั ย บ า ง ป ร ะ ก า ร ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เจริ ญเติบโตของพืช
-ปั จจั ย บางประการที่ จ าเป็ นต่ อ การ
สังเคราะห์แสงของพืช
-การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช
ระบบสุ ริยะ
-ดวงอาทิตย์
-ดาวบริ วารของดวงอาทิตย์
รวม

ว 1.1 ป.4/4
ว 8.1 ป.4/1 ,ป.4/2 ,ป.4/3,
ป.4/4 ,ป.4/5, ป.4/6 ,
ป.4/7, ป.4/8
ว 6.1 ป.4/1 ,ป.4/2
ว 8.1 ป.4/1 , ป.4/2 ,
ป.4/3, ป.4/4 , ป.4/5,
ป.4/6 , ป.4/7, ป.4/8
ว 5.1 ป.4/1 ,ป.4/2 ,
ป.4/3 ,ป.4/4, ป.4/5,
ป.4/6
ว 8.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.
4/3, ป.4/4 , ป.4/5, ป.4/6
, ป.4/7, ป.4/8
ว 1.1 ป.4/1 ,ป.4/2 ,ป.4/3
ว 8.1 ป.4/1 , ป.4/2 ,
ป.4/3, ป.4/4 , ป.4/5,
ป.4/6 ,
ป.4/7, ป.4/8

ว 7.1 ป.4/1
ว 8.1 ป.4/1 , ป.4/2 ,
ป.4/3, ป.4/4 , ป.4/5,
ป.4/6 , ป.4/7, ป.4/8

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง)
7
9

15

19

27

34

18

22

13

16

80

100
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ในการท าวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ใช้ เ นื้ อ หาในหน่ ว ยที่ 4 เรื่ อง การด ารงชี วิ ต ของพื ช
ประกอบด้วย ท่อลาเลียงและปากใบของพืช ปั จจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
ปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช จานวน
18 ชัว่ โมง
ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับชุ ดกิจกรรม
1. ความหมายของชุ ดกิจกรรม
ชุ ดการสอนหรื อชุ ดการเรี ยนมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป เช่ น ชุ ดการสอน ชุ ดการเรี ยนการ
สอน ชุ ดการเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุ ดการสอนรายบุคคล ชุ ดการเรี ยนด้วยตนเอง ชุ ดกิ จกรรม ซึ่ งการ
เรี ย กชื่ อ จะแตกต่ า งกัน ออกไปตามจุ ด ประสงค์ข องผูว้ ิ จ ัย ซึ่ งในครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ขอใช้ค าว่า “ชุ ด
กิจกรรม” แทนชื่อต่างๆข้างต้น ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้
บุญเกื้ อ ควรเวหา (2545 :91) ได้ให้ความหมายของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ว่า เป็ นสื่ อ
การสอนชนิดหนึ่งซึ่ งเป็ นชุ ดสื่ อประสม ( Multi Media) ที่จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นหน่วยการเรี ยนตาม
หัวข้อเนื้ อหาและประสบการณ์ ของแต่ละหน่ วยที่ ตอ้ งการจะให้ผูเ้ รี ยนได้รับ โดยจัดไว้เป็ นชุ ดๆ
บรรจุในซอง กล่อง หรื อกระเป๋ า
บารุ งศักดิ์ บูระสิ ทธิ์ (2548:54) ได้ให้ความหมายของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ว่า ชุ ด
กิ จกรรมหรื อชุ ดการเรี ยน หมายถึ ง สิ่ งที่ช่วยให้สามารถเรี ยนได้ด้วยตนเองมีการจัดสื่ อไว้อย่าง
เป็ นระบบ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจตลอดเวลา ทาให้เกิดทักษะในการแสวงหาความรู ้ ซึ่ งเป็ น
การนาสื่ อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม และประสบการณ์ต่างๆแต่ละ
หน่ วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง ชุ ดกิ จกรรมประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือ
นักเรี ยน เนื้ อหา กิ จกรรม สื่ อประสม และ เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยจัดไว้เป็ น
กล่องหรื อซองที่ครู สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
สุ วิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551 : 51) ได้ให้ความหมายของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้
ว่าเป็ นสื่ อการสอนชนิดหนึ่งที่เป็ นลักษณะของสื่ อประสม และเป็ นการใช้สื่อตั้งแต่สองชนิ ดขึ้นไป
รวมกันเพื่อให้นกั เรี ยนได้รับความต้องการ โดยอาจจัดทาขึ้นสาหรับหน่วยการเรี ยนตามหัวข้อเรื่ อง
และประสบการณ์ ของแต่ละหน่ วยที่ ตอ้ งการจะให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ อาจจัดไว้เป็ นชุ ดในกล่อง
ซองกระเป๋ า ชุ ดกิจกรรมอาจประกอบด้วยเนื้ อหาสาระ คาสั่ง ใบงานในการทากิจกรรม วัสดุ
อุปกรณ์
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บุญชม ศรี สะอาด (2551: 51) ได้ให้ความหมายของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้วา่ เป็ นสื่ อ
การเรี ยนหลายอย่างประกอบกันจัดไว้เป็ นชุ ด (Packages) เรี ยกว่า สื่ อประสม (Multi Media) เพื่อ
มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รัตนะ บัวสนธิ์ (2552:34) ได้ให้ความหมายของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ว่า เป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอนชนิดหนึ่ งที่มีลกั ษณะเป็ นสื่ อประสม( Multi Media) ที่ประกอบด้วยสื่ อตั้งแต่สอง
ชนิ ดขึ้นไปใช้ร่วมกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ในหน่ วยการเรี ยน
แต่ ล ะหน่ ว ย สื่ อ ดัง กล่ า วนี้ จัด เป็ นชุ ด ๆบรรจุ ใ นซองหรื อ กระเป๋ า จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ส อนใช้
ประกอบการสอน และให้ผเู้ รี ยนใช้ประกอบการเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้อีก
นอกจากนี้ ยงั มี นกั การศึ กษาต่างประเทศได้ให้ความหมายของชุ ดกิ จกรรมไว้หลายท่าน
ดังนี้
Brown ; et al. (1973 : 338) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คือชุ ดของสื่ อ
ประสมที่ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อช่ วยเหลื อครู ใ ห้ส ามารถสอนได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ในกล่ อง หรื อชุ ด
กิจกรรมมักจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายๆอย่าง เช่น ภาพโปร่ งใส ฟิ ล์มสตริ ป โปสเตอร์ สไลด์
และแผนภูมิ บางชุดอาจประกอบด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว บางชุ ดอาจจะเป็ นโปรแกรมที่มีบตั ร
คาสั่งให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
Good. (1973 : 306) ได้อธิ บายไว้วา่ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คือโปรแกรมทางการสอนทุก
อย่างที่จดั ไว้โดยเฉพาะ มีวสั ดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรี ยน คู่มือครู เนื้ อหา
แบบทดสอบ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายของการเรี ยนไว้อย่างชัดเจน ชุ ดกิจกรรมนี้
ครู เป็ นผูจ้ ดั ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้ศึกษาและฝึ กฝนตนเอง โดยครู เป็ นเพียงผูแ้ นะนาเท่านั้น
ผูว้ ิจยั พิจารณาความหมายของชุ ดกิจกรรมจากนิ ยามความหมายของนักการศึกษาดังกล่าว
สรุ ปนิ ยามความหมายของชุ ดกิ จกรรมได้ว่าชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คื อ สื่ อประกอบการเรี ยนการ
สอนหรื อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนหลายอย่างที่ผสู ้ อนสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
ซึ่ ง จัด กิ จ กรรมไว้อ ย่า งเป็ นระบบในชุ ดหรื อ กล่ อ งเดี ย วกัน ชุ ด กิ จกรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น นั้นเป็ นชุ ด
กิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีระบบเป็ นขั้นตอนเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ทักษะด้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ได้
กาหนดไว้และทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง โดยครู คอย
ให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษาเท่านั้น
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2. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิรูปการศึกษา ทาให้แนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนกว้างขึ้น คาว่า “ชุดการสอน”
จึงเปลี่ยนมาเป็ น “ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้” ซึ่ งเน้นกิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้ในการสร้างชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จึง
เหมือนกันกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่ใช้ในการสร้างชุ ดการสอนซึ่ งมีผใู ้ ห้แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมดังนี้
ชม ภูมิภาค (ม.ป.ป. : 100) ได้จาแนกแนวคิดและหลักการของ ชัย ยงค์ พรมวงศ์ ได้
นาเสนอแนวคิดที่นาไปสู่ การสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งพอสรุ ปได้ 5 แนวคิด ดังนี้
แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้นาหลักจิตวิทยามาใช้ใน
การเรี ยนการสอนโดยคานึ งถึ งความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
บุคคลมีความแตกต่างกันหลายด้าน วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการสอนรายบุคคล หรื อ
การศึกษาตามสภาพ การศึกษาแบบเสรี และการศึกษาด้วยตนเอง ล้วนเป็ นวิธีสอนที่เปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รี ย นมี อิ ส ระในการเรี ย นตามสติ ปัญ ญาความสามารถ และความสนใจโดยครู เ ป็ นผูค้ อย
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
แนวคิดที่ 2 เป็ นแนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนการเรี ยนการสอนจากเดิ มที่เน้นครู เป็ นผูใ้ ห้
ความรู ้เพียงผูเ้ ดียว เปลี่ยนไปเป็ นการสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ จาก
สื่ อการสอนแบบต่างๆ ซึ่ งนิยมจัดในรู ปของชุดกิจกรรม
แนวคิดที่ 3 เป็ นแนวคิ ดการนาสื่ อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์ กนั อย่างมี คุณค่า ที่
ส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันอย่างมีระบบ สื่ อการสอนอย่างหนึ่ งอาจใช้เร้ าความสนใจในขณะอีกอย่าง
หนึ่ งใช้เพื่อการอธิ บ ายข้อเท็จจริ งของเนื้ อหา และอีกชนิ ดหนึ่ งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิ ดความเข้าใจที่
ลึ กซึ้ ง การใช้สื่อประสมช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์ จากประสาทสัมผัสที่ ผสมผสาน กับให้
นักเรี ยนได้คน้ พบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่ งที่ตอ้ งการได้ดว้ ยตนเองมากยิ่งขึ้น จึงเป็ นการผลิ ตสื่ อการ
สอนให้เป็ นสื่ อประสมในรู ปแบบของชุดกิจกรรม
แนวคิดที่ 4 การเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ เดิมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
ในห้องเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นทางเดี ยวกล่าวคือ ครู เป็ นผูน้ า นักเรี ยนเป็ นผูต้ ามนักเรี ยนไม่มีโอกาส
ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มที่จะฝึ กการเคารพในความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเมื่อโตขึ้นจึงทางานร่ วมกันไม่ได้
แนวโน้มในปั จจุบนั และอนาคตจะต้องนากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม
จึงเป็ นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ ึ งนามาไว้ในรู ปของชุดการกิจกรรม
แนวคิดที่ 5 การนาวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการผลิ ตชุ ดกิ จกรรมซึ่ งแตกต่างไปจากการ
ทาโครงการสอนในปั จจุบนั ตรงที่วา่ ชุดกิจกรรมมีการจัดเนื้ อหาวิชาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
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สภาพแวดล้อมและวัยของผูเ้ รี ยนรายละเอียดต่างๆ ได้นาไปทดลองปรับปรุ งจนมีคุณภาพเชื่ อถือได้
แล้วจึงนามาใช้ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเอง
เสาวนีย ์ สิ กขาบัณฑิต (2538 : 292-293) ได้ให้หลักการและทฤษฎีที่นามาใช้ในการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
1. ทฤษฏี ค วามแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล เปิ ดโอกาสให้ ผู ้เ รี ย นได้เ รี ย นตามสติ ปั ญ ญา
ความสามารถและความสนใจ โดยมีผคู ้ อยแนะนาช่วยเหลือตามคาเหมาะสม
2. การนาสื่ อประสมมาใช้ หมายถึงการนาเอาสื่ อการสอนหลายๆอย่างมาสัมพันธ์กนั อย่าง
มีคุณค่า ส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันอย่างมีระบบ การใช้สื่อประสมจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์
จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานให้นกั เรี ยนได้คน้ พบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่ งที่ตอ้ งการได้มากที่สุด
3. การเอากระบวนการกลุ่ มมาใช้ เติ มความสัมพันธ์ ระหว่างครู และนักเรี ยนมี ลกั ษณะ
ในทางเดียวกัน ครู เป็ นผูน้ า นักเรี ยนเป็ นผูต้ าม นักเรี ยนไม่มีโอกาสฝึ กฝนการทางานร่ วมกันเป็ น
หมู่คณะ แนวโน้มในปั จจุบนั และอนาคตของกระบวนการการเรี ยนรู ้จึงต้องนากระบวนการกลุ่ม
มาใช้เปิ ดโอกาสให้เด็กนักเรี ยนประกอบกิจกรรมร่ วมกัน ทฤษฏีกระบวนการกลุ่มจึงเป็ นแนวคิด
ทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่ งนามาไว้ในรู ปของชุดกิจกรรมโดยเฉพาะชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม
4. ทฤษฏีการเรี ยนรู้ จิตวิทยาการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้ปฏิบตั ิ เข้าร่ วมกิจกรรม
ด้วยตัวเอง ตรวจสอบการเรี ยนรู ้ของตัวเองว่าถูกหรื อผิดได้ทนั ที มีการเสริ มแรงคือ ผูเ้ รี ยนจะเกิด
ความภาคภูมิใจในที่ตนเองทาได้ถูกต้องเป็ นการให้กาลังใจที่จะเรี ยนต่อไป ถ้าตนเองทาไม่ถูกต้อง
จะได้ทราบว่าที่ถูกต้องนั้น คือ อะไรจะได้ไตร่ ตรองความเข้าใจ ซึ่ งจะไม่ทาให้เกิ ดความท้อแท้
หรื อสิ้ นหวังในการเรี ยนเพราะเขามีโอกาสที่จะสาเร็ จได้อย่างคนอื่น
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 92-94) ได้กล่าวถึงแนวคิดและหลักการในการนาชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู้มาใช้ พอสรุ ปได้ 5 ประการ ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคานึงถึงความต้องการ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนตามความ
สนใจ โดยครู เป็ นผูค้ อยแนะนาช่วยเหลือตามความเหมาะสม
2. เปลี่ ย นแนวคิ ด จากการจัด การเรี ยนการสอนที่ ยึ ด ครู เ ป็ นหลัก มาเป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความสนใจด้วยแหล่งเรี ยนรู ้หรื อสื่ อ
ต่างๆ
3. การนาสื่ อหลากหลายรู ปแบบหรื อการจัดระบบสื่ อมาใช้ผสมผสานกันให้เกิดความ
เหมาะสมเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
4. เป็ นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับ
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สิ่ งแวดล้อม เป็ นการนาอากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้และร่ วมกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่นาไปสู่ การสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5. การจัดระบบการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรม
ตามความสนใจของตนเอง ตัดสิ นใจด้วยตนเอง มีการเรี ยนรู ้เป็ นขั้นตอน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ ยวข้องกับการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ การจัดสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งคานึงถึงหลักการและทฤษฏีความ
แตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลเพื่ อตอบสนองต่ อความต้องการของผูเ้ รี ย น และเกิ ดปฏิ กิ ริย าสั ม พัน ธ์
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับสภาพแวดล้อม ยึดตามทฤษฏีสื่อประสม กระบวนการกลุ่ม
และทฤษฏีการเรี ยนรู ้ เป็ นแนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ งและสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. องค์ ประกอบของชุ ดกิจกรรม
ชุ ดกิ จกรรมมี องค์ประกอบที่หลากหลายองค์ประกอบ ซึ่ งได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
บุญชม ศรี สะอาด (2541 : 95) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็ นคู่มือที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผใู ้ ช้ชุดกิจกรรมศึกษาและปฏิบตั ิตาม
เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจประกอบด้วยแผนกิจกรรม สิ่ งที่ครู ตอ้ งเตรี ยมก่อนสอน
บทบาทของผูเ้ รี ยน และการจัดชั้นเรี ยน (ในกรณี ของชุ ดกิจกรรมที่มุ่งใช้กบั กลุ่มย่อยเช่น ในศูนย์
การเรี ยน)
2. บัตรงาน เป็ นบัตรที่มีคาสั่งว่าจะให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิอะไรบ้าง โดยระบุกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอนของการเรี ยน
3. แบบทดสอบวัดผลความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน เป็ นแบบทดสอบที่ใช้สาหรับตรวจสอบว่า
หลังจากเรี ยน ชุ ดกิ จกรรมจบแล้วผูเ้ รี ยนเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่
กาหนดไว้หรื อไม่
4. สื่ อการเรี ยนต่างๆ เป็ นสื่ อสาหรับผูเ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การ
เรี ยนได้ศึกษามีหลายชนิ ดประกอบกัน อาจเป็ นประเภทสิ่ งพิมพ์ เช่น บทความ เนื้ อหาเฉพาะเรื่ อง
จุลสาร บทเรี ยนโปรแกรม หรื อประเภทโสตทัศนูปกรณ์
ทิศนา แขมมณี (2543:10-12) ได้กาหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
1. ชื่ อ กิ จ กรรม ประกอบด้ว ยหมายเลขกิ จ กรรม ชื่ อ ของกิ จ กรรม และเนื้ อ หาของ
กิจกรรมนั้น
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2. คาชี้ แจง เป็ นส่ วนที่อธิ บายความมุ่งหมายหลักของกิจกรรม และลักษณะของการจัด
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
3. จุดมุ่งหมาย เป็ นส่ วนที่ระบุจุดมุ่งหมายที่สาคัญของกิจกรรมนั้น
4. ความคิดรวบยอด เป็ นส่ วนที่ระบุเนื้ อหาหรื อมโนทัศน์ของกิ จกรรมนั้น ส่ วนนี้ ควร
ได้รับการย้าและเน้นเป็ นพิเศษ
5. สื่ อ เป็ นส่ วนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการดาเนิ นกิจกรรม เพื่อช่วยให้ครู ทราบ
ว่าต้องเตรี ยมอะไรบ้าง
6. เวลาที่ใช้ เป็ นส่ วนที่ระบุโดยประมาณว่า กิจกรรมนั้นควรใช้เวลาเพียงใด
7. ขั้นตอนในการดาเนิ นกิ จกรรม เป็ นส่ วนที่ระบุในการจัดกิ จกรรมอย่างเป็ นขั้นตอน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งนอกจากจะสอดคล้องกับหลักวิชาแล้ว ยังเป็ นการอานวย
ความสะดวกแก่ครู ในการดาเนินการ ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
7.1 ขั้นนา เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
7.2 ขั้นกิจกรรม เป็ นส่ วนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทา
ให้เกิดประสบการณ์นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย
7.3 ขั้นอภิปราย เป็ นส่ วนที่ ผูเ้ รี ยนจะได้มีโอกาสนาประสบการณ์ ที่ได้รับจากขั้น
กิจกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าและอภิปรายเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ที่กว้างขวางออกไปอีก
7.4 ขั้นสรุ ป เป็ นส่ วนที่ครู และผูเ้ รี ยนประมวลข้อความรู ้ที่ได้จากขั้นกิจกรรม และขั้น
อภิปราย นามาสรุ ปหาสาระสาคัญที่สามารถนาไปใช้ต่อไป
7.5 ขั้นฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นส่ วนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนในกิจกรรม
ไปฝึ กปฏิบตั ิเพิ่มเติม
7.6 ขั้นประเมินผล เป็ นส่ วนที่ ได้รับความรู ้ ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหลังจากการฝึ ก
ปฏิบตั ิครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว โดยได้ทาแบบฝึ กกิจกรรมทบทวนท้ายชุ ดกิจกรรมองค์ประกอบ
สุ วิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551 : 52) เสนอว่า ชุ ดกิจกรรมมีองค์ประกอบสาคัญ 4
ประการ ได้แก่
1. คู่มือการใช้ชุดกิ จกรรม เป็ นคู่มือหรื อแผนการสอนสาหรับผูส้ อนใช้ศึกษาและปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่ งมีรายละเอียดชี้ แจงไว้อย่างชัดเจน เช่น การนาเข้าสู่ บทเรี ยน การจัดชั้นเรี ยน
บทบาทผูเ้ รี ยน เป็ นต้น ลักษณะของคู่มืออาจจัดทาเป็ นเล่มหรื อแผ่นพับก็ได้
2. บัตรคาสั่งหรื อบัตรงาน เป็ นเอกสารที่บอกให้ผเู ้ รี ยนประกอบกิจกรรมแต่ละอย่างตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ บรรจุอยูใ่ นชุ ดกิจกรรม บัตรคาสั่งหรื อบัตรงานจะมีครบตามจานวนกลุ่มหรื อ
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จานวนผูเ้ รี ยน ซึ่ งประกอบด้วย คาอธิ บายในเรื่ องที่จะศึกษา คาสั่งให้ผเู ้ รี ยนประกอบกิจกรรมและ
การสรุ ปบทเรี ยน การจัดทาบัตรคาสั่งหรื อบัตรงานส่ วนใหญ่นิยมใช้กระดาษแข็งขนาด 6× 8 นิ้ว
3. เนื้อหาสาระและสื่ อการเรี ยนประเภทต่างๆ จัดไว้ในรู ปของสื่ อที่หลากหลายอาจแบ่งได้
2 ประเภทดังนี้
3.1 ประเภทเอกสารสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ วารสาร บทความ ใบความรู้ (Fact Sheet)
ของเนื้อหาเฉพาะเรื่ อง บทเรี ยนโปรแกรมเป็ นต้น
3.2 ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่ น รู ปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพ เทป
บันทึกเสี ยง เทปโทรทัศน์ สไลด์ (Slide) วีดีทศั น์ (Video) ซี ดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) เป็ นต้น
4. แบบประเมินผล เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั และประเมินความรู้ดว้ ยตนเอง ทั้งก่อนและ
หลังเรี ยนอาจจะเป็ นแบบทดสอบชนิดจับคู่ เลือกตอบ หรื อ กาเครื่ องหมายถูกผิดก็ได้
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2551:18-19) ได้เสนอไว้วา่ ในชุ ดกิจกรรมแต่ชุดมีเนื้ อหาเหมือนกัน
คือเรื่ องเดี ยวกัน เมื่ อผูเ้ รี ยนได้ศึกษาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรุ ้ แล้วจะมีการประเมินผลและการซ่ อม
เสริ ม สาหรับเวลาที่ใช้น้ นั ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของผูเ้ รี ยน ส่ วนองค์ประกอบที่สาคัญของชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ คือ
1. คาชี้ แจงในการใช้ชุดกิ จกรรม เป็ นคาชี้ แจงให้ผูเ้ รี ยนทราบจุ ดประสงค์ของการเรี ยน
ศึกษาชุ ดกิจกรรมและส่ วนประกอบของชุ ดกิ จกรรม เช่น ประกอบด้วยบัตรคาสั่ง บัตรปฏิ บตั ิการ
บัตรเนื้ อหา บัตรฝึ กหัดและบัตรเฉลย บัตรปฏิ บตั ิและบัตรเฉลย บัตรทดสอบและบัตรเฉลย บัตร
ทดสอบและบัตรเฉลย
2. บัตรคาสั่ง เป็ นการชี้ แจงรายละเอี ยดของการศึ กษาชุ ดกิ จกรรมนัน่ ว่าต้องปฏิ บตั ิตาม
ขั้นตอนอย่างไร
3. บัตรกิจกรรมหรื อบัตรปฏิ บตั ิการ บางชุ ดกิจกรรมอาจออกแบบให้มีบตั รกิจกรรมหรื อ
บัตรปฏิบตั ิการ ซึ่ งเป็ นบัตรที่บอกให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมต่างๆ
4. บัตรเนื้ อหา เป็ นบัตรที่บอกเนื้ อหาที่ให้ผเู ้ รี ยนศึกษา สิ่ งที่ควรมีในบัตรเนื้ อหา คือ หัว
เรื่ อง สู ตร นิยาม และคาอธิบาย
5. บัตรแบบฝึ กหรื อบัตรงาน เป็ นแบบฝึ กหัดที่ ให้ผูเ้ รี ยนทาหลัง จากได้ทากิ จกรรมละ
ศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจแล้ว
จากการศึ กษาองค์ประกอบของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีผูก้ าหนดองค์ประกอบของชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้หลายรู ปแบบ สรุ ปได้ว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น้ นั จะต้องมีองค์ประกอบ
หลัก คือ คู่มือการใช้ชุดกิ จกรรม เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยน และการประเมินผล สาหรับงานวิจยั
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ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์จากรู ปแบบต่างๆขั้นต้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ การจัดการเรี ยนรู ้
ของผูว้ จิ ยั เอง โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อกิจกรรม
2. คานา
3. คาชี้แจง
4. คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน
5. สาระสาคัญ/จุดประสงค์
6. ใบความรู้/ใบกิจกรรม
7. แนวคาตอบ
8. แบบทดสอบ
9. แผนการจัดการเรี ยนรู้
4. ขั้นตอนการสร้ างชุ ดกิจกรรม
การสร้างชุดกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน ได้มีนกั การศึกษาหลายท่านได้
เสนอขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
บารุ งศักดิ์ บูระสิ ทธิ์ (2548: 57)
1. กาหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์
2. กาหนดหน่ วยการสอน โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่ วยที่ ครู จะสามารถถ่ ายทอดให้
นักเรี ยนแต่ละครั้ง
3. กาหนดหัวเรื่ อง
4. กาหนดมโนคติและหลักการ
5. กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่ อง
6. กาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
7. กาหนดแบบประเมินผล
8. เลือกและผลิตสื่ อการสอน วัสดุ อุปกรณ์
9. หาประสิ ทธิ ภาพชุดกิจกรรม
10. การใช้ชุดกิจกรรม ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ คือ ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ขั้น
นาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุ ปผลการเรี ยน และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อดู
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่ได้เปลี่ยนไป
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จันทร์ จิรา รัตนไพบูลย์ (2549 : 48) ได้กล่าวขั้นตอนการสร้างชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้
ดังนี้ ในการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั จาเป็ นจะต้องรู ้จกั การสร้างชุ ดกิจกรรมก่อนว่า ต้องมี
หลักการดาเนินการอย่างไร ซึ่ งมีข้ นั ตอนการดาเนินการ มีดงั นี้
1. วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การกาหนดหน่วย หัวเรื่ อง และมโนคติ
2. การวางแผน วางแผนล่วงหน้า กาหนดรายละเอียด
3. การผลิตสื่ อการเรี ยนการเรี ยนเป็ นการผลิตสื่ อประเภทต่างๆที่กาหนดไว้ในแผน
4. หาประสิ ทธิภาพ เป็ นการประเมินคุณภาพของชุดการสอนโดยนาไปทดลองใช้
ปรับปรุ งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สุ วิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551 : 53-54) ได้สรุ ปขั้นตอนของการผลิตชุ ดกิจกรรม มี
ขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดเรื่ องเพื่อทาชุ ดกิจกรรม อาจกาหนดตามเรื่ องในหลักสู ตรหรื อกาหนดเรื่ องใหม่
ขึ้นมาก็ได้การจัดแบ่งเรื่ องย่อยจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเนื้ อหาและลักษณะการใช้ชุดกิจกรรมนั้นๆ
การแบ่งเนื้อเรื่ องเพื่อทาชุดกิจกรรมในแต่ละระดับย่อมไม่เหมือนกัน
2. กาหนดหมวดหมู่เนื้ อหาและประสบการณ์ อาจกาหนดเป็ นหมู่วิชาหรื อบูรณาการ
แบบสหวิทยาการได้ตามความเหมาะสม
3. จัดเป็ นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็ นกี่หน่วย แต่ละหน่วยจะใช้เวลาเท่าไรนั้นควรพิจารณา
ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นผูเ้ รี ยน
4. กาหนดหัวเรื่ อง จัดแบ่งหน่วยการสอนเป็ นหัวข้อย่อยๆ เพื่อสะดวกต่อการเรี ยนรู ้แต่ละ
หน่วยควรประกอบด้วยหัวข้อย่อย หรื อประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ประมาณ 4-6 หัวข้อ
5. กาหนดความคิ ดรวบยอดหรื อหลักการ ต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความคิดรวมยอดหรื อสามารถสรุ ปหลักการ แนวคิดอะไร ถ้าผูส้ อนเองยังไม่รู้ชดั เจนว่าจะให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อะไรบ้างการกาหนดกรอบความคิด หรื อหลักการก็จะให้ชดั เจน ซึ่ งจะรวมไป
ถึงการจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่ อและส่ วนประกอบอื่นๆ ก็จะไม่ชดั เจนตามไปด้วย
6. กาหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ทวั่ ไปและจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม
รวมทั้งการกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ไว้ให้ชดั เจน
7. กาหนดกิ จกรรมการเรี ยน ต้องกาหนดให้สอดคล้องวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมซึ่ งจะ
เป็ นแนวทางในการเลือกและผลิตสื่ อการสอน กิ จกรรมการเรี ยน หมายถึง กิ จกรรมทุกอย่างที่
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ เช่ น การอ่าน การทากิจกรรมตามบัตรคาสั่ง การตอบคาถาม การเขียนภาพการ
ทดลอง การเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็ นต้น
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8. กาหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม
โดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ (การวัดผลที่ยึดเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์โดย
ไม่มีการนาไปเปรี ยบเทียบกับคนอื่น) เพื่อให้ผสู ้ อนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาเรี ยบร้อยแล้ว
ผูเ้ รี ยนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้มากน้อยเพียงใด
9. เลือกและผลิตสื่ อการสอน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ผสู ้ อนใช้ถือเป็ นสื่ อการสอนทั้งสิ้ น
เมื่ อผลิ ตสื่ อการสอนในแต่ละหัวเรื่ องเรี ยบร้ อยแล้ว ควรจัดสื่ อการสอนเหล่ านั้นแยกออกเป็ น
หมวดหมู่ในกล่อง/แฟ้ มที่เตรี ยมไว้ ก่อนนาไปหาประสิ ทธิ ภาพเพื่อหาความตรง ความเที่ยงก่อน
นาไปใช้ เราเรี ยกสื่ อการสอนแบบนี้ ว่า ชุ ดกิ จกรรมโดยปกติรูปแบบของชุ ดกิ จกรรมที่ดีควรมี
มาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการเก็บรักษา โดยพิจารณา
ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ความประหยัด ความคงทนถาวร ความน่าสนใจ ความทันสมัย
ทันเหตุการณ์ ความสวยงามเป็ นต้น
10. สร้างข้อทดสอบก่อนและหลังเรี ยนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างข้อสอบเพื่อทดสอบก่อน
และหลังเรี ยนควรสร้างให้ครอบคลุ มเนื้ อหาและกิ จกรรมที่กาหนดให้เกิ ดการเรี ยนรู ้โดยพิจารณา
จากจุดประสงค์การเรี ยนรู้เป็ นสาคัญ ข้อสอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเน้นกรอบความรู ้สาคัญใน
ประเด็นหลักมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย หรื อถามเพื่อความจาเพียงอย่างเดียว เมื่อสร้างเสร็ จแล้ว
ควรทาเฉลยไว้ให้พร้อมกันส่ งไปหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรม
11. หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรม เมื่อสร้ างชุ ดกิจกรรมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต้องนาชุ ด
กิจกรรมนั้นๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่างๆ ก่อนนาไปใช้จริ ง เช่ น ทดลองเพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหาเป็ นต้น
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์แนวคิดในการสร้างชุ ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เข้า ด้ว ยกัน เพื่ อ ให้เ หมาะสมตามขั้น ตอน สรุ ป ได้ว่า ขั้นตอนการสร้ า งชุ ด
กิจกรรมประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การกาหนดหน่วย หัวเรื่ อง และมโนคติ
2. ขั้นการวางแผน วางแผนล่วงหน้า กาหนดรายละเอียด กาหนดวัตถุ ประสงค์ กาหนด
กิจกรรม กาหนดแบบประเมิน
3. ขั้นการเลือกและผลิตสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ครู ใช้ คือ เป็ นสื่ อการสอนทั้งสิ้ น
เมื่ อผลิ ตสื่ อการสอนของแต่ละหัวเรื่ องแล้ว ก็จดั สื่ อการสอนเหล่ านั้นไว้ เป็ นหมวดหมู่นาไป
ทดลองหาประสิ ทธิภาพ เรี ยกว่า “ชุดกิจกรรม”
4. ขั้นการหาประสิ ทธิ ภาพ หาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิ จกรรม เพื่อเป็ นการประกันว่า ชุ ด
กิจกรรมที่ สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพในการสอนผูส้ ร้างจาต้องกาหนดเกณฑ์ล่วงหน้า โดยคานึงหลัก
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ที่ว่า การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการช่ วยเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ผล การใช้ชุด
กิจกรรม ชุ ดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุ งแล้วและมีประสิ ทธิ ภาพตาม เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ สามารถนาไปสอน
ผูเ้ รี ยนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดับการศึกษา
5. ขั้นการใช้ชุดกิจกรรม ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ คือ ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุ ปผลการเรี ยน และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อ
ดูพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่ได้เปลี่ยนไป
5. ขั้นตอนการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อการนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไปใช้อย่างได้ผล บุญเกื้อ ควรหาเวช (2550 : 84) ได้
กล่าวถึงขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
1. ผูส้ อนควรแนะนาหรื อชี้ แจงภาพรวมของชุ ดกิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางให้ผเู้ รี ยนได้
เข้าใจ เช่น ลักษณะการจัดการเรี ยนรู้ ส่ วนประกอบที่สาคัญ แนะนาการใช้บตั รคาสั่ง การใช้สื่อ
ต่างๆ เป็ นต้น
2. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเองจากบัตรคาสั่งและดาเนิ นตามกิจกรรมของบัตรคาสั่งจนครบ
กระบวนการโดยมีการประเมินตนเองทั้งก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรม ชุ ดกิ จกรรมแบบกลุ่ม
กิ จกรรมหรื อชุ ดกิ จกรรมสาหรับการเรี ยนเป็ นกลุ่ มย่อยโดยปกติชุดกิ จกรรมชนิ ดนี้ มกั จะใช้การ
สอนแบบศูนย์การเรี ยน ดังนั้นการใช้ชุดกิจกรรมควรนาเนินการดังนี้
2.1 แนะนาหรื อชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเป็ นแนวทางให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจวิธีใช้
2.2 แบ่งกลุ่มย่อยผูเ้ รี ยนตามจานวนชุดกิจกรรม
2.3 ให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมตามบัตรคาสั่งที่อยูใ่ นชุดกิจกรรมโดยเริ่ มต้นพร้อมๆ กัน
ภายในชุดกิจกรรมจะกาหนดคาสัง่ กิจกรรม การประเมิน ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
3. เมื่อผูเ้ รี ยนกลุ่มใดประกอบกิจกรรมเสร็ จตามเวลาที่กาหนดแล้ว ให้สลับหมุนเวียนกับ
กลุ่ มอื่ นๆ ในกรณี ที่ยงั สลับกลุ่ มไม่ได้ให้ปฏิ บตั ิกิจกรรมในศูนย์การเรี ยนรู ้ สารองชุ ดกิ จกรรม
ประกอบคาบรรยายของผูส้ อนการใช้ชุดกิจกรรมประกอบคาบรรยายของครู ควรดาเนินการดังนี้
3.1 ผูส้ อนต้องทาความเข้าใจอย่างดีกบั บัตรคาสั่ง เนื้อหา สื่ อ ใบงานและกิจกรรม
3.2 ผูส้ อนต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์หรื อสื่ อในการนาเสนอหรื อการสาธิ ตโดยฝึ กให้
เกิดทักษะก่อนนาไปปฏิบตั ิจริ ง
3.3 ผูส้ อนต้องประเมินการใช้ชุดกิ จกรรมเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการปรับปรุ งใน
โอกาสต่อไป
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สุ วิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551)ได้กล่าวถึงขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้
ดังนี้
1. ขั้นทดสอบก่อนเรี ยน
ให้ผูเ้ รี ย นได้ท ดสอบก่ อนเรี ย นเพื่ อพิ จารณาพื้ นความรู ้ เดิ ม ของผูเ้ รี ยน อาจใช้เวลา
ประมาณ 10-15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนทราบพื้นฐานความรู ้ของตน
2. ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้
3. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรี ยน
ผูส้ อนจะต้องชี้แจงหรื ออธิ บายให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจอย่างละเอียดทุกขั้นตอนก่อนลงมือทา
กิจกรรม
4. ขั้นสรุ ปบทเรี ยน
ผูส้ อนนาสรุ ปบทเรี ยนซึ่ งอาจทาได้โดยการถามหรื อให้ผเู้ รี ยนสรุ ปความเข้าใจหรื อ
สาระที่ได้จากการเรี ยนรู ้เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้ รี ยนมีความคิดรวบยอดตามหลักการที่กาหนด
5. ประเมินผลการเรี ยน
โดยการทาข้อทดสอบหลังเรี ยนเพื่อประเมินดูว่าผูเ้ รี ยนบรรลุตามจุดประสงค์หรื อไม่เพื่อ
จะได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยนในกรณี ที่ยงั ไม่ผา่ นจุดประสงค์ที่กาหนดข้อใดข้อหนึ่ง
สุ วฒั น์ มุทธเมทา (2553: 339-340) กล่าวไว้ว่า โดยทัว่ ไปการใช้ชุดกิ จกรรมมีข้ นั ตอน
ดังต่อไปนี้ คือ
1. ทดสอบก่ อนเรี ยนเพื่อดู พฤติ กรรมเบื้องต้น อันเป็ นหลักฐานการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนใช้
เวลาประมาณ 10-15 นาที
2. ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นขั้นสาคัญของการใช้ชุดการเรี ยนเหมื อนการสอนตามปกติ
ทัว่ ไป ทั้งนี้ เนื่ องจากขั้นนาเข้า สู ้ บทเรี ยนเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ผูเ้ รี ยนกระตือรื อร้ นมีความ
ต้องการที่จะเรี ยนในศูนย์การเรี ยนรู้
3. ขั้นประกอบกิจกรรม มีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม เพื่อทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ภายในศูนย์ต่างๆ
3.2 เมื่อผูเ้ รี ยนกลุ่มต่างๆ ทากิจกรรมในศูนย์เสร็ จแล้วก็ให้เปลี่ ยนไปทากิ จกรรม
ในศูนย์อื่น
4. สรุ ปบทเรี ยน ครู นาในการสรุ ปบทเรี ยนซึ่ งอาจทาได้โดยใช้วิธีซกั ถาม การให้ผเู้ รี ยน
เล่าสรุ ปความเข้าใจหรื อการทากิจกรรมเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความคิด
รวบยอดหรื อหลักการตามที่กาหนด
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5. ประเมินผลการเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนทาข้อสอบอี กครั้งเพื่อประเมินดู วา่ ผูเ้ รี ยนบรรลุ ตามที่
กาหนดจุ ดประสงค์หรื อไม่ เพื่ อจะได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ย นในกรณี ที่ ไม่ ผ่า น
จุดประสงค์ที่กาหนดให้ขอ้ ใดข้อหนึ่ ง ถ้าผูเ้ รี ยนสอบผ่านจุดประสงค์ท้ งั หมดทุกข้อก็ให้ผูเ้ รี ยน
เรี ยนชุดกิจกรรมต่อไป
การนาชุ ดกิจกรรมไปใช้น้ นั สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนเป็ นรายบุคคล การเรี ยนเป็ นคู่
การเรี ยนเป็ นกลุ่ม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เร้ าความสนใจของผูเ้ รี ย น โดยใช้วิธีก ารต่ า งๆ เช่ น บททวนความรู ้ ใ น
เนื้อหาเดิม เกม ปริ ศนา คาถาม เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ขั้นตอนที่ 3 ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาชุดกิจกรรมดังนี้
1.ศึกษาคาชี้แจงของการใช้ชุดกิจกรรมและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
2.ศึกษาบัตรคาสั่ง
3.ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมตามที่ ก าหนดไว้ใ นบัตรปฏิ บ ตั ิ ก าร(ถ้ามี )และตรวจ
คาตอบจากบัตรเฉลย
4.ศึกษาบัตรเนื้อหา
5.ทาแบบฝึ กหัดและตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
6.ทาบัตรเฉลย
7.ประเมิ นตนเองโดยการตรวจค าตอบจากบัต รเฉลยและให้คะแนนด้ว ยความ
ซื่อสัตย์
ขั้นตอนที่ 4 สรุ ปทบทวนความรู ้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ในประเด็นสาคัญที่
ได้จากการศึกษาชุดกิจกรรม
จากการศึกษาขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างตน ผูว้ ิจยั สรุ ปขั้นตอนการ
ใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้ดงั นี้ เป็ นชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองและลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง โดยครู คอยเป็ น
ผูใ้ ห้ค าแนะนาช่ ว ยเหลื อ ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อ มู ล ข้า งต้นมาประยุก ต์ใ ช้เ พื่ อความ
เหมาะสมและใช้เป็ นแนวทางในการใช้ชุดกิจกรรม มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ศึกษาคาชี้แจงสาหรับใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด
2. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามบัตรเนื้อหา และปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือสาหรับ
นักเรี ยนจบจบเนื้อหา
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อตรวจสอบความรู ้เดิมของนักเรี ยน
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4. ทากิจกรรมตามบัตรกิจกรรม สังเกตและบันทึกผลที่ได้จากการทากิจกรรม
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้หลังจากที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรม
ไปแล้ว
6. การหาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
การหาประสิ ท ธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรม เป็ นการนาชุ ด กิ จ กรรมที่ ผ ลิ ตขึ้ น เป็ นต้นแบบ
(Prototype) ไปทดลองใช้ (Try out) ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแต่ระบบ เพื่อปรับปรุ งให้เกิ ดผล
ตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้วจึงนาไปทดลองสอนจริ ง (Trial run) แล้วนาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขอีก
ครั้ง ก่อนที่จะผลิตออกมาเป็ นจานวนมาก การนาชุ ดกิจกรรมที่ได้ทดลองใช้และปรับปรุ งแล้วไป
สอนจริ งในชั้นเรี ยนอาจใช้เวลา 1 ภาคเรี ยนเป็ นอย่างน้อย ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด จึง
มีนกั การศึกษาหลายท่านที่ได้พดู ถึงการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
เลิ ศ อานัน ทนะและคนอื่ น ๆ(2537: 494) ได้เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอนว่า เป็ นคาที่มาจักภาษาอังกฤษ Developmental Testing (การ
ตรวจสอบพัฒนาการเพื่อให้งานดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ) หมายถึง การนาชุดการสอนไป
ทดลองใช้ (Try out) เพื่อปรับปรุ งแล้วจึงนาไปสอนจริ ง (Trail run) นาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
เสร็ จแล้วจึงผลิตออกมาเป็ นชุดการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพการทดลองใช้ หมายถึง การนาชุดการ
สอนที่ ผ ลิ ตเป็ นต้นแบบไปทดลองใช้ตามขั้นตอนที่ ก าหนดไว้ใ นแต่ ล ะระบบ เพื่ อปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอนให้เท่ากับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ การทดลองสอนจริ ง หมายถึง การนาชุด
การสอนที่ทาการทดลองใช้และปรับปรุ งแล้วของทุกหน่ วยในแต่ละวิชาไปสอนจริ งในชั้นเรี ยน
หรื อในสถานการณ์เรี ยนที่แท้จริ ง ความจาเป็ นที่ตอ้ งการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในระบบการผลิต
ทุกประเภทจะต้องมีการตรวจสอบเสี ยก่อน เพื่อเป็ นการประกันว่าจะมีประสิ ทธิ ภาพจริ งตามที่
มุ่งหวังไว้ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอนมี ความจาเป็ นสาหรับผูผ้ ลิ ต ผูใ้ ช้ ซึ่ งแยก
อธิ บายได้ดงั นี้
สาหรับหน่ วยงานผลิตชุ ดการสอน เป็ นการประกันคุ ณภาพของชุ ดการสอนว่าอยู่ในขั้นที่
พอเหมาะที่จะลงทุนผลิตออกแบบมาเป็ นจานวนมากหรื อไม่ หากไม่มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
เสี ยก่อนถ้าผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไม่ดี ก็จาเป็ นต้องทาใหม่ เป็ นการสิ้ นเปลืองเวลา แรงงาน และ
เงินทุน
สาหรับผูท้ ี่ใช้ชุดการสอน ก่อนนาชุ ดการสอนไปใช้ ครู ควรมัน่ ใจว่าชุ ดการสอนนั้นมี
ประสิ ทธิ ภาพในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง การทดสอบประสิ ทธิ ภาพตามลาดับขั้น
จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ชุ ด ก า ร ส อ น ที่ ค่ า ท า ง ก า ร ส อ น จ ริ ง ต า ม ที่ เ ก ณ ฑ์ ก า ห น ด ไ ว้
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สาหรับผูผ้ ลิตชุดการสอน การทดสอบประสิ ทธิ ภาพจะทาให้ผผู ้ ลิตมัน่ ใจได้วา่ เนื้ อหาที่บรรจุ
ลงในชุดการสอนเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ ช่วยให้ผผู ้ ลิตมีความชานาญสู งขึ้น เป็ นการประหยัด
แรงงาน แรงสมอง เวลา และเงินทองในการเตรี ยมต้นแบบ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545 : 494) ได้กล่าวถึง
1. ความจาเป็ นของการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของชุดการสอน ดังต่อไปนี้
1.1 สาหรับหน่วยงานผลิตชุ ดกิจกรรม เป็ นการประกันคุณภาพของชุ ดกิจกรรมว่า
อยู่ในขั้นสู งเหมาะสมที่จะลงทุนผลิ ตออกมาเป็ นจานวนมาก หากไม่ทดสอบประสิ ทธิ ภาพและ
ผลิตออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีก็ตอ้ งทาใหม่ เป็ นการสิ้ นเปลืองทั้งเวลา แรงงาน และเงินทอง
1.2 สาหรับผูใ้ ช้ชุดกิ จกรรม ชุ ดกิจกรรมช่วยให้ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่
มุ่งหวัง ดังนั้นก่อนการนาชุ ดกิจกรรมไปใช้ ครู ควรมัน่ ใจว่าชุ ดกิจกรรมนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ ในการ
ช่วยให้ได้ชุดกิจกรรมที่มีคุณค่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.3 สาหรับผูผ้ ลิตชุ ดกิจกรรม การทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพจะทาให้ผผู ้ ลิตมัน่ ใจ
ได้วา่ เนื้ อหาที่บรรจุในชุ ดกิ จกรรมมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจ อันจะช่วยให้ผผู ้ ลิต มี
ความชานาญสู งขึ้น เป็ นการประหยัดแรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรี ยมต้นแบบ
2. การกาหนดเกณฑ์หาประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การกาหนดระดับประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
กิจกรรมที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ การกาหนดเกณฑ์จะประเมินจากพฤติกรรม ของผูเ้ รี ยน 2
ประเภท คือ
2.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่ อง เป็ นการประเมินจากพฤติกรรมย่อย ๆ หลาย
พฤติกรรม เรี ยกว่า “กระบวนการ” (Process) ของผูเ้ รี ยนที่สังเกตจากการประกอบ กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผสู ้ อนกาหนด
2.2. พฤติกรรมขั้นสุ ดท้าย เป็ นการประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผูเ้ รี ยนโดย
พิจารณาจากการสอบหลังเรี ยน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 11) ได้กล่าวถึง การตีความผลการคานวณหาประสิ ทธิ ภาพ
ของชุ ดกิจกรรมไว้ดงั นี้ การคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ ให้มีความคลาดเคลื่อนหรื อความแปรปรวน
ของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่าไปสู ง = 2.5 นัน่ ให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรื อ E2 ที่
ถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 25% และสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ไม่เกิน 2.5 % หาก
สื่ อหรื อชุ ดกิ จกรรมได้รับการออแบบและพัฒนาอย่างดี มีคุณภาพ ค่า E1 หรื อ E2 ที่คานวณได้จาก
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ จะต้องใกล้เคียงกันและห่ างกันไม่เกิน 5 % ซึ่ งเป็ นตัวชี้ ที่จะยืนยันได้วา่
นักเรี ยนได้มีการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมต่อเนื่ องตามลาดับขั้นหรื อไม่ก่อนที่จะมีการเปลี่ ยนแปลง
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พฤติกรรมขั้นสุ ดท้าย อีกนัยหนึ่ งต้องประกันได้วา่ นักเรี ยนมีความรู ้จริ งไม่ใช่ทากิจกรรมหรื อสอบ
ได้เพราะการเดา
3. การทดลองประสิ ทธิ ภาพ เมื่อผลิ ตชุ ดกิ จกรรมขึ้นมาแล้ว ต้องนาชุ ดกิ จกรรมไปหา
ประสิ ทธิ ภาพตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 การทดลองแบบ (1:1) คื อ การทดลองกับ ผูเ้ รี ย น 3 คน โดยใช้ผูเ้ รี ย นที่ มี
สติปัญญาระดับสู ง ปานกลาง ต่า นาผลที่หาประสิ ทธิ ภาพเสร็ จแล้วนามาปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ปกติ
คะแนนที่ได้จากการทดลองจะต่ากว่าเกณฑ์
3.2 การทดลองกลุ่มเล็ก (1:10) คือ การทดลองกับผูเ้ รี ยน 6- 10 คน โดยใช้ผเู้ รี ยนที่
มีสติปัญญาระดับสู ง ปานกลาง ต่า นาผลที่หาประสิ ทธิภาพเสร็ จแล้วนามาปรับปรุ งให้สมบูรณ์
3.3 การทดลองภาคสนาม (1:100) คือ การทดลองกับผูเ้ รี ยนทั้งชั้นจานวน 30 -100
คน นาผลที่ได้ไปคานวณหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรม หากต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ต้อง
ก าหนดเกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการสอนใหม่ ต ามหลัก การความจริ ง ที่ ต้อ งหา
ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรม ได้กล่าวถึงความจาเป็ นที่จะต้องหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรม
ดังนี้
3.3.1 เพื่อความมัน่ ใจว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
3.3.2 เพื่ อ ความแน่ ใ จว่า ชุ ดกิ จกรรมนั้นสามารถท าให้ ก ารเรี ย นการสอนบรรลุ
จุดประสงค์ที่แท้จริ ง
3.3.3 ถ้าจะผลิ ตชุ ดกิ จกรรมออกมาจานวนมาก การทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพจะ
เป็ นหลักประกันว่าผลิ ตออกมาแล้วก็ใช้ได้ มิเช่ นนั้นจะเสี ยงบประมาณ เสี ยแรงงาน เสี ยเวลา
เพราะผลิตออกมาแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้
ประเมินโดยไม่ได้ต้ งั เกณฑ์ไว้ล่วงหน้า เป็ นการประเมินด้วยการเปรี ยบเทียบผลการ
สอบของผูเ้ รี ยนภายหลังจากที่เรี ยนจากชุ ดกิจกรรมนั้นแล้ว (Post-test) สู งกว่าก่อนเรี ยน(Pre-test)
อย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่ หาผลการเปรี ยบเทียบพบว่าผูเ้ รี ยนได้คะแนนสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ ก็แสดงว่าชุดกิจกรรมนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
1. เพื่อความแน่ใจว่าชุดฝึ กหรื อชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อความแน่ ใจว่า ชุ ดฝึ กหรื อชุ ดกิ จกรรมนั้นสามารถทาให้การเรี ยนการสอน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริ ง
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3. ถ้าจะผลิตชุดกิจกรรมออกมาเป็ นจานวนมาก การทดลองหาประสิ ทธิ ภาพจะเป็ น
หลักประกันว่า ผลิตออกมาแล้วใช้ได้ มิฉะนั้นอาจเสี ยงบประมาณ เสี ยแรงงาน เสี ยเวลา เพราะผลิต
ออกมาแล้วใช้การไม่ได้
ในการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจะนาชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพ โดยได้ต้ งั เกณฑ์ 80/80 เนื่ องจากเป็ นชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ที่เน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ได้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่สามารถประกันได้วา่ มีประสิ ทธิ ภาพตามจริ งที่มุ่งหวังและเกิดผลการวิจยั ที่มีคุณภาพและเชื่ อถื อ
ได้
7. ประโยชน์ ของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมถือว่าเป็ นสื่ อการจัดการเรี ยนการสอนสาเร็ จรู ปที่ช่วยในการจัดกิจกรรมให้เกิด
การเรี ยนรู ้ ทกั ษะกระบวนการอย่างมีระบบ ซึ่ งถื อว่าเป็ นคุ ณค่าที่ สาคัญของชุ ดกิ จกรรมที่ สาคัญ
ประการหนึ่ง ซึ่ งมีนกั วิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรม ไว้ดงั นี้
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 110) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบรายบุคคล ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามความถนัดความสนใจตาม
เวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแต่หละคน
2.ช่ วยขจัดปั ญหาการขาดแคลนครู เพราะชุ ดการเรี ยนช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนได้ดว้ ย
ตัวเองหรื อต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย
3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เพราะผูเ้ รี ยนสามารถนาเอาชุ ดกิจกรรมไป
ใช้ได้ทุกสถานที่และเวลา
4. ช่ วยลดภาระ ช่ วยสร้ างความพร้ อมและความมัน่ ใจให้แก่ ครู เพราะชุ ดกิ จกรรม
ผลิตไว้เป็ นหมวดหมู่ สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
5.เป็ นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
6.ช่วยให้ครู วดั ผลการเรี ยนได้ตรงตามเป้ าหมาย
7.เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นฝึ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
8. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนจานวนมากได้รับรู ้แนวคิดกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. ช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เคารพความคิดของผูอ้ ื่น
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บารุ งศักดิ์ บูระสิ ทธิ์ (2548 : 57-58) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้
ดังนี้
1. ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู
2. ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน เพราะสื่ อผสมที่ ได้จดั ไว้ใน
ระบบเป็ นการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและช่วยรักษาระดับความสนใจของผูเ้ รี ยนตลอดเวลา
3. เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนศึก ษาด้วยตัวเอง ทาให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
พิจารณาข้อมูล ฝึ กความรับผิดชอบและการตัดสิ นใจ
4. เป็ นหลักความรู้ที่ทนั สมัยและคานึกถึงหลักจิตวิทยา
5. ช่วยขจัดปั ญหาขาดแคลนครู เพราะผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
6. ส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนาไปใช้ได้ทุกเวลา
สุ ธนธ์ สิ นธพานนท์ (2551: 21-22) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไว้ดงั นี้
1. ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความสามรถในการศึกษาความรู้ในการเรี ยนการสอนด้วยตนเองเป็ น
การฝึ กทักษะในการแสวงหาความรู ้ ทักษะการอ่านและสรุ ปความรู ้อย่างเป็ นระบบ
2. การทาแบบฝึ กหัด แบบทักษะการเรี ยนรู ้ และแบบทักษะการคิดท้ายชุ ดกิจกรรม
ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดเป็ นแก้ปัญหาเป็ นสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดโดย สมศ
3. ผูเ้ รี ยนมีวินยั ในตัวเอง จากการที่ ผูเ้ รี ยนทาตามคาสั่งในขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนด
ในชุดกิจกรรม การตรวจแบบฝึ กหัด แบบทักษะการเรี ยนรู ้ หรื อใบงานด้วยตัวเองนั้นทาให้ผเู ้ รี ยน
รู้จกั ฝึ กตนเองให้ทาตามกติกา
4. ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน เป็ นการ
ฝึ กความเป็ นประชาธิ ป ไตย ซึ่ งเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ของการอยู่ ร่ ว มกัน อยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คม
ประชาธิปไตย
5. การใช้ชุดกิจกรรมนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรี ยนได้ข้ ึนอยูก่ บั การออกแบบของ
ผูส้ อนที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ขา้ งต้น สรุ ปได้วา่ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการสอนของครู ลง เพิ่มศักยภาพของผูเ้ รี ยนโดย
ผูเ้ รี ย นค้นคว้า หาความรู ้ ด้วยตนเองลงมื อปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรมด้ว ยตนเองโดยครู เ ป็ นเพี ย งผูค้ อยให้
คาแนะนาและให้คาปรึ กษา และยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย และยังเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลาขึ้นอยูก่ บั
ตัวผูเ้ รี ยนว่ามี ค วามพร้ อมที่ จะศึ กษาเวลาใด ท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความรั บผิดชอบ และรู ้ จกั ท างาน
ร่ วมกันเนื่ องจากบางกิจกรรมเป็ นกิจกรรมกลุ่ม ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะการทางานกลุ่ม

50

มีการวัดผลบ่อยๆ ทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ การกระทาของตนเองและเกิ ดการสร้ างแรงจูงใจ เป็ นการ
ส่ งเสริ มทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ
8. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ขา้ งต้นนั้น
ผูว้ จิ ยั ยังได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักวิจยั หลายท่าน ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
พนิ ด า เอี่ ย มนู ญ (2553) ได้ ศึ ก ษาผลการจัด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1)ชื่อชุ ดกิจกรรม 2) ข้อแนะนา
ในการใช้ชุดกิจกรรม 3) คาชี้ แจง 4) จุดประสงค์ของกิจกรรม 5) เวลาที่ใช้ 6) สาระการเรี ยนรู้ 7)
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 8)ประเมินผล ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ด
กิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .01 และนักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วรฉัตร มลธุรัช (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เรื่ องชี วิตสัมพันธ์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มี องค์ประกอบดังนี้ 1) คู่มือครู 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้
3) สื่ อสาหรั บชุ ดกิ จกรรม 3.1)บัตรเนื้ อหา 3.2)บัตรกิ จกรรม 3.3) แบบทดสอบ 4) แบบประเมิน
ผลการวิจ ัย พบว่า ชุ ดกิ จ กรรมวิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 เรื่ อง ชี วิต
สัมพันธ์ มีประสิ ทธิ ภาพ ( E1/E2) เท่ากับ 81.48/80.37 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และการประเมินการใช้ชุดกิ จกรรมมี
คามเหมาะสมในภาพรวมระดับมาก
อรพรรณ จิตกาเนิด (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ผงั กราฟิ กวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ องสารในชีวติ ประจาวัน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีองค์ประกอบดังนี้
1) คู่มือครู 2) แผนการจัดการเรี ย นรู้ 3) สื่ อส าหรั บชุ ดกิ จกรรม 3.1)ใบความรู้ 3.2)ใบกิ จกรรม
3.3) แบบฝึ กหัด 4) แบบทดสอบ ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ผงั กราฟิ ก วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ องสารในชี วิตประจาวัน มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิ ทธิ ภาพ
81.67/81.83 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องสารใน

51

ชี วิตประจาวัน หลังการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ผ งั กราฟิ ก เรื่ องสารในชี วิตประจาวัน
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และผลการประเมิน
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ ผ ัง กราฟิ ก เรื่ องสารใน
ชี วิตประจาวัน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก
อัจ ฉรา เพชรอ่ อ น (2553) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ความ
หลากหลายของพืชและสัตว์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1)คู่มือครู ประกอบด้วย1.1) คาชี้ แจง 1.2) แผนการจัดการเรี ยนรู้ 2)คู่มือ
นักเรี ยนประกอบด้วย 2.1) คาชี้ แจง 2.2)จุดประสงค์ 2.3) เวลาที่ใช้ 2.4) ขั้นกิจกรรม 2.5) การวัด
และประเมินผล 3) ใบความรู ้ ใบกิ จกรรม และบันทึกกิ จกรรม 4)การประเมินผล ซึ่ งผลการวิจยั
พบว่า ชุ ดกิ จ กรรมวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง ความหลากหลายของพื ช และสั ต ว์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 มีป ระสิ ท ธิ ภาพ 80.37/81.48 นัก เรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 มี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู ้สาระวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดกิจกรรม สู งกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่ อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการประเมิน
กระบวนการกลุ่มของนักเรี ยน อยู่ในระดับดี มาก และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีความพึง
พอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ องความหลากหลายของพืชและสัตว์ อยูใ่ นระดับมาก
พรปวีณ์ กอกอง ( 2555) ได้พฒั นาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องสารรอบตัว สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีองค์ประกอบดังนี้ 1) คู่มือการใช้ชุด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สาหรับครู ประกอบด้วย รายการสื่ อและอุปกรณ์ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สาหรั บนักเรี ยน ประกอบด้วย คาชี้ แจงสาหรับนักเรี ยน ขั้นตอนการใช้ชุด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ ด้วยเทคนิ ค STAD ชื่ อชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มาตรฐานและ
ตัวชี้วดั บัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม แบบทดสอบท้ายชุ ดกิจกรรมพร้อม
แบบเฉลย ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องสาร
รอบตัว สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้กบั
นักเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 75.25/81.20 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้
หลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องสารรอบตัว สาหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 และมีค่าอิทธิ พล
เท่ า กับ 7.30 และนัก เรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการเรี ย นชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องสารรอบตัว สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
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สรรยา จันทร์ พุฒ ( 2555) ได้พฒั นาชุ ดกิจกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับเนื้ อหา
ตามมาตรฐานของหลักสู ตร โดยการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ องการดารงชี วิตของพืช เพื่อส่ งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ซึ่ งมีองค์ประกอบดังนี้ 1)เอกสารสาหรับครู ประกอบด้วย คู่มือครู ผสู ้ อนและ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ 2)เอกสารสาหรับนักเรี ยน ประกอบด้วย คาชี้ แจง บัตรกิจกรรม บัตรเนื้ อหา แบบทดสอบ
ซึ่ ง ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดกิ จกรรมกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมกับ เนื้ อหาตามมาตรฐานของ
หลักสู ตร โดยการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ องการดารงชี วิตของพืช เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีองค์ประกอบ
คือ 1)คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม 2)แผนการจัดการเรี ยนรู้ 3) สื่ อการเรี ยนรู้ 4) การวัดและประเมินผล
พบว่า มีความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆอยู่ในระดับมากที่ สุด และมีประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
กิ จกรรมทั้ง 4ชุ ด มีประสิ ทธิ ภาพ 77.78/76.67, 77.08/76.00, 77.56/76.00, และ 77.17/76.00
ตามลาดับเป็ นไปตามเกณฑ์ 75/75 นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุ ดกิจกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับเนื้ อหาตามมาตรฐานของหลักสู ตร โดยการสื บเสาะหาความรู้ เรื่ องการดารงชี วิตของพืช เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และมีค่าขนาด
อิ ท ธิ พ ล เท่ า กับ 3.93 และ 3.53 ตามล าดับ และความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อชุ ดกิ จกรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับเนื้ อหาตามมาตรฐานของหลักสู ตร โดยการสื บเสาะหาความรู ้
เรื่ อ งการดารงชี วิ ต ของพื ช เพื่ อส่ ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
Tanya (1996 : 73-77) ได้ใช้ชุดการสอนเป็ นส่ วนที่ ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนของนักเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจและเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับเนื้ อหาต่างๆ ได้ดี ช่วยแก้ปัญหาในเรื่ องที่นกั เรี ยน
เข้าใจยาก และช่ วยแก้ปัญหาของครู ผสู ้ อนและก่อนทาการสอนครู ควรมีการวางแผนในเรื่ องของ
เนื้อหาสาระก่อนการทาการสอน
Haver ( 2007 : 151) ได้ศึกษาชุดการสอนที่เรี ยกว่า Multi–Sensory Instruction package
( MIP) กับนัก เรี ยนตัวอย่าง 282 คนใน 3ระดับ คื อ เกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 ข้อมูลทางสถิ ติ
สนับสนุนว่าการใช้ชุดการสอนว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ มากขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อ
ชุดการสอนด้วย
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ตอนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1. ความหมายของการคิดวิเคราะห์
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดไว้แตกต่างกันไป เพื่อการนาไปใช้
อย่างเหมาะสม ดังนี้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2547 : 24) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ หมายถึง
ความสามารถในการจาแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
และหาความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริ งของสิ่ งที่
เกิดขึ้น
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า
เป็ นการระบุเรื่ องหรื อปั ญหา จาแนกแยกแยะ เปรี ยบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็ นระบบ ระบุ
เหตุผลหรื อเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล แลตรวจสอบข้อมู ลหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติ มเพื่อให้
เพียงพอในการตัดสิ นใจ/แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์
วุฒิไกร เที่ยงดี (2549:11) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้วา่ เป็ นความสามารถ
ของสมองในการจาแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่ งต่างๆ เพื่อค้นหาว่าสิ่ งนั้นๆ มีองค์ประกอบ
อย่างไร มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
สุ วทิ ย์ มูลคา (2550: 9)ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์วา่ การวิเคราะห์
(Analysis) หมายถึง การจาแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อค้นหา
ว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ทามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไรและมีความเชื่ อมโยง
สัมพันธ์กนั อย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจาแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งอาจจะเป็ นวัตถุ สิ่งของ เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์
และหาความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหา สภาพความเป็ นจริ งหรื อ
สิ่ งสาคัญของสิ่ งที่กาหนดให้
ประพันศิริ สุ เสารัจ ( 2551: 53-54) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การคิด
วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจาแนกแยกแยะข้อมูลประกอบ
ของสิ่ งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ เรื่ องราว เหตุการณ์ ต่างๆ ออกเป็ นส่ วนย่อยและจัดเป็ นหมวดหมู่
เพื่อค้นหาความจริ ง ความส าคัญ แก่ นแท้ หรื อองค์ป ระกอบหลัก การ ของเรื่ องนั้นๆ สามารถ
อธิ บายตี ความสิ่ งที่ เห็ นสิ่ งที่ อาจแฝงซ่ อนอยู่ภายในสิ่ งต่างๆ หรื อปรากฏได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
ความสัม พันธ์ และความเชื่ อมโยงของสิ่ งต่ างๆ ว่าเกี่ ย วพันกันอย่า งไร อะไรเป็ นสาเหตุ ส่ งผล
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กระทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใดจนได้ความคิดเห็นเพื่อนาไปสู่ หลักการสรุ ป ประยุกต์ใช้ใน
การทานายหรื อคาดการณ์สิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง
วัช รา เล่ า เรี ย นดี (2555 : 10-11) ได้ใ ห้ค วามหมายของการคิ ด วิ เ คราะห์ คื อ การคิ ด
วิเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการแยกแยะส่ วนประกอบย่อยของเหตุการณ์ เรื่ องราวเนื้ อหา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง โดยใช้คาถามแบบวิเคราะห์ความสาคัญ ความสัมพันธ์ หลักการ
Benjamin Bloom (1956) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็ นความสามารถในการแยกแยะ
เพื่ อหาส่ วนย่อยของเหตุ ก ารณ์ เรื่ องราวหรื อเนื้ อหาต่ า งๆ ว่า ประกอบด้วยอะไร มี ค วามส าคัญ
อย่างไร อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็ นผล และที่เป็ นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร
Clark (1970: 11-13) ได้ใ ห้ค วามหมายของการคิ ดวิเ คราะห์ ไ ว้ว่า การคิ ดวิ เคราะห์
หมายถึงการแยกแยะส่ วนต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ส่วนนั้นๆ ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
Hannah and Michaelis (1977) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้วา่ เป็ นความสามารถ
ในการแยกเยอะส่ วนย่อยของสิ่ งต่างๆ เพื่อดูความสาคัญและหลักการของความเป็ นไป
จากความหมายการคิ ด วิ เ คราะห์ ข ้ า งต้ น ของนั ก การศึ ก ษาหลายท่ า น สรุ ปได้ ว่ า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ สามารถที่จะ หาความสัมพันธ์ ความสาคัญ และวิเคราะห์
หลักการ ตีความ หาจุดมุ่งหมายของสิ่ งใด สิ่ งหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุสิ่งของเหตุการณ์เรื่ องราวต่างๆ
ว่าประกอบด้วยอะไร มี จุดประสงค์อย่างไร มี ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กนั ในเรื่ องใด เพื่อค้นหา
สาเหตุที่แท้จริ งและนาไปใช้ในการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
2. องค์ ประกอบของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะที่จาเป็ นและสาคัญ ดังนี้ จาเป็ นที่จะต้องทราบถึ งองค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งมีนกั การศึกษาได้กล่าวไว้หลายท่าน ดังนี้
บุญชม ศรี สะอาด (2541 : 22) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย
3 ด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ หมายถึง การพิจาณาหรื อจาแนกแยกแยะสิ่ งที่กาหนดมาให้
ว่าชิ้นใด เหตุการณ์ใด ตอนใด อะไรสาคัญที่สุด หรื อจาเป็ น หรื อมีบทบาทที่สุด
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่า ความสัมพันธ์ยอ่ ยๆ ของเรื่ องราว
หรื อเหตุการณ์น้ นั เกี่ยวกันอย่างไร สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร
3. การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของ
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เรื่ องราว และการกระทาต่างๆ ว่าสิ่ งเหล่านั้นรวมกันดารงสภาพเช่ นนั้นอยู่ได้ เนื่ องด้วยอะไร ยึด
อะไรเป็ นหลัก เป็ นแกนกลาง มีสิ่งใดเป็ นตัวเชื่ อมโยง ยึดหลักการใด มีเทคนิ คอย่างไร หรื อยึดคติ
ใด
สุ วทิ ย์ มูลคา (2547 :23-24) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์วา่ ประกอบด้วย
3 ด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็ นความสามารถในการหาส่ วนประกอบที่สาคัญของ
สิ่ ง ของหรื อ เรื่ อ งราวต่ า งๆ เช่ น การวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบของพื ช สั ต ว์ ข่ า ว ข้อ ความ หรื อ
เหตุการณ์ เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่ วนสาคัญ
ต่า งๆ โดยระบุ ค วามสั มพันธ์ ระหว่างความคิ ด ความสั ม พันธ์ ใ นเชิ ง เหตุ ผ ลหรื อความแตกต่ า ง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนสาคัญใน
เรื่ องนั้นๆว่าสัมพันธ์อยูโ่ ดยอาศัยหลักการใด
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน (บุ ญ นา เที่ ย งดี , 2548:39) กล่ า วว่า
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผล แก่สิ่งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ เพื่อแปลความของสิ่ ง
นั้นขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ชักถาม ขอบเขตของคาถามที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิ งวิเคราะห์ จะ
ยึดหลัก 5W 1H คือ Who (ใคร) What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อใด) Why (ทาไม) How
(อย่างไร)
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (คาถาม) ค้นหาคาตอบได้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุในเรื่ อง
นั้น เรื่ องนี้ ใครเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดขึ้นเรื่ องนี้ ส่งผลกระทบอย่างไร มีองค์ปรกอบใดบ้างที่นาไปสู่ การ
สิ่ งนั้น มีวธิ ี การ ขั้นตอนการทาให้เกิดสิ่ งนั้นได้อย่างไร มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ถ้าทาเช่นนี้
จะเกิ ดอะไรขึ้ นในอนาคต ลาดับเหตุการณ์ น้ ี ดูว่า เกิ ดขึ้ นได้อย่างไร เขาทาสิ่ งนี้ ได้อย่างไร สิ่ งนี้
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ดวงใจ บุญประคอง (2549 : 82-83) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้
ดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา เป็ นความสามารถในการจาแนกข้อเท็จจริ งออกจากข้อสมติ
ฐาน
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และสามารถสรุ ปข้อความนั้นๆได้
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่ วน
ต่างๆโดยการเชื่อมโยงเหตุและผล
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบ วัตถุประสงค์
ทัศนคติและความคิดเห็นของผูเ้ ขียน
จากความหมายที่ นัก การศึ กษา/นัก วิจยั ได้ก ล่ า วมาข้างต้น ผูว้ ิจยั นามาวิเคราะห์ พบว่า
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ มี 3 ด้าน คือ เนื้อหา ความสัมพันธ์ และหลักการ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
นักการศึกษา/นักวิจยั
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการ
บุญชม ศรี สะอาด (2541 : 22)
ความสาคัญ
ความสัมพันธ์
หลักการ
สุ วทิ ย์ มูลคา (2547 : 23-24)
ส่ วนประกอบ
ความสัมพันธ์
หลักการ
ดวงใจ บุญประคอง (2549 : 82- เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการ
83)
ผูว้ จิ ยั พิจารณา องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ จากนักการศึกษาดังกล่าวสรุ ปข้อคิดเห็น
ได้วา่ องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ คือ จะต้องมีความสามารถในการตีความ มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์ มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างซักถาม มีความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 3 ด้านคือ
1. การวิเคราะห์เนื้อหา เป็ นการวิเคราะห์วา่ สิ่ งที่อยูน่ ้ นั อะไรสาคัญ หรื อมีบทบาทมากที่สุด
ขาดสิ่ งนั้นเกิดผลอย่างไร สิ่ งใดเป็ นเหตุ สิ่ งใดเป็ นผล เหตุใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
2 . การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการเชื่ อมโยงของข้อมูลในส่ วนต่างๆ
ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร อาศัยหลักการใด เหตุใดถึงเป็ นเช่นนั้น
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ความรู้
หลักการและทฤษฏีและส่ วนสาคัญในเรื่ องนั้นว่า สัมพันธ์กนั โดยอาศัยหลักการใด
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3. คุณลักษณะของบุคคลทีม่ ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ น้ ัน จะต้อ งพัฒ นานิ สั ย ให้ มี ท ัก ษะ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การคิ ด
วิเคราะห์ต่อไป มีนกั การศึกษาเสนอแนวทางไว้ดงั นี้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2547: 26-30) ได้กล่าวว่า ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความสามารถในการตีความเราไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้หากไม่เริ่ มต้นด้วยการ
ทาความเข้าใจข้อมูลที่ปรากฏเริ่ มแรกจึงจาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณาข้อมูลที่ได้รับว่าอะไรเป็ นอะไร การ
ตีความสร้างความเข้าใจต่อสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์โดยสิ่ งนั้นไม่ได้ปรากฏโยตตรงคือ ข้อมูลไม่ได้
บอกโยตรงแต่ เป็ นการสร้ า งความเข้าใจที่ เกิ นกว่าสิ่ งที่ ปรากฏอันเป็ นการสร้ า งความเข้า ใจบน
พื้นฐานสิ่ งที่ปรากฏในข้อมูลที่นามาวิเคราะห์
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์ เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีน้ นั จาเป็ นต้องมีความรู ้
ความเข้า ใจพื้นฐานในเรื่ องนั้นเพราะความรู ้ จะช่ วยกาหนดของเขตการวิเคราะห์ แจกแจงและ
จ าแนกได้ว่ า เรื่ อ งนั้น เกี่ ย วข้อ งกับ อะไรมี อ งค์ ป ระกอบย่ อ ยอะไรบ้า งมี กี่ ห มวดหมู่ จ ัด ล าดับ
ความสาคัญอย่างไรและรู ้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดอะไร
3. ความช่างสังเกตช่ างสงสัยและชักถามนักคิดเชิ งวิเคราะห์ตอ้ งมีองค์ประกอบทั้งสามนี้
ร่ วมด้วยคือต้องเป็ นคนที่ช่างสังเกตสามารถค้นพบความผิดปกติท่ามกลางสิ่ งที่ดูอย่างผิวเผินแล้ว
เหมือนไม่มีอะไรเกิ ดขึ้นต้องเป็ นคนที่ช่างสงสัยเมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลยไปแต่จะหยุด
พิจารณาขบคิดไตร่ ตรองและต้องเป็ นคนช่างถามชองตั้งคาถามกับตัวเองและคนรอบๆข้างเกี่ยวกับ
สิ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่ การคิดต่อเกี่ยวกับเรื่ องนั้นการตั้งคาถามจะนาไปสู่ การสื บค้นความจริ งและ
เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตอ้ งการวิเคราะห์
4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลนักคิดวิเคราะห์จะต้องมีความสามารถ
ในการหาความสั ม พันธ์ เชิ ง เหตุ ผ ลสามารถค้นหาค าตอบได้ว่า อะไรเป็ นสาเหตุ ใ ห้เ กิ ด สิ่ ง นั้น
เชื่ อมโยงกับเรื่ องนี้ ได้อย่างไรหรื อเรื่ องนี้ ใครเกี่ ยวข้องบ้างเกี่ยวข้องกันอย่างไรและคาถามอื่นที่มุ่ง
หมายการออกแรงทางสมองให้ตอ้ งขบคิดอย่างมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกับเรื่ องที่เกิดขึ้นนักคิดวิเคราะห์
จึงต้องเป็ นผูม้ ีความสามารถในการใช้เหตุผลจาแนกแยกแยะได้วา่ สิ่ งใดเป็ นจริ งสิ่ งใดเป็ นความเท็จ
สิ่ งใดมีองค์ประกอบในรายละเอียดเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไรการคิดเชิ งวิเคราะห์ช่วยให้เรารู ้
ข้อเท็จจริ งรู ้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่ งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็ นมาเป็ นไปของเหตุการณ์ต่างๆรู ้วา่ เรื่ อง
นั้นมี องค์ประกอบอะไรบ้างรู ้ ว่าอะไรเป็ นอะไรทาให้เราได้ขอ้ เท็จจริ งที่ เป็ นฐานความรู ้ ในการ
นาไปใช้ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาการประเมินและการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆได้อย่างถูกต้อง
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สุ วทิ ย์ มูลคา (2549 : 127) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ ไว้ดงั นี้
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่ องที่วเิ คราะห์
2. มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างซักถาม
3. มีความสามารถในการตีความ
4. มีความสามารถในกรหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2555 : 12) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ไว้ดงั นี้
1. มีความรอบคอบและแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
2. มีความสามรถในการอ่านและเลือกใช้เหตุผลทันที
3. ยึดเป้ าหมายเป็ นหลักในการคิดแก้ปัญหา
4. สามารถใช้ความรู ้เดิมและใช้คาง่ายๆ ในการอธิ บายสาระความรู ้ที่ยากให้เข้าใจง่าย
5. สามารถแยกประเด็นย่อยจากปั ญหาใหม่ เสนอวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี
6. กระตือรื อร้นที่จะแสวงหาคาตอบและความหมายของสิ่ งต่างๆ
7. สามารถนาความรู ้เดิมที่เกี่ยวข้องมาใช้แก้ปัญหาได้
8. มีความอดทนและแสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างระมัดระวังและเป็ นระบบ
จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ บุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์จะต้องมีความสามารถในการตีความ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์
มี ค วามช่ า งสั ง เกต ช่ า งสงสั ย และช่ า งชัก ถาม มี ค วามกระตื อ รื อร้ นในการแสวงหาความรู ้ มี
ความสามารถในการหาความสั มพันธ์เชิ งเหตุผล เพื่อนามาพิจารณาตัดสิ น เกี่ ยวกับเรื่ องราวหรื อ
สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาได้อย่างถูกต้องโดยมีเหตุผลสนับสนุน
4. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทสี่ ่ งเสริมการคิด
การจัดการเรี ยนรู ้ที่จะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพกับผูเ้ รี ยนได้น้ นั จาเป็ นจะต้องศึกษาและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และวิธีจดั การเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากแนวคิดของนัก
การศึกษาดังต่อไปนี้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545) ได้เสนอรู ปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด ไว้ท้ งั หมด
20 วิธี ดังนี้
1. การใช้กระบวนการแก้ปัญหา
2. การเรี ยนรู้ “ฉลาดรู้”
3. การเรี ยนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพความคิด
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4. การเรี ยนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้
5. การสอนโดยใช้ชุดการสอน
6. การสอนตามแนวพุทธวิธี
7. การสอนตามแนววัฏจักรการเรี ยนรู้
8. การสอนตามวิธีของเทนนีสัน
9. การสอนตามหลักการเรี ยนรู ้ของกาเย่
10. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ
11. การสอนแบบกระบวนการ
12. การสอนแบบโครงการ
13. การสอนแบบโครงงาน
14. การสอนแบบบูรณาการ
15. การสอนแบบรอบรู้
16. การสอนแบบศูนย์การเรี ยน
17. การสอนแบบสื บสวนสอบสวน
18. การสอนแบบอุปนัย
19. การสอนแบบนิรนัย
20. การสอนรายบุคคลหรื อการเรี ยนด้วยตนเอง
หน่ ว ยการศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก นิ เ ทศและพัฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 33-74) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนคิด
เป็ นทาเป็ น และแก้ปัญหาได้ ซึ่ งนักเรี ยนต้อง สื บค้น เสาะหา สารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วย
วิธีการต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู ้น้ นั อย่างมีความหมาย สมารถสร้างเป็ นองค์ความรู ้
ของนักเรี ยนเอง เก็บเป็ นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์
ใดๆ ซึ่ งครู ผสู ้ อนสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. กิจกรรมหลัก
1.1 กระบวนการสื บสะหาความรู้
1.2 กระบวนการแก้ปัญหา
1.3 การสื บค้นรายกรณี
1.4 การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
1.5 การเรี ยนรู ้แบบสหร่ วมใจ
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1.6 การจัดโครงงานวิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมเสริ ม
2.1 การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
2.2 การแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
2.3 การจัดทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์
2.4 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์
2.5 การจัดชุมนุมวิทยาศาสตร์
2.6 การเชิญผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นวิทยาศาสตร์เป็ นวิทยากร
1. กิจกรรมหลัก เป็ นกิ จกรรมที่ จดั ให้นกั เรี ยนพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน ซึ่ งมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1.1 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)
เป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สืบค้น สื บเสาะ สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า
ด้วยวิธีการต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและรับรู ้ความรู ้น้ นั อย่างมีความหมาย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ประกอบด้วย
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยนาเรื่ องที่สนใจ อาจ
มาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยูใ่ นช่วงเวลานั้น หรื อเชื่ อมโยงกับความรู ้เดิมที่เรี ยนมาแล้ว เป็ น
ตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม เป็ นแนวทางที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่สนใจ มี
การกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติ ฐาน กาหนดทางเลื อกที่เป็ นไปได้ ลงมื อ
ปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลาย
วิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลเพียงพอ จึงนาข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล นาเสนอผลที่ได้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น บรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลอง
หรื อรู ปวาด
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิม
แนวคิดที่ได้จะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่ องต่างๆ ทาให้เกิดความรู ้กว้างขึ้น
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่า
นัก เรี ย นมี ค วามรู้ อะไรบ้าง อย่า งไรและมากน้อยเพี ย งใด จากนั้นจะนาไปสู่ ก ารนาความรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น
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1.2 กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process)
กระบวนการแก้ปั ญ หา เป็ นการจัด กิ จกรรมให้ นัก เรี ย นได้แ ก้ปั ญหาต่ า งๆ โดยผ่า น
กระบวนการคิ ด และปฏิ บ ัติ อ ย่า งมี ร ะบบ ผลที่ ไ ด้จ ากการฝึ กจะช่ ว ยให้ นัก เรี ย นได้ต ัด สิ น ใจ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการคิดอย่างมีระบบ ผลที่ได้จากการฝึ กจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้กระบวนการหรื อวิธีการ ความรู ้ ทักษะ
ต่างๆ และความเข้าใจในปั ญหานั้นมาประกอบกันเพื่อเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหาซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ทาความเข้าใจปั ญหา ผูแ้ ก้ปัญหาต้องทาความเข้าใจกับปั ญหาที่พบอย่างถ่องแท้ใน
ประเด็นต่างๆคือ
- ปั ญหาถามว่าอย่างไร
- มีขอ้ มูลใดบ้างแล้ว
- มีเงื่อนไขหรื อความต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมหรื อไม่
การวิ เคราะห์ ปั ญหาอย่า งดี จะช่ ว ยให้ ข้ นั ตอนต่ อ ไปดาเนิ น ไปอย่า งราบรื่ น ซึ่ งการ
ประเมินว่านักเรี ยนเข้าใจปั ญหามากน้อยเพียงใด ทาได้โดยการกาหนดให้นกั เรี ยนเขียนแสดงถึง
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
2. วางแผนแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการคิ ดหาวิธีวางแผนเพื่อการแก้ปั ญหาโดยใช้
ข้อมูลจากปั ญหาที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วในขั้นที่ 1 ประกบกับข้อมูลและความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
นั้นและนามาใช้ประกอบกับการวางแผนแก้ปัญหา ในกรณี ที่ตอ้ งตรวจสอบโดยการทดสอบหรื อ
ตรวจสอบ และอาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลการแก้ปัญหา
3. การดาเนิ นการแก้ปัญหาและประสิ ทธิ ภาพและประเมินผล ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการลงมือ
แก้ปั ญ หาและประเมิ น ว่า วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาและผลที่ ไ ด้ถู ก ต้อ งหรื อ ได้ผ ลเป็ นอย่า งไร ถ้า การ
แก้ปัญหาทาได้ถูกต้องก็จะมีการประเมินต่อไปอีกว่า วิธีการนั้นน่าจะยอมรับไปใช้ในการแก้ปัญหา
อื่ นๆ หรื อไม่ แต่ถ้าพบว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ป ระสบผลสาเร็ จ นักเรี ยนจะต้องย้อนกลับไปท า
ความเข้าใจใหม่วา่ มีขอ้ บกพร่ องประการใด เช่น ข้อมูลกาหนดให้ไม่เพียงพอ เพื่อจะได้เริ่ มต้นการ
แก้ปัญหาใหม่
4. ตรวจสอบการแก้ปัญหา เป็ นการประเมินภาพรวมของการแก้ปัญหา ทั้งในด้านวิธีการ
แก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหา
ใดๆ ต้องตรวจสอบถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วย
1.3 การสื บค้ นรายกรณี (Discovery learning)
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การสื บค้นรายกรณี เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนค้นพบคาตอบ หรื อหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง ซึ่ งครู จะเป็ นผูน้ าสถานการณ์ที่เหมาะสมมาให้นกั เรี ยนค้นพบหรื อแก้ปัญหาด้วยตนเอง มี 2
แบบ คือ
1. การค้นพบที่แนวทาง( Guide Discovery Method) เป็ นการจัดกิจกรรมที่ครู พยายามนา
นักเรี ยนเข้าสู่ เนื้ อหาโดยการใช้คาถามที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสม และการอธิ บายเพื่อให้นกั เรี ยนได้
ค้นพบความคิดรวบยอดหรื อหลักการ
2. การค้นพบด้วยตนเอง (Pure Discovery Method) เป็ นวิธีการที่คาดหวังว่านักเรี ยนจะ
ไปสู่ ความคิดรวบยอด และหลักการด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งได้รับคาแนะนาจากครู
ซึ่ งมีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบรายกรณี มี 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเผชิญหน้ากับปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่ชวนสงสัยหรื อน่าสนใจ โดยอาจ
ดาเนินการ ดังนี้
1) การใช้คาถามของครู
2) การใช้เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งการทดลองประกอบการซักถาม
3) นักเรี ยนเผชิญกับสิ่ งนั้น หรื อสถานการณ์น้ นั ด้วยความตั้งใจของตนเอง หรื อโดย
บังเอิญแล้ว นักเรี ยนจะต้องสารวจ สังเกตสิ่ งนั้น สถานการณ์น้ นั แล้วตีความหมายของสิ่ งนั้น สรุ ป
เป็ นปั ญหาหรื อสิ่ งที่น่าค้นหาต่อไป เพราะ “สิ่ ง” “สถานการณ์ ” หรื อ”สภาวะ” ที่เป็ นตัวกระตุน้
ความคิดและความสนใจนั้น เรี ยกว่า “สิ่ งสื บค้น”( Inquiry)
ขั้นที่ 2 ขั้นสัมพันธ์และรวบรวมข้อมูลหรื อขั้นคิดสื บค้น อาจจะเริ่ มจากการตั้งสมมติฐาน
(หลังจากที่ผ่านขั้นที่ 1 มาแล้ว) แล้วไปรวบรวมหาข้อมูลจากการทดลองหรื อจากแหล่ งวิชาการ
ต่ า งๆ ถ้า ไม่ มี ส มมติ ฐานก็ มี ข ้อสนใจที่ อ ยากรู ้ อยากคิ ดหรื อ ค้นคว้า ต่ อ ไป ฉะรั้ นขั้น นี้ อ าจเป็ น
กิจกรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
1) คาถาม-คาตอบ ที่ผเู ้ รี ยนคิดเองไปเรื่ อยๆจนหาข้อสรุ ปไม่ได้
2) คาถาม-คาตอบ หรื อการอภิปรายที่มีผอู ้ ื่น กระตุน้ ให้คิดจนสรุ ปความรู ้ใหม่เองได้
3) การดาเนิ นงานจัดระบบการหาข้อมู ล โดยเริ่ ม คิ ดถึ งสิ่ งที่ เกี่ ย วข้องกับเรื่ องนั้นแล้ว
แบ่งเป็ นหัวข้อย่อยเพื่อคิด ค้นคว้า หาข้อมูล
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปความรู ้ที่คน้ พบใหม่ จะต้องนาเอาสิ่ งที่คน้ พบได้ในขั้นที่ 2 มาสรุ ปเป็ น
แนวคิดใหม่ เพื่อขยายแนวคิดเดิ มนั้น ในขั้นนี้ กิจกรรมสารวจจะลดน้อยลงมาเหลือกิจกรรมเด่น 2
ลักษณะ คือ การสร้างความหมายให้กบั ข้อมูล การค้นพบสิ่ งใหม่
1.4 การเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (Participatory learning : PL)
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
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ผูส้ ร้างความรู ้จากประสบการณ์เดิม การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมมีหลักสาคัญ 5 ประการ คือ
1. เป็ นการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
2. ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ที่ทา้ ทายอย่างต่อเนื่องและเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่า Action
Learning
3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองและระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
4. ปฏิสัมพันธ์ที่มี ทาให้เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้ที่ทุกคนมีอยูอ่ อกไปอย่าง
กว้างขวาง
5. มีการสื่ อสารโดยการพูดหรื อการเขียน เป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้
องค์ประกอบการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม การเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม มีองค์ประกบที่สาคัญ
ดังนี้
1. ประสบการณ์ (Experience) ครู ช่วยให้นกั เรี ยนนาประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนา
เป็ นองค์ความรู้
2. การสะท้อนความคิดและการอภิปราย (Reflect and Discussion) ครู ช่วยให้นกั เรี ยน
ได้มีโอกาสแสดงออก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันอย่างลึกซึ้ ง
3. เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) นักเรี ยนเกิด
ความเข้าใจและนาไปสู่ การเกิ ดความคิดรวบยอด อาจเกิดขึ้นได้โดยนักเรี ยนเป็ นฝ่ ายริ เริ่ ม แล้วครู
ช่ วยเติ ม แต่ ง ให้ส มบู รณ์ หรื อในทางกลับ กันครู เป็ นผูน้ าทางและนัก เรี ย นเป็ นผูส้ านต่ อ จนเกิ ด
ความคิดนั้นสมบูรณ์เป็ นความคิดรวบยอด
4. การทดลองหรื อประยุกต์แนวคิด (Experience Application) นักเรี ยนนาเอาการเรี ยนรู้
ที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ไปประยุก ต์ใ ช้ในลัก ษณะหรื อสถานการณ์ ต่างๆ จนเกิ ดเป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ ข อง
นักเรี ยน
หลักการสอนแบบมีส่วนร่ วม ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แต่ละครั้งจะมี องค์ประกอบ
ทางด้าน พุทธิ พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่ งมีหลักการสอนแบบมีส่วนร่ วมในแต่ละด้าน ดังนี้
1. หลักการสอนความรู ้แบบมีส่วนร่ วม
การสอนความรู้ (Knowledge) ที่ใช้หลักการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม คือการคิดสร้างสรรค์
และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ลกั ษณะเฉพาะของการสอนความรู ้ ที่ยึดหลักการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วน
ร่ วม ซึ่ งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในการสอนความรู ้น้ นั เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชานั้น
2. หลักการสอนเจตคติอย่างมีส่วนร่ วม
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การสอนในด้านจิตพิสัย ซึ่งองค์ประกอบ 2 ด้าน คือการสร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับเจต
คติ และการจัดระบบความคิด ความเชื่ อ เมื่ อนาสัมพันธ์กบั หลักการทัว่ ไปของการเรี ยนรู ้ แบบมี
ส่ วนร่ วมลักษณะเฉพาะของการสอนเจตคติ คือเน้นประสบการณ์ดา้ นความรู ้สึกของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างเต็มที่ ผูเ้ รี ยนได้สรุ ปด้วยตนเอง โดยผูส้ อนกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนคิดและช่ วยเพิ่มเติ ม ผูเ้ รี ยนได้ทากิ จกรรมทั้งในหรื อนอกเวลาเรี ยนเพื่อให้มีเจตคติที่ฝั่ง
แน่นมากขึ้น
3. หลักการสอนทักษะแบบมีส่วนร่ วม
การสอนทักษะมีข้ นั ตอน ดังนี้
3.1 ขั้นรู ้ชดั เห็นจริ ง เป็ นขั้นตอนที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้วา่ ทักษะเหล่านั้น มีความสาคัญ
และฝึ กฝนให้ทาเป็ นหรื อทาได้อย่างไร
3.2 ขั้นลงมือกระทา เป็ นขั้นตอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิที่ได้เรี ยนรู ้มา
จากขั้นตอนแรก
1.5 การเรียนแบบสหร่ วมใจ (Cooperative Learning)
การเรี ยนแบบสหร่ วมใจ เป็ นการเรี ยนที่ เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนให้
นักเรี ยนทางานด้วยกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 2-6 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ยอมรับความคิดเห็ นและความสาคัญของผูอ้ ื่น เพื่อให้เกิ ดผลการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ด้านความรู ้ ( Cognitive) ทางด้านอารมณ์จิตใจ (Affective)
ขั้นตอนการเรี ยนแบบสหร่ วมใจ มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรี ยม กิจกรรมในขั้นเตรี ยมประกอบด้วยครู แนะนาทักษะในการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันและจัดกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 2-6 คน ครู ควรแนะนาเกี่ยวกับระเบียบ
ของกลุ่มบทบาทและหน้าที่ของสมาชิ กในกลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนและการทากิจกรรม
ร่ วมกันและทักษะการฝึ กฝนทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการทากิจกรรมกลุ่ม
2. ขั้นสอน ครู นาเข้าสู่ บทเรี ยน แนะนาเนื้อหาและแหล่งข้อมูลมอบหมายงานให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม และอธิ บายขั้นตอนการทางาน
3. ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม นักเรี ยนรู่ ร่วมกันในกลุ่มย่อย โดยที่แต่ละคนมีบทบาทและ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็ นขั้นตอนที่สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม
ในขั้นนี้ครู จะกาหนดให้นกั เรี ยนใช้เทคนิคต่างๆ กันในการทากิจกรรมแต่ละครั้ง เทคนิ คที่ใช้แต่ละ
ครั้งจะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรี ยนแต่ละเรื่ อง ในการเรี ยนแต่ละครั้งหนึ่ งๆ อาจต้อง
ใช้เทคนิคการเรี ยนหลายๆเทคนิคประกอบกัน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยน
4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นนี้เป็ นการตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ
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หน้าที่ครบถ้วนแล้วหรื อยัง ผลการปฏิบตั ิ ผลการปฏิบตั ิเป็ นอย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่ม
และรายบุคคล ในบางกรณี นกั เรี ยนต้องซ่อมเสริ มสิ่ งที่ขาดตกบกพร่ อง ต่อจากนั้นเป็ นการทดสอบ
5. ขั้นสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผลการทางานกลุ่ม ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ป
บทเรี ยนถ้ามีสิ่งที่ผเู ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ ครุ ควรอธิ บายเพิ่มเติม ครุ และนักเรี ยนช่วยกันประเมินผลการ
ทางานกลุ่มและพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
ในการเรี ยนแบบร่ วมใจ นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการทากิ จกรรมการเรี ยนเพราะ
จะต้องรับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองและของเพื่อน ครุ มีบทบาทในการวางแผน การเตรี ยมการ
และการเป็ นผูส้ นับสนุนการทากิจกรรมของนักเรี ยน
1.6 การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ (Project Method)
เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า หรื อปฏิบตั ิงานตามหัวข้อที่ผเู้ รี ยน
สนใจ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กกระบวนการทางานอย่างมีข้ นั ตอน มีการวางแผนในการทางานหรื อการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ จนการดาเนิ นงานสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุ ประสงค์ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ
การเรี ยนรู ้ อย่างหลากหลาย อันเป็ นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนิ นงานต่าง ๆ ได้วีการสอนโครงงานสามารถสอนต่อเนื่ องกับวีสอนแบบบูรณาการได้ ทั้งใน
รู ปแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้นาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาบูรณาการเพื่อทาโครงงาน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นกาหนดปั ญหา หรื อสารวจความสนใจ ผูส้ อนเสนอสถานการณ์หรื อตัวอย่างที่เป็ น
ปัญหาและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนหาวีการแก้ปัญหาหรื อยัว่ ยุให้ผเู ้ รี ยนมีความต้องการใคร่ เรี ยนใคร่ รู้ ใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
2. ขั้นกาหนดจุดมุ่งหมายในการเรี ยน ผูส้ อนแนะนาให้ผเู ้ รี ยนกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชดั เจน
ว่าเรี ยนเพื่ออะไร จะทาโครงงานนั้นเพื่อแก้ปัญหาอะไร ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยนกาหนดโครงงานแนวทาง
ในการดาเนินงานได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. ขั้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ผเู ้ รี ยนวางแผนแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นโครงงานเดี่ยว
หรื อ กลุ่ ม ก็ ไ ด้ แล้ว เสนอแผนการด าเนิ น งานให้ ผูส้ อนพิ จ ารณา ให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ และ
ข้อเสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเขี ยนโครงงานตามหัวข้อซึ่ งมีหัวข้อสาคัญ
(ชื่ อโครงงาน หลัก การและเหตุ ผ ลวัตถุ ป ระสงค์ห รื อจุ ดมุ่ ง หมาย เจ้า ของโครงการ ที่ ป รึ ก ษา
โครงการ แหล่ ง ความรู ้ สถานที่ ด าเนิ น การ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ วิธี ดาเนิ นการ
เครื่ องมือที่ใช้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ)
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4.ขั้นลงมื อปฏิ บ ัติห รื อ แก้ปั ญหา ให้ ผูเ้ รี ย นลงมื อปฏิ บ ัติหรื อแก้ปั ญหาตามแผนการที่
กาหนดไว้โดยมีผสู ้ อนเป็ นที่ปรึ กษา คอยสังเกต ติดตาม แนะนาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั สังเกต เก็บรวบรวม
ข้อมูล บันทึกผลดาเนินการด้วยความมานะอดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึ กษาหารื อกันเป็ นระยะ
ๆ ผูส้ อนจะเข้า ไปเกี่ ย วข้องเท่ า ที่ จาเป็ น ผูเ้ รี ย นเป็ นผูใ้ ช้ความคิ ด ความรู้ ในการวางแผนและ
ตัดสิ นใจทาด้วยตนเอง
5.ขั้น ประเมิ น ผลระหว่ า งปฏิ บ ัติ ง าน ผู ้ส อนแนะน าให้ ผู ้เ รี ย นรู ้ จ ัก ประเมิ น ผลก่ อ น
ดาเนิ นการระหว่างดาเนิ นการและหลังดาเนิ นการ คือรู ้ จกั พิจารณาว่าก่อนที่จะดาเนิ นการมีสภาพ
เป็ นอย่างไร มีปัญหาอย่างไรระหว่างที่ดาเนิ นงานตามโครงงานนั้น ยังมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรื อเป็ น
ข้อบกพร่ องอยู่ ต้อแก้ไขอะไรอี กบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไร เมื่ อดาเนิ นการไปแล้วผูเ้ รี ยนมี แนวคิ ด
อย่างไร มีความพึงพอใจหรื อไม่ ผลของการดาเนิ นการตามโครงงาน ผูเ้ รี ยนได้ความรู ้ อะไร ได้
ประโยชน์อย่างไร และสามารถนาความรู ้น้ นั ไปพัฒนาปรับปรุ งงานได้อย่างดียิ่งขึ้น หรื อเอาความรู ้
นั้นไปใช้ในชีวติ ได้อย่างไร โดยผูเ้ รี ยนประเมินโครงงานของตนเองหรื อเพื่อนร่ วมประเมิน จากนั้น
ผูส้ อนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซึ่ งผูป้ กครองอาจจะมีส่วนร่ วมในการประเมินด้วย
ก็ได้
6. ขั้นสรุ ป รายงานผล และเสนอผลงาน เมื่อผูเ้ รี ยนทางานตามแผนและเก็บข้อมูลแล้วต้อง
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและเขียนรายงานเพื่อนาเสนอผลงาน ซึ่ งนอกเหนือจากรายงานเอกสาร
แล้ว อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ แบบจาลอง หรื อของจริ งประกอบการนาเสนอ อาจจัดได้หลาย
รู ปแบบ เช่น จัดนิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ
2. กิจกรรมเสริ ม เป็ นกิ จกรรมที่จดั เพิ่มให้นกั รเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า และมีประสบการณ์
เพิ่มเติมความสนใจและความถนัด ซึ่ งมีขอ้ ควรคานึก 3 ประการดังนี้
1. ควรเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นได้มี ส่ วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมและร่ วมบริ ก าร โดยมี
อาจารย์ที่ปรึ กษาคอยให้แนะนาอย่างใกล้ชิด
2. ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เข้ากิจกรรมตามความสมัครใจของนักเรี ยน
3. ครู ที่ปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั กิจกรรมควรมีแผนการล่วงหน้าเสมอ ไม่ควรปล่อยไว้และเตรี ยม
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายหลัง
กิจกรรมเสริ มที่ควรจัดให้นกั เรี ยน มีดงั นี้
2.1 การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
การจัดนิทรรศการทางวิทยาสตร์เป็ นการจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ครู และนักเรี ยน
หรื อนัก เรี ย นได้จดั กระทาโดยวิธี ก ารรวบรวมผลงานต่ า งๆ เช่ น ผลงานจากการไปศึ ก ษานอก
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สถานที่ ผลงานการทดลอง ผลงานจากการรวบรวมความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งผลงานการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
2.2 การแข่ งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน
ตามความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ได้แสดงออกถึง
ความรู ้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแข่งขันตอบปั ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่ ง ประดิ ษฐ์ท างวิทยาศาสตร์ การแข่ง ขันความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.3 การทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์
การทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการจัดประสบการณ์ ให้แก่นักเรี ยนนอกบริ เวณ
โรงเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนเห็ นและเผชิ ญกับบุคคล สถานที่ และสิ่ งต่างๆ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
เข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ กบั สภาพจริ งในชีวติ
2.4 การจัดค่ ายวิทยาศาสตร์
เป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทางวิท ยาศาสตร์ เสริ มหลักสู ตร ซึ่ ง จัดให้นัก เรี ย นที่ ม าเข้าร่ วม
กิจกรรมพักแรมกันที่ใดที่หนึ่ง กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่จดั ขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่ช่วย
เพิ่มพูนความรู ้ ทักษะกระบวนการ และประสบการตรงทางวิทยาศาสตร์ ในสภาพแวดล้อมจริ ง
2.5 การจัดกิจกรรมชุ มนุมทางวิทยาศาสตร์
ชุ มนุ มวิทยาศาสตร์ เป็ นกิ จกรรมนอกหลักสู ตรหรื อเสริ มหลักสู ตรอย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นที่
ชุ มนุ มของนักเรี ยนที่ มีความสนใจและมี ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ร่ วมกันทางาน ศึ กษา
ค้นคว้า ปรึ กษา และแก้ปัญหาต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องที่ ตนสนใจ โดยมี คณะกรรมการ
ดาเนิ นการตามโครงการ/งานที่เห็นชอบร่ วมกัน และได้รับอนุ มตั ิจากสถานศึกษาแล้วภายใต้การ
แนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.6 การเชิ ญผู้มีประสบการด้ านวิทยาศาสตร์ เป็ นวิทยากร
การเชิ ญวิทยากรผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ มาให้ความรู ้และเพิ่มพูนประสบการณ์
แก่ผเู ้ รี ยนนอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ปกติในห้องเรี ยน นับว่าเป็ นกิจกรรม
ที่น่าสนใจที่จะช่วยส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจได้ดีวธิ ี หนึ่ง
สรุ ปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ที่กล่าวมา เป็ นการจัดกิ จกรรมเพื่อให้
ผูเ้ รี ย นพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เพื่ อพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของ
นักเรี ยน เป็ นการเรี ยนรู้หลักการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ ทาให้ผูเ้ รี ยนสร้างองค์
ความรู ้ และนาไปใช้ป ระยุกต์แก้ปั ญหาได้อย่างถู กต้องเหมาะสม ซึ่ งถื อว่า กระบวนการพัฒนา
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ผูเ้ รี ยนให้มี ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ อันจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมี ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้
เพิ่มขึ้น โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู้ (Inquiring Process) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อ ส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นซึ่ งมีข้ นั ตอน
ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยนาเรื่ องที่สนใจ อาจ
มาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยูใ่ นช่วงเวลานั้น หรื อเชื่ อมโยงกับความรู ้เดิมที่เรี ยนมาแล้ว เป็ น
ตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม เป็ นแนวทางที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่สนใจ มี
การกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติ ฐาน กาหนดทางเลื อกที่ เป็ นไปได้ ลงมื อ
ปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลาย
วิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลเพียงพอ จึงนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล นาเสนอผลที่ได้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น บรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลอง
หรื อรู ปวาด
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู เดิม
แนวคิดที่ได้จะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่ องต่างๆ ทาให้เกิดความรู ้กว้างขึ้น
5. ขั้นประเมิ น (Evaluation) เป็ นการประเมิ นการเรี ย นรู ้ ด้วยกระบวนการต่ า งๆ ว่า
นัก เรี ย นมี ค วามรู้ อะไรบ้าง อย่า งไรและมากน้อยเพี ย งใด จากนั้นจะนาไปสู่ ก ารนาความรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่นๆ
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ขา้ งต้นนั้น ผูว้ ิจยั ยัง
ได้ศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข องนัก วิ จ ัย หลายท่ า น ดัง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ดวงใจ บุ ญ ประคอง (2549) ได้พ ฒ
ั นาผลการจัด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งการด ารงพัน ธุ์ ข อง
สิ่ งมี ชีวิต ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ ผลการวิจยั
พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5ก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
มีคะแนนผลการเรี ยนรู ้หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ความคิดเห็ น
ของนักเรี ยนนั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการดารงพันธุ์ ของสิ่ งมี ชีวิตที่
จัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับเห็ นด้วยมากไปหาน้อย คื อด้าน
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนมีความคิดเห็นว่า บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ สนุ กสนานเป็ นกันเอง
ระหว่ า งเพื่ อ น ด้า นประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากการเรี ย นรู ้ นัก เรี ย นสามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน และด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นกั เรี ยนต้องลง
มือปฏิบตั ิจริ ง
ปาริ สา ขาวขา (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น ตามความคิดเห็ น
ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ จานวน 5 ท่า น มี ความเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เท่ า กับ
79.23/77.22 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ที่ระดับ .05 และมีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ .033 หรื อคิดเป็ น ร้อยละ
33 และความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นด้ว ยชุ ด ฝึ กทัก ษะการคิ ดวิเคราะห์ ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับมาก
วารี รัตน์ สติ ราษฏร์ (2553) ได้ศึ ก ษาการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อ ที่
ส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารรอบตัว สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่ส่งเสริ มความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารรอบตัว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1มี
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ 5 เทคนิ คได้แก่ เทคนิ ค LG, IG, TGT, STAD และ CO-OP
CO-OP ในแต่ละชุ ดกิจกรรมมีองค์ประกอบ ดังนี้ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับครู และกิจกรรม
การเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน ผลพิจารณาความเหมาะสม พบว่า ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากและมี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 78.28/77.06 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ดวิเคราะห์ รายวิช าวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง สาร
รอบตัวสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และนัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการเรี ย นโดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อที่ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการคิ ดวิเคราะห์ รายวิช าวิทยาศาสตร์ เรื่ องสารรอบตัว สาหรั บนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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Bassmajian (1978 : 210 - A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับวุฒิภาวะตามทฤษฏี
ของเพียเจต์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในรัฐคาลิฟอเนยร์ กับความสามารถในการเรี ยนรู ้
วิชาชี ววิทยาและการพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิจารณ์กบั กลุ่มนักศึกษา 83 คน ที่เรี ยนวิชา Biology 1
โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ของเบอร์ นี่ (Burne) ปรากฏว่านักศึกษาที่
คิดด้วยนามธรรม มีผลสัมฤทธิ์ วิชาชี ววิทยาสู งกว่ากลุ่มที่ยงั ไม่ถึงระดับการคิดนามธรรม Lumkim
(1999 : 369-A)ได้ศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ ความ
คงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนระดับ 5 และ 6 มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ไม่
ต่างกัน นักเรี ยนระดับ 5 ทั้ง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ มควบคุ ม มี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความ
คงทนในวิชาสั ง คมไม่ แตกต่ า งกัน ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ที่ 6 ที่ เป็ นกลุ่ ม ทดลอง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสู งกว่ากลุ่มควบคุม
ตอนที่ 4 แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์
1. ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์ เป็ นคุ ณลักษณะของบุคคลซึ่ งมีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ ดังนี้
สาลี ทองทิว (2545:5) ได้ขยายความหมายของคาว่าจิตวิทยาศาสตร์ ไว้ ดังนี้
1. นักเรี ยนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรี ยนที่มีความสนใจใคร่ รู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่อยูร่ อบตัวทั้งยังมีความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของตนเองพอที่จะออกสารวจศึกษา เพื่อ
หาคาตอบให้กบั สิ่ งที่ตอ้ งการรับรู ้ ไม่รอคอยคาตอบจากหนังสื อหรื อจากครู และผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่เพียง
อย่างเดียว
2. นักเรี ยนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรี ยนที่ให้ความสาคัญต่อความรู้หลักการ
ทฤษฏี ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเลื อกที่จะใช้ความรู ้ หรื อบูรณาการความรู ้ เหล่านี้ เข้าด้วยกัน
เพื่อจะใช้ในการหาคาอธิ บายให้กบั ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่พวกเขาสงสัยและ
ต้องการคาตอบ
3. นักเรี ยนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรี ยนที่เข้าใจที่มาของหลักการของข้อค้นพบ
และวิวฒั นาการของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งยังให้ความสนใจและความสาคัญต่อผูค้ น้ พบ
และต่อกระบวนการค้นพบเหล่านี้
4. นักเรี ยนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรี ยนที่ให้ความสาคัญต่อการนาความรู ้ที่ได้

71

จากวิทยาศาสตร์ ไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันของตนเองหรื อสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ
เพื่อนาไปใช้
5. นักเรี ยนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรี ยนที่ตระหนักถึงผลกระทบของการทดลอง
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสิ่ งแวดล้อมและความสมดุลของธรรมชาติ
6. นักเรี ยนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง นักเรี ยนที่ตระหนักถึงความสาคัญของ
กระบวนการตั้ง ค าถาม ตั้ง สมมติ ฐ าน การทดลอง การสรุ ป ประมวลผลและการนาเสนอเพื่ อ
อภิปรายผลการค้นพบในกลุ่มชุ มชนการเรี ยนรู ้ กับทั้งสามารถเลือกใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์
หรื อดัดแปลงใช้เครื่ องมือเหล่านี้เพื่อหาคาตอบให้กบั สิ่ งที่สงสัยหรื อต้องการพิสูจน์
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 106 )ได้กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ เป็ น
คุณลักษณะหรื อลักษณะนิ สัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู ้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่ รู้ ความมุ่งมัน่
อดทนรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ ประหยัด การร่ วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความมีเหตุผล การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ปาริ ชาติ เบ็ญจวรรณ์ (2551 : 46-47) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ ไว้วา่ เป็ น
คุณลักษณะของจิตใจของบุคคลที่มีความคิด ความเชื่ อความรู ้สึกโน้มเอียงและยึดมัน่ ในคุณค่าของ
วิธีการคิดที่อยู่บนพื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทรรศนะการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ ใน
การวิพากษ์วจิ ารณ์ความรู ้ของผูร้ ู ้หรื อองค์ความรู ้เดิมที่มีอยูเ่ พื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ที่สมบูรณ์
Sanyo Denki (1997) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ คือ ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจใน
วิทยาศาสตร์ ความคิดอย่างเป็ นระบบ การรู้จกั การออกแบบและวางแผน ทักษะการเรี ยนรู้การ
ทดลองและการสังเกต
Novak Gary (2005) ได้กล่าวไว้ว่า จิตวิทยาศาสตร์ เป็ นมาตรฐานของความเป็ นปรนัย
ความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และความเป็ นจริ งที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ
และเจตคติ
UNESCO (2005) ได้กล่าวไว้วา่ จิตวิทยาศาสตร์ มีส่วนประกอบที่สาคัญคือทัศนคติทวั่ ไป
ของมนุ ษย์ ตัวอย่างเช่ น ทัศนคติดา้ นศิลปะ ด้านบริ หารธุ รกิ จ ด้านจิตใจ ด้านไหวพริ บ ด้าน
ศีลธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ งเป็ น ทัศนคติที่มีอยูใ่ นแต่ละคน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาคานิ ยาม ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ ของนักการศึ กษาหลายท่าน ซึ่ ง
สรุ ป ได้ว่า คุ ณลัก ษณะหรื อบุ ค ลิ ก นิ สัย ของผูเ้ รี ยนหลัง จากการทดลองจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แล้วทาให้ก่อเกิ ดเป็ นลักษณะนิ สัยหรื อความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจของบุคคลที่
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แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมเยี่ยงนักวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งเกิดจากการศึกษาหาความรู ้หรื อการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์
Saunders. (1955) ได้ กล่าวถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์ วา่ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีระเบียบวินยั ในการดาเนินชีวติ
2. รู้จกั สังเกต
3. ไม่ลาเอียงในการทดลอง
4. รู ้จกั สื่ อข่าวสารที่ได้รับ
5. ระมัดระวังความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นและรู ้จกั วิธีที่จะป้ องกัน
6. มีจิตใจกว้างขวาง
7. มีความพร้อมที่จะหาความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
8. มีความเต็มใจที่จะทดสอบความจริ ง
9. มีความรอบคอบในการสรุ ป เมื่อมีหลักฐานเพียงพอ
10. มีทกั ษะในการตั้งสมมติฐานจากข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอ
Curtis, Well and William.(1960)ได้รวบรวมลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ไว้ ดังนี้
1. ไม่มีความเชื่อเรื่ องเกี่ยวกับโชคลาง ความลึกลับที่อธิ บายไม่ได้
2. มีอุดมคติและความกระตือรื อร้น อยากรู ้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทวั่ ๆ ไปที่เกิดขึ้นโดยชอบ
ทดสอบความจริ งที่เคยมีผคู ้ น้ คว้าไว้แล้วมีการสังเกตอย่างละเอียดถี่ถว้ น
3. มีนิสัยรักความจริ งและเชื่อเหตุการณ์ที่ตนได้ทดสอบแล้วคือ
4. มีนิสัยที่จะประมาณเหตุผลและมีความเชื่ อมัน่ ซื่ อสัตย์ต่อหลักวิชาและเหตุผลเพียงพอ
ในการกระทา
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เป็ นผูม้ ีใจกว้าง และยินดีที่จะทาการทดลองเพื่อพิสูจน์
ความจริ งได้เสมอ
Collete (1973:187) ได้เสนอองค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ โดยกล่าวถึงผูท้ ี่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ควรเป็ นดังนี้
1. มีความอยากรู้อยากเห็น
2. มีเหตุผล
3. ไม่ตดั สิ นใจอย่างรวดเร็ ว จะเก็บข้อสงสัยไว้จนกว่ามีหลักฐานพิสูจน์ได้
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4. มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นโดยไม่อคติ
5. มีการตัดสิ นใจอย่างวินิจวิเคราะห์พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสิ นใจ
6. มีความเป็ นปรนัยยึดความถูกต้องตามความเป็ นจริ งเป็ นหลัก
7. มีความเชื่อในเกียรติยศ ซื่อตรง
8. มีความถ่อมตนไม่โอ้อวด
Joseph และคณะ (1976:4-5) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่นบั ว่ามีจิตวิทยาศาสตร์
ไว้ดงั นี้
1. สามารถในการคิดและคานวณอย่างละเอียดลออ
2. มีใจเปิ ดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็น หลักฐาน และการทดลองใหม่ๆ
3. มีความซื่อสัตย์
4. กล้าตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
5. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์
6. ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ
Victor (1980:17) ได้กล่าวถึงลักษณะของผูท้ ี่มีจิตวิทยาศาสตร์ไว้ 14 ข้อ ดังนี้
1. อยากรู้อยากเห็น
2. พยายามหาหลักฐานต่างๆ ที่เชื่อถือได้
3. มีใจกว้าง
4. มีความหนักแน่น
5. ไม่ตดั สิ นใจด้วยอารมณ์
6. ไม่ลงสรุ ปเมื่อยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ
7. เคารพในความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
8. ไม่ตดั สิ นใจเรื่ องใด เมื่อยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ
9. ไม่เชื่อคาพูดที่ยงั ไม่มีขอ้ พิสูจน์
10. ไม่เชื่อโชคลาง
11. ยึดถือความจริ ง
12. เต็มใจที่จะตอบข้อซักถามของคนอื่น
13. เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เมื่อมีหลักฐานใหม่
14. ยินดีให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ (2555 :147-151) ได้ รวมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
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เข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านจิตพิสัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมด
และได้จาแนกคุณลักษณะและลักษณะนิสัยของจิตวิทยาศาสตร์ออกเป็ น 10 คุณลักษณะที่ครบคลุม
ลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ในตัวบุคคลซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความอยากรู้อยากเห็น คือ ความต้องการที่จะรู้หรื อปรารถนาที่จะเสาะแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่ตนสนใจหรื อต้องการค้นพบสิ่ งใหม่ ซึ่ งผูม้ ีความอยากรู ้อยากเห็นจะแสดงออก
โดยการถามคาถาม หรื อมีความสงสัยในสิ่ งที่ตนเองสนใจอยากรู ้ และมีความกระตือรื อร้นในการ
เสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ตนเองสนใจ
2. ความมีเหตุผล คือ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการตรวจสอบความถูกต้อง
และยอมรั บในคาอธิ บายอย่างมีเหตุ ผล โดยการแสวงหาข้อมูลจากการสังเกตหรื อการทดลองที่
เชื่อถือได้มาสนับสนุนอย่างพอเพียงและ
3. ความใจกว้าง คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์และ
ยินดีให้มีการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งโดยไม่ยึดมัน่ ในแนวคิดของตน เต็มใจที่จะรับรู ้ความคิดเห็นใหม่ๆ
และเต็มใจที่จะเผยแพร่ ความรู ้และความคิดเห็นแก่ผอู ้ ื่น
4. ความซื่อสัตย์ คือ การนาเสนอข้อมูลตามความเป็ นจริ ง การสังเกตและบันทึกผลต่างๆ
โดยปราศจากความลาเอียงหรื ออคติ มีความมัน่ คงหนักแน่นต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์ ไม่นาสภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มาเกี่ยวข้องกับการตีความหมายผลงานต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์
5. ความพยายามมุ่งมัน่ คือ ความตั้งใจแน่วแน่ในการค้นหาความรู ้ ไม่ทอ้ ถอยเมื่อผลการ
ทดลองล้ม เหลวหรื อ มี อุ ป สรรค ท างานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ หรื อ ด าเนิ น การ
แก้ปัญหาจนถึงที่สุด หรื อจนกว่าจะได้รับคาตอบ
6. ความรอบคอบ คื อ ความสามารถในการใช้วิจารณญาณก่อนที่ จะตัดสิ นใจใดๆ ไม่
ยอมรับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งว่าเป็ นจริ งทันที ถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ที่เชื่ อถือได้ หลีกเลี่ยงการตัดสิ นใจและ
การสรุ ปที่รวดเร็ วเกินไป
7. ความรับผิดชอบ คือ ความมุ่งมัน่ ภายในจิตใจที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้สาเร็ จด้วยดี
และตระหนักถึงผลของงานที่จะส่ งผลต่อสังคม มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
บรรลุผลสาเร็ จตามความคาดหมาย
8. ความร่ วมมือช่วยเหลือ คือ การใช้ทกั ษะทางสังคมและการมีปฏิสั มพันธ์กบั คนอื่นๆ
ได้แก่ การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกับบุคคลอื่น การยอมรับความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่น การขอความ
ช่ วยเหลื อและความร่ วมมื อจากผูอ้ ื่น เพื่อความร่ วมมือในการทางานกลุ่ ม หรื อการทางานใดงาน
หนึ่งให้ดาเนินไปจนบรรลุจุดมุ่งหมาย
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9.ความสร้างสรรค์ คือความกล้าที่จะแสดงความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิ ด
ธรรมดา ความช่างสงสัย และไม่ยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบตั ิของคนอื่นซึ่ งนาไปสู่ การค้นพบสิ่ ง
แปลกใหม่
10. เจคติ ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คื อ อารมณ์ และความรู ้ สึกนึ กคิ ดที่ ดีเกี่ ยวกับความสนใจ
ความเชื่ อ การยึ ด ถื อ ในคุ ณ ค่ า ของงานด้า นวิ ท ยาศาสตร์ ร วมถึ ง ผลกระทบในด้า นต่ า งๆ ของ
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อสังคมหรื อตัวนักวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วย
10.1 ความสนใจในวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้สึกชื่นชอบ พึงพอใจในวิทยาศาสตร์
หรื อสิ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
10.2 การเห็ นคุ ณค่าทางวิทยาศาสตร์ คื อการั บรู ้ การยอมรับถึ งประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์ หรื อสิ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
10.3 ความเชื่ อและค่านิ ยมที่เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คื อ ข้อมูล ความคิ ดเห็ น
ความเชื่ อของบุ ค คลที่ มี ต่อวิทยาศาสตร์ หรื อสิ่ งที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับ วิท ยาศาสตร์ ในด้านการ
เล็งเห็นถึงความสาคัญ หรื อการยามาใช้เป็ นเกณฑ์การประเมินการเลือกการตัดสิ นใจของบุคคล
10.4 คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ ความเชื่ อ และการ
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ที่ดีงามที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในการที่จะนาวิทยาศาสตร์ ไปคิดและปฏิ บตั ิ
เพื่อให้เกิดความดี ความถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งต่อสังคมต่อไป
สรุ ปได้ว่าการแบ่งลักษณะผูท้ ี่ มีจิตวิทยาศาสตร์ น้ นั ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะแบ่งเป็ น
ลักษณะใด ส่ วนใหญ่มีความคล้ายคลึ งกันมาก ต่างกันเฉพาะการจัดหมวดหมู่ของลักษณะเข้า
ด้วยกันหรื อแยกกัน ซึ่งการพิจารณาการตัดสิ นการมีจิตวิทยาศาสตร์ น้ นั จะต้องอาศัยพฤติกรรมที่บ่ง
บอกลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ เหล่านั้นด้วย ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้การพัฒนาเครื่ องมือประเมินจิต
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ช้ คุ ณ ลัก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวทางของสถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมด 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ความอยากรู้ อยากเห็ น 2) ความมี เหตุ ผล 3) ความพยายามมุ่ ง มัน่ 4) ความ
รับผิดชอบ 5) ความร่ วมมือช่วยเหลือ
3. แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์
การปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยาศาสตร์ ) ให้เกิ ดขึ้ นในตัวเด็กนักเรี ยนเป็ น
หน้าที่โดยตรงของครู ผสู้ อน แนวทางในการดา เนิ นการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ น้ นั มีนกั การ
ศึกษาเสนอไว้ดงั นี้
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พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (2537:63) ได้เสนอแนวทางที่ผูส้ อนจะพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี้
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการฝึ กประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเรี ยนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เน้นวิธีการ
เรี ยนรู้โดยใช้วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์
2. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบกิจกรรม เช่น การทา งานกลุ่มเพื่อฝึ กการทางานร่ วมกัน
ฝึ กการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และฝึ กการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนฝึ กการสังเกต การใช้คา ถาม หรื อสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วย
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยาศาสตร์ )
4. ผูส้ อนควรเตรี ยมกิ จกรรมหลาย ๆ อย่างที่ฝึกฝนด้านประสาทสัมผัสและให้ความ
หลากหลายของประสบการณ์ ไม่เบื่อหน่ายและอยากรู ้อยากเห็น
5. กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนสนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความริ เริ่ มสร้างสรรค์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 ) ได้
กล่าวถึงการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ให้กบั นักเรี ยนมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกประสบการณ์ เพื่อการเรี ยนรู ้ อย่างเต็มที่ โดยเน้นวิธีการ
เรี ยนรู ้จากการทดลองให้นกั เรี ยนมีโอกาสใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งจะช่วยพัฒนา
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้เวลาเดียวกัน
2. การมอบหมายให้ทากิจกรรมการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทุกการทดลองควรให้
นักเรี ยนทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อฝึ กการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฟั งความคิดเห็นของคนอื่น ฝึ กความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และในขณะที่นกั เรี ยนทาการทดลองนั้นครู ตอ้ งดูแลช่วยเหลือ
หรื อให้ความช่วยเหลือบางอย่าง และได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในขณะนั้นด้วย
3. การใช้คาถาม หรื อการสร้างสถานการณ์เป็ นช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสามารถสร้างเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ได้ดี
4. ในขณะทาการสอนควรนาหลักการจิตวิทยาการศึกษามาใช้ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับฝึ กประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน หรื อฝึ กประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทาง
ได้แก่ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว สถานการณ์ที่แปลกใหม่ เพื่อเร้าใจให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู้อยาก
เห็น การให้ความเอาใจใส่ ของครู ฯลฯ เหล่านี้เป็ นพลังสาคัญส่ วนหนึ่งต่อการพัฒนาเจตคติได้
5. ในการสอนแต่ละครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะของเจตคติแต่ละลักษณะตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาบทเรี ยน และวัยของนักเรี ยนกับให้มีการพัฒนาลักษณะเจตคติน้ นั ๆ ด้วย
6. นาตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชี วิตประจาวันซึ่ งเป็ นปั ญหาสังคม เช่น ปั ญหาการจราจรติดขัด
ในกรุ งเทพฯ แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวจากการตั้งข้อสังเกตของ
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นักเรี ยนเอง หรื อนักเรี ยนอาจจะประมวลจากประกาศของทางราชการหรื อ จากสื่ อสารมวลชนก็ได้
เพื่อฝึ กแนวคิดของนักเรี ยน ครู ควรเสนอกระบวนการแก้ปัญหา ได้แก่
6.1 กาหนดปั ญหา
6.2 ตั้งสมมติฐานหลาย ๆ ข้อเพื่อหาคาตอบ
6.3 ทาการทดลอง
6.4 รวบรวมข้อมูล
6.5 จัดกระทาและตีความหมายจากข้อมูล
6.6 สรุ ป
7. เสนอแนะแบบอย่างของผูม้ ีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งนักเรี ยนอาจศึกษาหรื อเรี ยน
แบบอย่างได้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ ครู บิดา มารดา เพื่อนนักเรี ยน ฯลฯ เป็ นต้น
จากการศึกษาแนวคิดนักการศึกษาที่กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั สรุ ป
ได้ว่า การพัฒนาจิ ตวิทยาศาสตร์ น้ นั ผูส้ อนต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้รับการฝึ กประสบการณ์
ต่างๆ การทดลองต่ างๆ เกิ ดการเรี ย นรู ้ และทัก ษะทางวิท ยาศาสตร์ และเน้นให้ผูเ้ รี ย นได้ล งมื อ
ปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมด้วยตัวเอง ท าให้เกิ ดความรั บ ผิดชอบ และฝึ กให้ผูเ้ รี ย นได้แสดงออกทางความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล ใช้คาถาม ถามหรื อสร้ างสถานการณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนา
เจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ ผูส้ อนใช้กิจกรรมที่ หลากหลายเพื่อฝึ กทักษะที่ หลากหลายและไม่เบื่ อ
หน่ายในการทากิจกรรม เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจและเกิดการเรี ยนรู ้พฒั นาก่อให้เกิดทักษะ
และจิตวิทยาศาสตร์
4. การวัดจิตวิทยาศาสตร์
การวัดเจตคติและการวัดจิตวิทยาศาสตร์ ไม่อาจวัดได้โดยตรง แต่สามารถทา นายได้จาก
พฤติกรรมทางวาจาหรื อทางกายอื่น ๆ
พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ( 2537:63) ได้เสนอแนะว่าการวัดเจตคติอาจทา ได้โดยวิธีต่อไปนี้
1. โดยการสัมภาษณ์ วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ง่ายและตรงไปตรงมามากที่สุด คือเมื่อต้องการทราบ
เจตคติของบุคคลต่อวัตถุ บุคคลหรื อสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงว่า
ว่าเขามีความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกต่ออย่างไร
2. โดยการสังเกตพฤติกรรม เมื่อต้องการทราบว่าใครมีความคิดเห็ นหรื อรู ้ สึกต่อสิ่ งใด
อย่างไรอาจทา ได้โดยวิธีสังเกตพฤติกรรมของบุคคลนั้นต่อสิ่ งนั้น วิธีน้ ี มีผโู ้ ต้แย้งมากว่าพฤติกรรม
ไม่อาจแสดงถึง เจตคติของสิ่ งใดได้ การที่คนเรากระทา สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งออกมา ในใจบุคคลนั้นอาจ
ไม่อยากทา สิ่ งนั้นก็เป็ นได้
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3. โดยใช้แบบทดสอบวัดเจตคติ สร้างข้อความเป็ นเชิ งข้อคิดเห็นต่อสิ่ งเร้าที่ตอ้ งการวัด
เจตคติเป็ นเครื่ องเร้าให้บุคคลที่ตอ้ งการอยากจะให้เขาแสดงเจตคติต่อสิ่ งนั้น ตอบในเชิ งว่าเห็นด้วย
หรื อไม่เห็นด้วยต่อข้อความนั้น ๆ
วรรณดี แสงประทีปทอง( 2536: 57-62)ได้กล่าวว่าเจตคติเป็ นลักษณะของบุคคลเป็ นการ
ตอบสนองของบุคคลเมื่อถูกเร้าด้วยสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง บุคคลอาจตอบสนองต่อสิ่ ง
เร้าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การวัดเจตคติของบุคคลอาจใช้วิธีการประเภทเดียวกับการวัด
ลักษณะอื่น ๆ ของมนุษย์ เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจ หรื อการรับรู้ แต่มีขอ้ แตกต่างในด้านเนื้ อหา
และการตีความหมายของข้อมูลที่เก็บได้ วิธีการที่ใช้วดั ลักษณะของมนุษย์มีมากมายหลายประเภท
การเลือกใช้ตอ้ งพิจารณาประเด็นของเจตคติที่ตอ้ งการวัดว่า
1. เป็ นเจตคติที่ผถู้ ูกวัดต้องการปกปิ ด บิดเบือน หรื อขัดข้องในการให้ศึกษามากน้อย
เพียงใด
2. ลักษณะของผูถ้ ูกศึกษา ว่ามีอายุมากน้อยเพียงใด มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นทาง
เจตคติน้ นั มากน้อยเพียงใด มีความสามารถในการอ่าน การเขียนดีหรื อไม่
3. เวลา และทุนในการเก็บข้อมูลมีมากน้อยเพียงใด
การวัดเจตคติอาจใช้วธิ ี การต่าง ๆ ได้ 6 วิธี ได้แก่
1. วิธีการสังเกต
การสังเกตเป็ นวิธีการเก็บข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุด การสังเกต หมายถึง การเฝ้ ามองและจด
บันทึกพฤติกรรมของบุคคลอย่างมีแบบแผน การวัดเจตคติโดยการสังเกตนี้ ผูศ้ ึกษาจะต้องอนุมาน
เจตคติของบุคคลเป้ าหมายจากพฤติกรรมที่เขาแสดง ในการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล ผูส้ ังเกต
จะต้องสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของบุคคล กล่าวคือ 1) ไม่ให้ผถู ้ ูกสังเกตรู ้ตวั ว่ากาลังถูก
สังเกต 2) ไม่ขอความร่ วมมือจากผูส้ ังเกต และ 3) ไม่เปลี่ ยนแปลงปรากฏการณ์ ที่ตอ้ งการวัด
นอกจากนี้ การใช้บุคคลเป็ นผูส้ ังเกตพฤติกรรมแล้ว พฤติกรรมบางประเภทอาจใช้เครื่ องมือบันทึก
ได้
ข้อดีของการสังเกต คือ ใช้ได้ง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ ผูส้ ังเกตอาจสังเกตหลายพฤติกรรม
ไปพร้อม ๆ กันก็ได้
ข้อจากัดของการสังเกต คือ สามารถศึกษาได้เฉพาะพฤติกรรมปัจจุบนั ของบุคคลและการ
แสดงพฤติกรรมอาจทาด้วยเหตุผลหลายอย่างและอาจถูกจากัดด้วนสภาพแวดล้อม ฉะนั้นข้อมูลที่
ได้จึงแคบและเฉพาะ ซึ่งอาจทาให้การอนุมานเจตคติจากพฤติกรรมที่สังเกตได้ขาดความเที่ยงตรง
โดยทัว่ ไปในการวัดเจตคติ ไ ม่ นิ ย มใช้ก ารสั ง เกตเพี ย งอย่า งเดี ย วแต่ จ ะใช้ค วบคู่ ไ ปกับ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์หรื อวิธีการอื่น ๆ
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2. วิธีการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ เป็ นการถามให้ตอบด้วยปากเปล่า ผูส้ ัมภาษณ์อาจจดบันทึกคาตอบหรื อ
อัดเสี ยงคาตอบไว้แล้วนามาวิเคราะห์ในภายหลัง การสัมภาษณ์จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมทั้ง
ข้อมูลในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อดีของการสัมภาษณ์ คือ การเก็บข้อมูลทาได้สะดวก และสามารถเก็บข้อมูลได้มากจน
เป็ นที่แน่ ชดั ในระยะเวลาอันสั้น และอาจจะได้ขอ้ มูลบางอย่างที่เป็ นประโยชน์แก่ เรื่ องที่ศึกษา
ข้อมูลเช่นนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในการวัดด้วยวิธีการอื่น ๆ
ข้อจากัดของการสัมภาษณ์ คือ การสัมภาษณ์อาจไม่ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งจากผูต้ อบ ผูถ้ ูก
สัม ภาษณ์ อาจรู ้ สึ ก ว่า ตนไม่ มี อิสระพอที่ จะตอบอย่า งเปิ ดอก หรื ออาจรู ้ สึ ก ว่า ไม่ คุ ้นเคยกับ ผู ้
สัมภาษณ์ เพียงพอที่จะเปิ ดเผยความรู้ สึกที่แท้จริ งของตน ฉะนั้นข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเจตคติของบุคคลต่อเรื่ องราวต่าง ๆ อาจไม่ตรงกับความจริ ง แต่เป็ นคาตอบที่ตอบตามความ
คาดหวังที่คิดว่าควรจะเป็ น
3. วิธีการใช้มาตรวัด
มาตรวัดเจตคติ หมายถึง เครื่ องมือที่สร้างขึ้นโดยอาศัยระเบียบวิธีที่มีการศึกษาวิจยั มาแล้ว
มาตรวัดเจตคติมีหลายแบบ มาตรวัดที่นิยมใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ มาตรวัดรวมของ Likert (LikertType)
ข้อดีของการใช้มาตรวัด คือ สามารถใช้กบั คนจานวนมากได้ในเวลาเดี ยวกัน ทาให้
สิ้ นเปลืองงบประมาณน้อยกว่าวิธีการอื่น ๆ และผูต้ อบสามารถตอบได้โดยอิสระ มาตรวัดที่ใช้จะมี
ความชัดเจนในเชิ งทฤษฎี และสามารถนาคะแนนการวัดเจตคติที่ ได้ไปเปรี ยบเทีย บ
ระหว่างบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มได้ วิธีการนี้จึงเป็ นที่นิยมมาก
ข้อจากัดของการใช้มาตรวัด คือ การสร้างเครื่ องมือต้องใช้เวลามากกว่าวิธีการอื่นและใน
หลายกรณี เครื่ องมือที่สร้างขึ้นไม่สามารถนาไปใช้กบั เรื่ องอื่น ๆ
4. วิธีการสะท้อนภาพ
การวัดเจตคติ โดยการใช้คาถามตรง ๆ ซึ่ งแสดงถึ งเจตนาของผูถ้ ามว่าต้องการจะศึกษา
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเกี่ยวกับผูถ้ ูกถามนั้น บางครั้งผูถ้ ูกถามอาจมีปฏิกิริยาต่อคาถามนั้น เช่น อาจยินดี
ตอบ หรื อเลือกตอบตามที่เห็นสมควร หรื อเสแสร้งให้ต่างไปจากความจริ ง ดังนั้นกรณี ที่ผศู ้ ึกษาไม่
แน่ ใจว่าเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาจะถูกปิ ดบัง หรื อจะได้ขอ้ มูลเพียงบางส่ วนอาจใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ทางอ้อมซึ่ งเป็ นวิธีการวัดที่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ วิธีการสะท้อนภาพมี 3 วิธี
คือ
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1) วิธีการต่อให้จบประโยค (Sentenced completion ) วิธีการนี้ ใช้มากในการวัดเจตคติที่อยู่
ใต้จิตส านึ ก ผูศ้ ึ ก ษาจะให้ป ระโยคมาส่ วนหนึ่ ง ซึ่ ง จะเป็ นสิ่ งที่ ก ระตุ ้นให้ผูถ้ ู กถามเกิ ดการ
ตอบสนองไปในทางต่าง ๆ กัน แล้วให้แสดงความรู ้สึกนึกคิดออกมาโดยต่อประโยคให้จบ
2) วิธีการโยงความสัมพันธ์ของคาต่าง ๆ (Work association) วิธีการนี้ผศู ้ ึกษาจะให้คาแทน
ข้อความ แล้วให้ผตู ้ อบบอกว่าเมื่อได้ยินคานั้นแล้วนึ กถึงอะไรเป็ นสิ่ งแรก การวัดตามวิธีการนี้ มี 2
ลักษณะ คือ เนื้ อหา หรื อคาที่ผตู้ อบตอบมา และระยะเวลาที่ใช้ในการคิดหาคาตอบ ในบางครั้ง
ผูต้ อบอาจใช้เวลาในการนึ กหาคาอื่นที่จะมาใช้แทนสิ่ งที่นึกถึ ง เนื่ องจากไม่อยากตอบคานั้นหรื อ
อาจเป็ นเพราะเป็ นคาที่สังคมไม่นิยม
3) วิธีการเล่าเรื่ องราวจากภาพ (Story telling) วิธีการนี้ เป็ นผูศ้ ึกษาจะใช้ภาพเป็ นสิ่ งที่
กระตุน้ ให้บุคคลตอบสนอง คาบอกเล่าจากภาพจะสะท้อนให้เห็นเจตคติของบุคคลนั้น ๆ ได้ ภาพที่
ใช้น้ นั มีต้ งั แต่ภาพถ่ายที่ชดั เจน ภาพวาดเหมือนของจริ ง ภาพถ่ายที่จงใจทาให้พร่ ามัวไม่ชดั เจน
ตลอดจนภาพหยดหมึกบนกระดาษข้อดีของวิธีการสะท้อนภาพ คือ ใช้ง่ายและสามารถใช้วดั บุคคล
หลายคนได้พร้อม ๆกัน
ข้อจากัดของวิธีการสะท้อนภาพ คือ ผูต้ อบอาจให้ขอ้ มูลที่บิดเบือน เพื่อทาให้งานเป็ นที่
ยอมรับของคนอื่น ข้อจากัดอีกประการหนึ่งซึ่ งสาคัญมาก คือ การตีความหมายหรื อการวิเคราะห์
เนื้อหาของคาตอบ ต้องทาโดยผูท้ ี่ได้รับการฝึ กฝนมาอย่างชานาญแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นข้อวินิจฉัยที่
ได้จะขาดความน่าเชื่อถือและนาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
5. วิธีการวัดร่ องรอยความสึ กหรอและร่ องรอยของการกระทา
วิธีการนี้จะเก็บข้อมูล โดยผูเ้ ก็บข้อมูลไม่จาเป็ นต้องไปเกี่ยวกับผูถ้ ูกศึกษาเป็ นการ
ส่ วนตัว ทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม พฤติกรรมของผูถ้ ูกเก็บข้อมูลเป็ นไปตามธรรมชาติ
ที่สุดวิธีการวัดร่ องรอยมี 2 วิธี คือ
1) การวัดร่ องรอยความสึ กหรอ (Erosion measures) วิธีการนี้ จะวัดความสึ กหรอของวัตถุ
ต่าง ๆ อันเป็ นผลจากการกระทาของบุคคลต่าง ๆ
2) การวัดร่ องรอยของการกระทา (Trace measures) วิธีการนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบปริ มาณ
ของวัตถุไร้ค่าที่ทิ้งอยูต่ ามสถานที่ต่าง ๆ
ข้อดีของวิธีการวัดร่ องรอย คือ ใช้ได้ง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ และอาจวัดร่ องรอยหลาย
อย่างในสถานการณ์เดียวกัน
ข้อจากัดของวิธีการวัดร่ องรอย คือ ร่ องรอยที่สังเกตได้อาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ น
จริ ง เช่น อาจเป็ นร่ องรอยที่เกิดจากบุคคลอื่นที่มิได้เป็ นบุคคลเป้ าหมายด้วยและอาจเป็ นร่ องรอยที่
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เกิ ดขึ้นด้วยเหตุผลอื่ นที่มิใช่ เจตคติที่ศึกษาโดยตรง นอกจากนี้ พฤติกรรมบางอย่างไม่มีร่องรอย
ความสึ กหรอ หรื อร่ องรอยจากการกระทาให้เห็น เช่น จานวนคนที่สนใจภาพเขียนที่ต้ งั แสดงไว้
6. วิธีการวัดทางสรี ระ
วิธีการวัดทางสรี ระเป็ นการใช้เครื่ องมือไฟฟ้ า หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ในการสังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย เนื่องจากเจตคติต่อสิ่ งหนึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ความรู ้สึกต่อสิ่ งนั้น
ไปในทางที่ชอบหรื อไม่ชอบสิ่ งนั้น และความรู ้สึกนี้อาจรุ นแรงมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั เรื่ องราวและ
บุคคลนั้น เมื่อบุคคลถูกกระตุน้ ด้วยสิ่ งที่เขาเคยชอบ หรื อเคยไม่ชอบจะทาให้ระดับอารมณ์ ใน
ขณะนั้นของเขาเปลี่ ยนแปลงไป ถ้าใช้เครื่ องมือวัดทางสรี ระที่ละเอียดอ่อนก็สามารถจะตรวจพบ
ความเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์ น้ ี ไ ด้เครื่ องมื อวัดทางสรี ระที่ ใช้วดั เจตคติ น้ ี คล้ายกับเครื่ องมื อ
ทางการแพทย์มีราคาสู งและผูใ้ ช้ตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับสรี รศาสตร์ อย่างดี การใช้เครื่ องมือเหล่านี้ จึง
ยังไม่แพร่ หลายนัก วิธีการวัดทางสรี ระ ได้แก่ การวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้ าของผิวหนัง
(Galvanic skin response) การขยายของลูกนัยน์ตา (Pupil dilation) การวัดปริ มาณของฮอร์ โมนบาง
ชนิด เช่น เอซีทีเอช (ACTH) และฮอร์โมนไฮโดรคอร์ติโซน (Hydro cortisone)
ข้อดีของวิธีการวัดทางสรี ระ คือ ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและไม่บิดเบือน
ข้อจากัดของวิธีการวัดทางสรี ระ คือ การวัดทาได้ค่อนข้างลาบากต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
และเครื่ องมือมีราคาสู ง
บุญส่ ง นิ ลแก้ว (2541: 135) กล่าวไว้สรุ ปได้วา่ ในการวัดเจตคติน้ นั นิ ยมวัดออกมาใน
ลักษณะของทิศทาง (Direction) และปริ มาณหรื อขนาด (Magnitude) เกี่ ยวกับทิศทางจะมีอยู่ 2
ทิศทาง คือทางลบและทางบวกซึ่งลักษณะของความเข้มหรื อรุ นแรงของเจตคติ เป็ นระดับ
ที่ต่อเนื่ องกัน (Continuum) คือ 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 –3 โดยที่ความเข้ม 0 หมายถึง ไม่มีความ
รุ นแรงของเจตคติ เป็ นการแสดงออกที่ระดับกึ่งกลางเจตคติทางบวกและทางลบ
จากการศึกษาแนวคิ ดของนักการศึกษาเกี่ ยวกับการวัดจิตวิทยาศาสตร์ ในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวการวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสังเกตพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นวิธีที่ตอ้ งสังเกต
ผูเ้ รี ยนระหว่างทาการปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่ งจะเห็นพัฒนาการของพฤติกรรมของนักเรี ยนได้ดี
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับจิตวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ ขา้ งต้นนั้น ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษางานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักวิจยั หลายท่าน ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ขนิษฐา แสงเขียว (2546) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านหนองแวง(โสวรรณี วิทยาคม)
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จังหวัดศรี สะเกษ ผลการวิจยั พบว่า หลังเรี ยนด้วยการทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นกั เรี ยนมี
การพัฒนาจิ ตวิท ยาศาสตร์ ท้ งั 6 ด้าน มากขึ้ นกว่าก่ อนเรี ย นด้วยการท ากิ จกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้านจิตวิทยาศาสตร์ ท้ งั 6 ด้าน อยูใ่ นระดับดี และมีความสามารถ
ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี
บุษยมาศ ทองหล่อ (2547) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้ นฐาน ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิท ยาศาสตร์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ ต่างกัน ผลการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
ต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 เมื่อนามาเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยรายคู่พบว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ แตกต่างหันมีทกั ษะกระบวนการแตกต่างทุกคู่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
และ นักเรี ยนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ ต่างกันมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน
รั ต นาวรรณ ธนานุ รั ก ษ์ (2547) ได้ ศึ ก ษาการพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน จิ ต
วิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการทางานกลุ่ม โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ด้วยวัฏ จัก รการเรี ย นรู ้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญด้วยวัฏจักรการเรี ยนรู้ เรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศมีคะแนน
เฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน 33.07 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.19 คะแนนเฉลี่ ย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยน 15.42 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.06 คะแนนเฉลี่ ยผลต่างของ
คะแนนก่ อนเรี ย นและหลังเรี ย น เป็ น 17.65 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 2.73 ตามลาดับ แสดงว่า
หลังจากได้รับการเรี ยนการสอนแล้ว นัก เรี ยนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ เป็ น 17.65 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.73 ตามลาดับ
ทัศนภรณ์ แสงศรี เรื อง (2548) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั
พบว่า หลังการเข้าร่ วมกิ จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ แล้วนักเรี ยนมี คะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีนกั เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์จานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั้งหมดและนักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ดา้ นจิตวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ
70 ขึ้นไป โดยมีนกั เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั้งหมด
อดุลย์ คามิตร (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาชุ ดการเรี ย นการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
และเทคนิ คเอสคิ วสามอาร์ เรื่ องสารและสมบัติของสาร สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุ ดการเรี ยนการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ 82.81/83.15 เป็ นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ ก าหนดไว้ โดยแต่ ล ะชุ ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะชุ ด มี ประสิ ท ธิ ภาพเรี ย ง
ตามลาดับดังนี้ 86.55, 84.92, 80.03, 82.37, และ80.20 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
สารและสมบัติของสาร ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่าคะแนนหลังเรี ยนด้วยชุ ดกิจการ
เรี ย นการสอนสู ง กว่า ก่ อนเรี ย นอย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 3) จิ ตวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการเรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
Harty และ Al-Faleh (1983) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการเปรี ยบเทียบวิธีสอนแบบบรรยายสาธิ ตและวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มการ
ทดลองของนักเรี ยนระดับ 11 จานวน 47 คน ชาวซาอุดิอาระเบีย ในการทดลองแบ่งนักเรี ยนเป็ น2
กลุ่ม คือกลุ่มบรรยาย-สาธิ ตและกลุ่มที่สอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยทาการทดลอง พบว่า นักเรี ยนที่สอน
แบบแบ่งกลุ่มย่อยทาการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและจิตวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนที่
เรี ยนโดยการฟังบรรยาย-สาธิ ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Mason (1990) ได้ท า การวิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ จิ ต
วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับ
7 และ 8 จานวน 285 คน จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด Ottawa Countyรัฐมิชิแกน แบ่ง
นักเรี ยนเป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) โครงงานที่ครู มอบหมาย (2) โครงงานที่นกั เรี ยนเลือกเอง (3) ไม่มีการ
ทาโครงงาน นักเรี ยนมีเวลา 5 สัปดาห์ในการทางานให้สาเร็ จทาการ Pretestและ Posttest โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกัน จานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์
และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทั้ง 3 กลุ่ม มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลต่อการพัฒนา
จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเพศชายได้เพียงเล็กน้อย และพบว่านักเรี ยนชอบทาโครงงานที่ครู
มอบหมายได้สาเร็ จสมบูรณ์ดีกว่าโครงงานที่เลือกเอง
Wilson (1996 :416) ได้รับการวิจยั เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ผลการใช้ชุดการสอนของครู
เพื่อแก้ปัญหาของเด็กเรี ยนช้า ด้านคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับการบวก การลบ ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ อน
ยองรั บว่าการใช้ชุดการสอนมี ผลดี มากกว่าการสอนปกตอ อันเป็ นวิธีหนึ่ งที่ ช่วยให้ครู สามารถ
แก้ปัญหาการสอนที่อยูใ่ นหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กเรี ยนช้า
Haver ( 2007 : 151) ได้ศึกษาชุดการสอนที่เรี ยกว่า Multi–Sensory Instruction package
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( MIP) กับนัก เรี ยนตัวอย่าง 282 คนใน 3ระดับ คื อ เกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 ข้อมูลทางสถิ ติ
สนับสนุนว่าการใช้ชุดการสอนว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ มากขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อ
ชุดการสอนด้วย
จากการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่
เน้ น การเชื่ อ มโยงความรู ้ ก ับ กระบวนการ มี ท ัก ษะส าคัญ ในการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และการแก้ปัญหาที่ หลากหลาย ให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการ
เรี ย นรู ้ ทุ ก ขั้นตอน มี ก ารท ากิ จ กรรมด้ว ยการลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ จ ริ ง อย่า งหลากหลายเหมาะสม กับ
ระดับ ชั้น การวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ครู ผู ้ส อนจะต้อ งพัฒ นาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ทั้ง ด้า นความรู ้ ใ นเนื้ อ หา แนวคิ ด และหลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้าง
สื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเ้ รี ยน มีความสนใจในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการสอน ซึ่ งจาการศึกษาค้นคว้านั้นพบว่า ในเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนโดยกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ และการนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไปใช้ในการเรี ยนการสอน เป็ นนวัตกรรมทาง
การศึ ก ษาที่ ส ามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้ง ในด้า นผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถทางการคิ ด
วิเคราะห์ รวมทั้งทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม ดังนั้น
จากข้อ มู ล และหลัก ฐานท าให้ ผู ้วิ จ ัย มี ค วามมั่น ใจว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จะสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา( Research and Development : R & D) เพื่อพัฒนา
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4โรงเรี ยนพระตาหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีข้ นั ตอน
การดาเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research) : การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิ จกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองใช้ชุดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development): การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขชุดกิจกรรม
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเป็ นกรอบดาเนินการวิจยั ดังแผนภูมิที่ 2
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ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาความต้ องการและข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ
มหามงคลกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
3. ศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ยวกับขอบข่าย เนื้อหา
ประเภทและรู ปแบบของชุดกิจกรรม สื่ อ
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม การวัดและ
ประเมินผล การนาชุดกิจกรรมไปใช้
4. สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้แก่
ครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มพุทธมณฑล
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2
พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรม
1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นวิเคราะห์เนื้อหา
2. ขั้นการวางแผน
3. ขั้นการเลือกและผลิตสื่ อ
4. ขั้นการหาประสิ ทธิภาพ
5. ขั้นการใช้ชุดกิจกรรม
2) พัฒนาเครื่ องมือและแบบประเมิน
1. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
3. แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
4. แบบประเมินความคิดเห็ นของนักเรี ยน
3) ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรม
1.โดยค่าความสอดคล้องค่าเฉลี่ย ( ) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ปรับปรุ งแก้ไข
4) หาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้(E1/E2)
1. แบบรายบุคคล (Individual Tryout)
2.แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout)
3. แบบภาคสนาม ( Field Tryout )

แผนภูมที่ 2 กรอบการดาเนิ นการวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั พัฒนาชุดกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3
ทดลองใช้ ชุดกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผลและปรับปรุงชุดกิจกรรม

1. ทดสอบผลการเรี ยนรู ้ก่อนใช้ชุด
กิจกรรม
2.นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กับผูเ้ รี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระตาหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยน ที่
2/2557จานวน 40 คน
3. ทดสอบผลการเรี ยนรู ้หลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

ประเมินการใช้ชุดกิจกรรมด้าน
1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การ
ดารงชีวติ ของพืช
2.ประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
3. ประเมินจิตวิทยาศาสตร์
4. ประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนที่

ปรับปรุ งแก้ไข

มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้

ไม่ผา่ น

ผลการประเมิน

ผ่าน

ชุดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาความต้ องการและข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่ อศึ ก ษาหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และหลัก สู ต ร
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นพระตาหนัก สวนกุ หลาบ มหามงคล เกี่ ย วกับ จุ ดมุ่ ง หมายของหลัก สู ตร
โครงสร้างรายวิชา มาตรฐานและตัวชี้วดั ตามหลักสู ตร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุ ด
กิ จกรรมการ การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ คิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ ศึกษา
ความต้องการเกี่ ยวกับขอบข่ายเนื้ อหา ประเภทและรู ปแบบของกิ จกรรม สื่ อประกอบการใช้ชุด
กิจกรรม การวัดประเมินผลชุดกิจกรรมและการนาชุดกิจกรรมไปใช้ กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ศึกษาและสัมภาษณ์ ผเู ้ กี่ ยวข้องกับการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมได้แก่ ครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์
และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านชุ ดกิ จกรรม เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาเป็ นพัฒนาชุ ดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
วิธีการดาเนินการ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และโครงสร้าง
หลักสู ตรสถานศึ ก ษากลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ โรงเรี ยนพระตาหนัก สวนกุ หลาบ มหา
มงคล อาเภอพุ ท ธมณฑล จัง หวัดนครปฐม สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครปฐม เขต 2 ในส่ วนของหลัก การ สาระการเรี ย นรู ้ คุ ณภาพผูเ้ รี ย น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิสัยทัศน์ มาตรฐานและตัวชี้วดั การเรี ยนรู ้ โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความ
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุ ดกิจกรรม กระบวนการสื บเสาะ
หาความรู้ การคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ใ นการสร้ างและพัฒนาชุ ด
กิจกรรม
3. ศึ ก ษาความต้องการของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 เกี่ ย วกับ รู ป แบบ ขอบข่ า ย
เนื้อหา สื่ อ การวัดและประเมินผล การนาไปใช้ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ศึกษาความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้แก่
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มพุทธมณฑล จานวน
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5 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดกิจกรรม จานวน 2 คน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบ ขอบข่ายเนื้ อหา สื่ อ
การวัดและประเมินผล การนาไปใช้ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ ศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานประกอบด้ว ย
แบบสอบถามนัก เรี ย น 1 ฉบับ แบบสั ม ภาษณ์ ค รู ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ใ นกลุ่ ม พุ ท ธมณฑลและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรมจานวน 1 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระ
ตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จานวน 240 คน ในด้านความต้องการเกี่ ยวกับรู ปแบบ
ขอบข่า ยเนื้ อหา สื่ อ การวัดและประเมิ นผล การนาไปใช้ของชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมู ล ทัว่ ไป ได้แก่ เพศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ซ่ ึ งเป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ จานวน 1 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับรู ปแบบ ขอบข่ายเนื้อหา เรื่ องการดารงชี วิต
ของพืช ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 สื่ อการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล การ
น าไปใช้ ข องชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความต้องการและ
ความสาคัญของชุดกิจกรรม องค์ประกอบ รู ปแบบของชุดกิจกรรม
ขั้นตอนการสร้ างแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารการสร้ างแบบสอบถาม หลักการสร้ างชุ ดกิ จกรรมและเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. สร้ า งแบบสอบถาม ตามข้อ ค าถามเป็ นความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ความต้องการใช้ชุ ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสารมารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
3. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ 3 คนได้แ ก่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อ หา
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นภาษา ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการวัด และประเมิ น ผล เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถามเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา(Content Validity) ภาษาที่ใช้และการประเมินที่
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ถูกต้อง แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข และประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยใช้
มาตรวัดประเมินค่า(Rating Scale) จานวน 5 ระดับ แล้วนาคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินมาหาความ
สอดคล้อง แล้วแปลผลของค่าเป็ นระดับความเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ ย
( ) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบสอบถาม
ใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้ (มา
เรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ , 2555 :179) ซึ่ งจากการให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล้อ ง อยู่ใ นระดับ
เหมาะสมมากที่สุด ( =4.53, S.D.= 0.30)แสดงว่าแบบสอบถามใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง
4. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไข ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ข องเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย โดยผู ้เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ว่ า เนื้ อ หาของ
แบบสอบถามบางข้อไม่เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งข้อคาถามให้มีความ
เหมาะสม
5. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระตาหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการในการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
จิตวิทยาศาสตร์ ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) และในตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
2. แบบสั มภาษณ์ (Interview Form) แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นสาหรับครู สอน
วิทยาศาสตร์ ในกลุ่ มพุท ธมณฑล จานวน 5 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นชุ ดกิ จกรรม จานวน 2 คน
เกี่ยวกับความต้องการในการใช้ชุดกิจกรรม ได้แก่ ความต้องการและความสาคัญของชุ ดกิจกรรม
องค์ประกอบของชุ ดกิจกรรม รู ปแบบของชุ ดกิจกรรม เนื้ อหาของชุ ดกิ จกรรม กิจกรรมการสอน
เป็ นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ตาแหน่ง
ประสบการณ์ในการทางาน ประสบการณ์เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็น เกี่ยวกับรู ปแบบ ความต้องการและความสาคัญ
ของชุ ดกิ จกรรม องค์ประกอบของชุ ดกิ จกรรม รู ปแบบของชุ ดกิ จกรรม เนื้ อหาของชุ ดกิ จกรรม
กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล
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ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการและความสาคัญ
ของชุ ดกิ จกรรม องค์ประกอบของชุ ดกิ จกรรม รู ปแบบของชุ ดกิ จกรรม เนื้ อหาของชุ ดกิ จกรรม
กิจกรรมการสอน
ขั้นตอนการสร้ างแบบสั มภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารการสร้ างแบบสัมภาษณ์ หลักการสร้างชุ ดกิจกรรมและเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดเป็ นแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2. สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ต ามข้อ ค าถามเป็ นความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ความต้อ งการใช้ชุ ด
กิ จกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยขอคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3. นาแบบสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบ ความถูกต้อง
และปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแล้วเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คนได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นภาษา ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการวัดและประเมิ นผล เพื่อตรวจสอบคุ ณภาพของแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา(Content Validity) แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข และ
ประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยใช้ มาตรวัดประเมินค่า จานวน 5 ระดับ
แล้วนาคะแนนที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญประเมินมาหาความสอดคล้อง แล้วแปลผลของค่าเป็ นระดับ
ความเหมาะสม โดยพิ จารณาความสอดคล้อ งที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ( ) มากกว่า 3.50 ขึ้ นไป และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่า แบบสัมภาษณ์ ใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง หาก
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ , 2555 :179) ซึ่ งจาก
การให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.56,S.D. = 0.17)
แสดงว่าแบบสัมภาษณ์ใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง
5. นาแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุ งแก้ไข ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6. นาแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับครู สอนวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มพุทธมณฑล จานวน 5 คน
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม จานวน 2 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสั มภาษณ์ เกี่ยวกับความต้องการในการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ในตอนที่ 1 ใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา(ContentAnalysis)
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จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปวิธีการดาเนิน
การวิจยั ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางสรุ ปวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชุดการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และหลักสูตรสถานศึกษา

2. เพื่อศึกษาเอกสาร ตารา ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่องมือ/สถิตที่ใช้
วิเคราะห์ ข้อมูล
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
วิเคราะห์เนื้อหา(Content
Analysis) แล้วนาเสนอแบบ
พรรณนาความ

วิเคราะห์ -หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนพระตาหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล
ศึกษา
- งานวิจยั
แบบวิเคราะห์เอกสาร/
เอกสาร
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์เนื้อหา(Content
Analysis) แล้วนาเสนอแบบ
พรรณนาความ

3. เพื่อศึกษาความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบ ขอบข่าย
เนื้อหา สื่ อ การวัดผล และการ
นาไปใช้ของชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

สอบถาม ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี แบบสอบถาม/ค่าร้อยละ
ที่ 4 โรงเรี ยนพระตาหนัก (%)วิเคราะห์เนื้อหา
สวน-กุหลาบ มหามงคล (Content Analysis) แล้ว
นาเสนอแบบพรรณนา
ความ

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ รู ปแบบ ขอบข่าย
เนื้อหา สื่ อ การวัดประเมินผล
และการนาชุดกิจกรรมไปใช้

สัมภาษณ์ ครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน 5 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุด
กิจกรรม จานวน 2 คน

แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์/ค่า
ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) แล้ว
นาเสนอแบบพรรณนา
ความ
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
จุดประสงค์
เพื่ อ พัฒ นาและหาประสิ ทธิ ภ าพของพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วิธีการดาเนินการ
1. การสร้ างชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในตอนที่ 1 ของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้มาใช้ในการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิ เคราะห์ ผ ลจากการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานในขั้น ตอนที่ 1 ทุ ก ขั้นตอนเพื่ อ น ามาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. กาหนดจุดประสงค์และโครงสร้ างของเนื้ อหา และกิ จกรรม แล้วนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านเนื้อหาตรวจสอบความถูกต้อง
3. ด าเนิ น การออกแบบและร่ า งชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ตามเนื้ อ หาและข้อมู ล จากการ
วิเคราะห์ประมวลจากตารา เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
4. นาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไข
การตรวจสอบคุณภาพและประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นาชุ ดกิ จกรรมที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน 1 ท่าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 1 ท่านและ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาและภาษา 1 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องเชิ งเนื้ อหา และประเมินความ
เหมาะสมของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ที่สร้างขึ้น โดยใช้ มาตร
วัดประเมินค่า จานวน 5 ระดับ แล้วนาคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินมาหาความสอดคล้อง แล้วแปล
ผลของค่าเป็ นระดับความเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( ) มากกว่า 3.50 ขึ้น
ไป และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ใช้ได้ คือมี
ความสอดคล้อง หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์
, 2555 :179) ซึ่ งจากการให้ผเู้ ชี่ ยวชาญประเมินความสอดคล้อง ดังนี้ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดที่ 1
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( = 4.33, S.D.= 0.18) อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดที่ 2 ( = 4.67 , S.D. =
0.25) อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดที่ 3 ( = 4.63 , S.D = 0.31) อยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ชุดที่ 4 ( = 4.71, S.D.= 0.28) อยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมากที่สุด ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดที่ 5 ( = 4.75, S.D. = 0.24) อยูใ่ นระดับเหมาะสม
มากที่สุด แสดงว่าชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้
ปรั บ ปรุ ง ลัก ษณะตัว หนัง สื อ และภาษาให้ เ ข้า ใจง่ า ย ซึ่ งผูว้ ิ จ ัย ได้ป รั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. นาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ปรับปรุ งแก้ไขในด้านความเหมาะสมจากคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ไปหาประสิ ทธิภาพ E1/E2 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 ไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็ นการทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout)
ทดลองกับนักเรี ยนชุ มนุ มวิทยาศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่เคย
เรี ยนในเนื้อหานี้มาก่อน จานวน 3 กลุ่ม ซึ่ งคละความสามารถ รวมทั้งหมด 9 คน จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ น ามาหาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพคือ 81.33/85.00 พบว่าชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีขอ้ บกพร่ องในด้านการพิมพ์ ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วก่อนนาไปทดลองในขั้นต่อไป
2.2 นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว นาไปทดสอบแบบกลุ่มเล็ก (Small
Group Tryout ) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่เคยเรี ยนใน
เนื้ อหานี้ มาก่อน จานวน 5 กลุ่ม ซึ่ งได้จากการเสี่ ยงด้วยการจับสลากจากนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน
ดังนี้ โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับ ดีมาก-ดีเยี่ยม คือมีผลการเรี ยนเป็ นเกรด 3.5-4.0 ,
3 คน จานวน 1 กลุ่ม กลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับดีน่าพอใจ – ดี คือมีผลการเรี ยนเป็ นเกรด 2.0-3.0 ,
9 คน จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่ า คือมีผลการเรี ยนเป็ นเกรด 1.01.5, 3 คน จานวน 1 กลุ่ม รวมทั้งหมด 15 คน จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ เพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และจิ ต
วิทยาศาสตร์ นามาหาค่าประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ งได้ค่าประสิ ทธิ ภาพคือ 80.40/84.00 และ
ผลจากการนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ในขั้นตอนนี้ พบว่า ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีขอ้ บกพร่ อง
ในด้าน ระยะเวลาในในการทากิ จกรรมน้อยนักเรี ยนทาการทดลองไม่เสร็ จในเวลาที่กาหนด ซึ่ ง
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ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุ ง โดยการลดเวลาในขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยนลงและเพิ่มเวลาในการทากิจกรรม
การทดลองเรี ยบร้อยแล้วก่อนนาไปทดลองในขั้นต่อไป
2.3. การทดลองภาคสนาม ( Field tryout) นาชุ ดกิจกรรมที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ทดลอง
กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/5 ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่เคยเรี ยนในเนื้ อหานี้ มาก่อน
จานวน 40 คน จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เพื่ อส่ ง เสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิท ยาศาสตร์ ได้ป ระสิ ทธิ ภาพคื อ
81.85/85.25 ผลจากการนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ในขั้นตอนนี้ พบว่า ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีขอ้ บกพร่ องคือนักเรี ยนบางกลุ่มทาการทดลองไม่ทนั ในเวลาที่กาหนด เนื่ องจากตีความภาษาและ
เนื้อหาผิดไป ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุ งเนื้อหาส่ วนนั้นๆเรี ยบร้อยแล้วก่อนนาไปใช้จริ ง
จากกระบวนการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สามารถสรุ ป
ขั้นตอนได้ ดังแผนภูมิที่ 3
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
กาหนดจุดประสงค์
ออกแบบร่ างชุดกิจกรรม
ไม่ผา่ น ปรับปรุ ง

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

ผ่าน

แก้ไข

ทดลองใช้ One to One Try out
หาประสิ ทธิภาพ

80/80

ปรับปรุ ง
แก้ไข

ทดลองใช้ Small Group Try

out
หาประสิ ทธิภาพ

80/80

ปรับปรุ ง
แก้ไข

ทดลองใช้ Field Try out
ปรับปรุ ง
หาประสิ ทธิภาพ

แก้ไข

80/80
ชุดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนของการสร้างพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรม
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2. การสร้ างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 6 แผน ใช้เวลา 18 ชัว่ โมง
มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึ ก ษาหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
2. ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบการสื บเสาะหาความรู ้
3. วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั คาอธิ บายรายวิชาและเนื้ อหาวิชา
วิทยาศาสตร์ หน่ วยที่ 3 การดารงชี วิตของพื ช ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 เพื่ อนามาสร้ างแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ใช้ร่วมกับชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การดารงชี วิต
ของพืชเพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จานวน 6 แผน
ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 18 ชัว่ โมง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช
ชื่อ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
1. ฉันมี
ว.1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อลาเลียง
โครงสร้าง และ ปากใบของพืช
อย่างไร
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคา ถามเกี่ยวกับประเด็นหรื อเรื่ อง หรื
สถานการณ์ ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให้และตามความ
สนใจ
ป.4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสารวจตรวจสอบ
หรื อศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
ป.4/3 เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสารวจ
ตรวจสอบ
ป.4/4บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณนาเสนอ ผลสรุ ปผล
ป.4/5สร้างคา ถามใหม่เพื่อการสารวจตรวจสอบ ต่อไป

สาระ
การ
เรียนรู้
- ท่ อ
ล าเลี ย
งและ
ปากใบ
ขอ ง
พืช

กิจกรรม
การเรียนรู้

จิต
วิทยาศาสตร์ ที่
เกิดกับ
นักเรียน
ชุด
1. ความอยาก
กิจกรรม รู้อยากเห็น
การเรี ยนรู้ 2. ความมี
ที่ 1
เหตุผล
เรื่ อง
3. ความ
โครงสร้าง พยายามมุ่งมัน่
และหน้าที่ 4. ความ
ของราก รับผิดชอบ
และลาต้น 5. ความ
ร่ วมมือ
ช่วยเหลือ

เวลา
(ชม)

3
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช (ต่อ)
ชื่อแผนการ
จัดการเรียนรู้

2. ฉันใช้ส่วน
ใดลาเลียงน้ า
และแร่ ธาตุ

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้

สาระการ
เรียนรู้

ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุ ปสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู้
ป.4/7บันทึกและอธิบายผลการสารวจ
ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ป.4/8นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบาย
ด้วยวาจา หรื อเขียนอธิบายกระบวนการ
และผลของงานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
ว.1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของ - ท่อลาเลียง
ท่อลาเลียงและ ปากใบของพืช
และปากใบ
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคา ถามเกี่ยวกับประเด็น
ของพืช
หรื อเรื่ อง หรื สถานการณ์ ที่จะศึกษา
ตามที่กาหนดให้และตามความสนใจ
ป.4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสารวจ
ตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า และ
คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจ
ตรวจสอบ
ป.4/3 เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้องเหมาะสม
ในการสารวจตรวจสอบ
ป.4/4บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณนาเสนอ
ผลสรุ ปผล
ป.4/5สร้างคา ถามใหม่เพื่อการสารวจ
ตรวจสอบ ต่อไป
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุ ปสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู้
ป.4/7บันทึกและอธิบายผลการสารวจ
ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ป.4/8นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ

กิจกรรม
การเรียนรู้

จิตวิทยาศาสตร์ ที่ เวลา
เกิดกับนักเรียน (ชม.)

ชุด
กิจกรรม
การเรี ยนรู้
ที่ 1 เรื่ อง
โครงสร้าง
และหน้าที่
ของราก
และลาต้น

1. ความอยากรู้
อยากเห็น
2. ความมีเหตุผล
3. ความพยายาม
มุ่งมัน่
4. ความ
รับผิดชอบ5.
ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือ

3
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช (ต่อ)
ชื่อแผนการ
จัดการเรียนรู้
3. ฉันคายน้ า
เพื่ออะไร

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ การ
เรียนรู้
ว.1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหน้าที่
ของท่อลาเลียงและ ปากใบของพืช
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคา ถามเกี่ยวกับ
ประเด็นหรื อเรื่ อง หรื สถานการณ์ ที่จะ
ศึกษา ตามที่กาหนดให้และตามความ
สนใจ
ป.4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
ป.4/3 เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการสารวจตรวจสอบ
ป.4/4บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณ
นาเสนอ ผลสรุ ปผล
ป.4/5สร้างคา ถามใหม่เพื่อการสารวจ
ตรวจสอบ ต่อไป
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุ ปสิ่ งที่
ได้ เรี ยนรู้
ป.4/7บันทึกและอธิบายผลการสารวจ
ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ป.4/8นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้ผอู้ ื่น
เข้าใจ

สาระการ
เรียนรู้
- ท่ อ ล า เ ลี ย ง
และปากใบ
ของพืช

กิจกรรม
การเรียนรู้
ชุด
กิจกรรม
การเรี ยนรู้
ที่ 2 เรื่ อง
การคายน้ า
ของพืช

จิตวิทยาศาสตร์
ที่เกิดกับนักเรียน
1. ความอยากรู้
อยากเห็น
2. ความมีเหตุผล
3. ความพยายาม
มุ่งมัน่
4. ความ
รับผิดชอบ5.
ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือ

เวลา
(ชม.)
3
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช (ต่อ)
ชื่อแผนการ
จัดการเรียนรู้

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ การ
เรียนรู้

4. ฉั น สร้ า ง ว.1.1 ป.4/2 อธิบาย น้ า แก๊ส
อาหารได้จริ ง คาร์บอนไดออกไซด์แสงและ
หรื อ
คลอโรฟิ ลล์ เป็ นปัจจัยที่จา เป็ นบาง
ประการต่อ การเจริ ญเติบโตและ
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
ป.4/3 ทดลองและอธิบายการ
ตอบสนองของพืชต่อแสง เสี ยง
และการสัมผัส
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคา ถามเกี่ยวกับ
ประเด็นหรื อเรื่ อง หรื สถานการณ์
ที่จะศึกษา ตามที่กาหนดให้และ
ตามความสนใจ
ป.4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
ป.4/3 เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการสารวจตรวจสอบ
ป.4/4บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณ
นาเสนอ ผลสรุ ปผล
ป.4/5สร้างคา ถามใหม่เพื่อการ
สารวจตรวจสอบ ต่อไป
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุ ป
สิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้
ป.4/7บันทึกและอธิบายผลการ
สารวจตรวจสอบอย่าง
ตรงไปตรงมา
ป.4/8นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการ จิต
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่
เกิดกับนักเรียน
- ปัจจัยบาง
ชุดกิจกรรม 1. ความอยากรู้
ประการที่มีผล การเรี ยนรู้ที่ อยากเห็น
ต่อการ
3 เรื่ อง
2. ความมี
เจริ ญเติบโตของ กระบวนการ เหตุผล
พืช
สังเคราะห์ 3. ความ
- ปัจจัยบาง
แสงของพืช พยายามมุ่งมัน่
ประการที่จาเป็ น
4. ความ
ต่อการ
รับผิดชอบ
สังเคราะห์แสง
5. ความ
ของพืช
ร่ วมมือ
ช่วยเหลือ

เวลา
(ชม.)

3
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช (ต่อ)
ชื่อแผนการ
จัดการเรียนรู้
5. ฉัน
ต้องการ
ปัจจัยใดบ้าง
เพื่อการ
เจริ ญเติบโต

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ การ
เรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการ จิต
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่
เกิดกับนักเรียน
ว.1.1 ป.4/2 อธิบาย น้ า แก๊ส
- ปัจจัยบาง
ชุดกิจกรรม 1. ความอยากรู้
คาร์บอนไดออกไซด์แสงและ
ประการที่มีผล การเรี ยนรู้ที่ อยากเห็น
คลอโรฟิ ลล์ เป็ นปัจจัยที่จา เป็ นบาง ต่อการ
4 เรื่ อง
2. ความมี
ประการต่อ การเจริ ญเติบโตและ
เจริ ญเติบโตของ ปัจจัยบาง
เหตุผล
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
พืช
ประการที่มี 3. ความ
ป.4/3 ทดลองและอธิบายการ
- ปั จ จั ย บ า ง ผลต่อการ
พยายามมุ่งมัน่
ตอบสนองของพืชต่อแสง เสี ยงและ ประการที่ จ าเป็ น เจริ ญเติบโต 4. ความ
การสัมผัสว 8.1 ป.4/1 ตั้งคา ถาม
ต่อการสังเคราะห์ ของพืช
รับผิดชอบ
เกี่ยวกับประเด็นหรื อเรื่ อง หรื
แสงของพืช
5. ความ
สถานการณ์ ที่จะศึกษา ตามที่
ร่ วมมือ
กาหนดให้และตามความสนใจ
ช่วยเหลือ
ป.4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
ป.4/3 เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการสารวจตรวจสอบ
ป.4/4บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณ
นาเสนอ ผลสรุ ปผล
ป.4/5สร้างคา ถามใหม่เพื่อการ
สารวจตรวจสอบ ต่อไป
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุ ป
สิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้
ป.4/7บันทึกและอธิบายผลการ
สารวจตรวจสอบอย่าง
ตรงไปตรงมา
ป.4/8นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจ

เวลา
(ชม.)

3
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช (ต่อ)
ชื่อแผนการ
จัดการเรียนรู้

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ การ
เรียนรู้

6. ฉัน
ตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้า
ใดบ้าง

ว.1.1 ป.4/4 อธิบายพฤติกรรมของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ
การสัมผัส และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคา ถามเกี่ยวกับ
ประเด็นหรื อเรื่ อง หรื สถานการณ์ ที่
จะศึกษา ตามที่กาหนดให้และตาม
ความสนใจ
ป.4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
ป.4/3 เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการสารวจตรวจสอบ
ป.4/4บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณ
นาเสนอ ผลสรุ ปผล
ป.4/5สร้างคา ถามใหม่เพื่อการ
สารวจตรวจสอบ ต่อไป
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุ ป
สิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้
ป.4/7บันทึกและอธิบายผลการ
สารวจตรวจสอบอย่าง
ตรงไปตรงมา
ป.4/8นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจ

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการ จิต
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่
เกิดกับนักเรียน
- การตอบสนอง ชุดกิจกรรม 1. ความอยากรู้
ต่อสิ่ งเร้าของพืช การเรี ยนรู้ที่ อยากเห็น
5 เรื่ อง การ 2. ความมี
เหตุผล
ตอบสนอง
3) ความ
ต่อสิ่ งเร้า
พยายามมุ่งมัน่
ของพืช
4. ความ
รับผิดชอบ
5. ความ
ร่ วมมือ
ช่วยเหลือ

เวลา
(ชม.)

3

4. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 1 เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช จานวน 6 แผน ใช้
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 18 ชัว่ โมง ซึ่ งแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1)
มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั 2) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้สู่ตวั ชี้วดั 3) สาระสาคัญ 4) สาระการเรี ยนรู้
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5) สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ8)
สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยนาเรื่ องที่
สนใจ อาจมาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยูใ่ นช่วงเวลานั้น หรื อเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมที่เรี ยน
มาแล้ว เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม เป็ นแนวทางที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบอย่าง
หลากหลาย
ขั้นที่ 2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่
สนใจ มี ก ารก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติ ฐาน ก าหนดทางเลื อกที่ เป็ นไป
ได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจ
ทาได้หลายวิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
ขั้นที่ 3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลเพียงพอ จึงนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ป ผล นาเสนอผลที่ ได้ใ นรู ปแบบต่ า งๆ เช่ น บรรยายสรุ ป สร้ าง
แบบจาลองหรื อรู ปวาด
ขั้นที่ 4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่ อมโยงกับความ
รู เดิมแนวคิดที่ได้จะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่ องต่างๆ ทาให้เกิดความรู ้กว้างขึ้น
ขั้นที่ 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่า
นัก เรี ย นมี ค วามรู้ อะไรบ้าง อย่า งไรและมากน้อยเพี ย งใด จากนั้นจะนาไปสู่ ก ารนาความรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่นๆ
การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
1. นาเสนอแผนการเรี ยนรู ้ ต่ออาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ และผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ
จานวน 3 คน คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านกิจกรรม 1 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาและภาษา 1 ท่าน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถู กต้องด้านภาษาและความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา(Content Validity) แล้วประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้ มาตรประเมินค่า จานวน 5 ระดับแล้วนาคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินมาหาความสอดคล้องโดย
พิจารณาความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( ) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป แล้วส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแผนการจัดการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง หากไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ดัง กล่ า วก็ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขก่ อนน าไปใช้ (มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ , 2555 :179) ซึ่ ง จากการให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมินความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.02) แสดงว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู้ใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง
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2. ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ คื อ ปรั บเปลี่ ย นระยะเวลาในการท ากิ จกรรมการทดลองเนื่ องจากการทดลองบาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ตอ้ งใช้เวลานานและปรับเครื่ อ งมือการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วิธีก ารวัด เช่ น แบบวัดความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ จากปรนัย เปลี่ ย นเป็ นอัตนัย เพื่ อวัด
ความสามารถที่แท้จริ งของนักเรี ยน
3. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2557 สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง จานวน 6 สัปดาห์ รวม 18 ชัว่ โมง โดยสรุ ปขั้นตอนดัง
แผนภูมิที่ 4
ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์สาระ/มาตรฐานและตัวชี้ วดั
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน
ทดลองใช้กบั นักเรี ยน

ไม่ผา่ น
ปรับปรุ งแก้ไข

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ผ่าน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิที่ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
การสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง การด ารงชี วิ ต ของพื ช ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การ
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ดารงชี วิตของพืช โดยผูว้ ิจยั มุ่งวัดพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้านรู ้ เข้าใจ นาไปใช้ วิเคราะห์ โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา คู่ มื อ การสร้ า งแบบทดสอบ ศึ ก ษาหลัก สู ต รศึ ก ษาหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศึกษาผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวัง จากหลัก สู ต ร ตัวชี้ วดั คู่ มื อครู คู่ มื อการวัดและประเมิ นผล แล้ว ด าเนิ นการวิเคราะห์
ข้อสอบแยกตามเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และนาไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2. สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สาหรับแบบทดสอบที่จดั ทา
ครั้ งนี้ มี 1 ฉบับ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิ ดเลื อกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลื อก
กาหนดให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน จานวน 20 ข้อ โดยวัดพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ดา้ น จา เข้าใจ วิเคราะห์ และผูว้ ิจยั ได้สร้างข้อสอบเป็ น 2 เท่า จานวน 40 ข้อ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ขอ้ สอบ
ระดับพฤติกรรการ

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั

การจา

การเข้ าใจ

การวิเคราะห์

มาตรฐาน ว 1.1,

รวม

เรียนรู้

สาระการเรี ยนรู้

ป.4/1 ทดลองและอธิ บายหน้าที่ของท่อ
ลาเลียงและ ปากใบของพืช

-ท่อลาเลียงและปากใบของ
พืช

-

2

2

4

ป.4/2 อธิ บาย น้ า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์แสงและ
คลอโรฟิ ลล์ เป็ นปั จจัยที่จา เป็ นบาง
ประการต่อ การเจริ ญเติบโตและการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช

- ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อ
การเจริ ญเติบโตของพืช
- ปัจจัยบางประการที่จาเป็ น
ต่อการสังเคราะห์แสงของพืช

4

7

-

11

การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของ
ป.4/3 ทดลองและอธิ บายการ
ตอบสนองของพืชต่อแสง เสี ยงและการ พืช
สัมผัส

-

2

3

5

รวม

4

11

5

20
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3. นาแบบทดสอบที่สร้างเสร็ จไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
ความถูกต้องตามเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา จานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต้องและความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) แล้วประเมิ นความ
เหมาะสมของแบบทดสอบโดยใช้ มาตรประเมินค่า จานวน 5 ระดับ
แล้วนาคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินมาหาความสอดคล้อง โ ด ย พิ จ า ร ณ า ค่ า ค ว า ม
สอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย ( ) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00
แสดงว่าแบบทดสอบใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ปรับปรุ งแก้ไข
ก่อนนาไปใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2555 :179) ซึ่ งจากการให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญประเมินความสอดคล้อง อยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.88 , S.D. = 0.18) แสดงว่าข้อสอบใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ปรับปรุ ง ดังนี้
1. แบบทดสอบส่ วนมาก เป็ นคาถามที่วดั ความรู ้ ความจา ควรปรับข้อคาถามให้
เป็ นความเข้าใจและการวิเคราะห์ให้มากขึ้น
2. แบบทดสอบบางข้อมีภาษาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
นามาปรับภาษาให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เคยศึกษาในเรื่ องนี้มาแล้วและกาลังศึกษาอยูภ่ าคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 40 คน
6. นาผลการทดลองใช้ (Try out) มาวิเคราะห์รายข้อ( Item Analysis )แบบปรนัย เพื่อหา
คุณภาพ แล้วคัดเลือกข้อสอบ จานวน 20 ข้อที่ผา่ นเกณฑ์ ดังนี้
6.1 ตรวจสอบหาความยากง่าย (Difficulty) โดยกาหนดค่าความยากง่ าย ให้มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.20-0.80 ถ้าค่าความยากง่าย น้อยกว่า 0.20 ถือว่าข้อสอบนั้นยากเกินไป และถ้าค่าความ
ยากง่าย มากกว่า 0.80 ถือว่าข้อสอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2555 : 188) ได้ค่าความยาก
ง่ายของแบบทดสอบเท่ากับ 0.35-0.62
6.2 ตรวจสอบค่าอานาจจาแนก (Discrimination) การพิจารณาค่าอานาจจาแนกควรจะ
มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป แต่ค่าอานาจจาแนกควรอยูร่ ะหว่าง 0.20-1.00
(มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2555 : 186) ได้ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบเท่ากับ 0.32-0.81
6.3 การตรวจสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้สู ต รของ Kuder –
Richardson (K.R.-20)โดยใช้เกณฑ์ความเชื่ อมัน่ ตั้งแต่ 0.70-1.00 (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2553 : 182) ได้
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85
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7. นาแบบทดสอบที่หาความเชื่ อมัน่ แล้วนาไปทดสอบก่อนเรี ยนและหลังการจัดกิจกรรม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืชเพื่อ กับผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จากกระบวนการดังกล่าว สรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ เรื่ องการดารงชีวติ ของพืช
ดังแผนภูมิที่ 5
ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ
วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์
สร้างแบบทดสอบ

ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน

ทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่
เคยเรี ยนเนื้อหานี้มาแล้ว
และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ผ่าน
หาค่า ความยาก-ง่ายและค่า
ความเชื่อมมัน่
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนของการสร้างแบบทดสอบ
60 ข้ อ
ไปใช้ ทดสอบกับกลุม่ ตัวย่าง

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข
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การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบทดสอบ
1. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ค่า t แบบไม่อิสระ (t-test dependent )
4. การสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การ
ดารงชีวติ ของพืช โดยผูว้ จิ ยั มุ่งวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามนิยามศัพท์การคิดวิเคราะห์
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ เนื้ อหา ด้านการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ด้านการวิเคราะห์
หลักการ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึ กษาเอกสาร ตารา คู่มือการสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์
คู่มือการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างข้อสอบแบบอัตนัย
2. ศึกษาหลักสู ตรศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคลศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั คู่มือครู คู่มือการวัดและประเมิ นผล แล้ว
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ สอบแยกตามเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
แยกตามเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สาหรับแบบทดสอบที่จดั ทา
ครั้ งนี้ มี 1 ฉบับ เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยก าหนดตัวชี้ วัด เนื้ อหา ให้ ส อดคล้อ งกับ
จุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 วิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์วชิ าวิทยาศาสตร์
เรื่ องการ ดารงชีวติ ของพืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ตัวชี้วดั

เนือ้ หา

การคิดวิเคราะห์

จานวน
ข้ อ

เนือ้ หา


ความสั มพันธ์


หลักการ








1







1







1

ป.4/3 ทดลองและอธิ บาย การตอบสนองต่อสิ่ ง
การตอบสนองของพืชต่อ เร้าของพืช
แสง เสี ยงและการสัมผัส







1

รวม

15 คะแนน

15 คะแนน

15 คะแนน

5 ข้ อ

ป.4/1 ทดลองและอธิ บาย ท่อลาเลียง
หน้าที่ของท่อลาเลียงและ
ปากใบของพืช
ปากใบของพืช
ป.4/2 อธิ บาย น้ า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์แสง
และคลอโรฟิ ลล์ เป็ น
ปัจจัยที่จา เป็ นบาง
ประการต่อ การ
เจริ ญเติบโตและการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของ
พืช

1

ปัจจัยบางประการที่มี
ผลต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืช
ปัจจัยบางประการที่
จาเป็ นต่อการ
สังเคราะห์แสงของ
พืช

4. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบอัตนัย พร้อมแนวคาตอบ
เรื่ อ การดารงชีวิตของพืช ตามที่กาหนดไว้ในตารางที่ 12 จานวน 3 ด้าน ด้านละ 3 คะแนน รวม
ด้านละ 15 คะแนน ทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 9 คะแนน รวม 45 คะแนน
5. สร้างเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ (Scoring rubrics) กาหนดคุณภาพ โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนเป็ นระดับ ดังนี้
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ตารางที่ 8 เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ (Scoring rubrics) ของข้อสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
องค์ ประกอบ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2

3
ด้านเนื้อหา

นั ก เรี ยนตอบค าถามใน
ด้ า น เ นื้ อ ห า ไ ด้ ต ร ง
ประเด็นและชัดเจน

ด้านความสัมพันธ์

นั ก เรี ยนตอบค าถามใน
ด้านความสัมพันธ์ ได้ตรง
ประเด็นและชัดเจน

ด้านหลักการ

1
นั ก เรี ยนตอบค าถามใน นั ก เรี ยนตอบค าถามใน
ด้ า น เ นื้ อ ห า ไ ม่ ต ร ง
ด้านเนื้ อหา ตรงประเด็น
ประเด็นและไม่ชดั เจน
แต่ไม่ชดั เจน
นั ก เรี ยนตอบค าถามใน นั ก เรี ยนตอบค าถามใน
ด้านความสัมพันธ์ไม่ตรง
ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ต รง
ประเด็นและไม่ชดั เจน
ประเด็นแต่ไม่ชดั เจน

นั ก เรี ยนตอบค าถามใน นั ก เรี ยนตอบค าถามใน นั ก เรี ยนตอบค าถามใน
ด้านหลักการ

ได้ต รง ด้ า น ห ลั ก ก า ร ต ร ง ด้ า นห ลั ก การ ไ ม่ ต ร ง

ประเด็นและชัดเจน

ประเด็นแต่ไม่ชดั เจน

ประเด็นและไม่ชดั เจน

สาหรับการให้ความหมายค่าที่วดั ได้จากคะแนนวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั
ได้ระบุเกณฑ์การให้ความหมายโดยมีค่าเฉลี่ย (คะแนนสอบหลังเรี ยน) ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คะแนน
2.50-3.00

ระดับความสามารถ
สูง

1.50-2.49

ปานกลาง

1.00-1.49

ต่า

6. น าแบบทดสอบที่ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขแล้ ว ไปให้ อ าจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถู กต้องและความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) แล้วประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบโดยใช้ มาตรประเมินค่า จานวน
5 ระดับ ระดับความเหมาะสมของแบบทดสอบโดยพิจารณาค่าความสอดคล้องที่ มีค่าเฉลี่ ย ( )
มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบใช้ได้
คือมีความสอดคล้อง หากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวก็ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้ (มาเรี ยม นิล
พันธุ์ 2555 :179) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ ในระดับมากที่สุด ( = 4.53 ,
S.D. = 0.17) แสดงว่าข้อสอบใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง ซึ่ งได้แก้ไขประเด็น ดังนี้
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แบบทดสอบบางข้อมีภาษาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นามาปรับ
ภาษาให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
7. นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4/5 ที่กาลังศึกษาอยูภ่ าคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน
8. นาผลการทดลองใช้ (Try out) มาวิเคราะห์รายข้อ( Item Analysis )แบบอัตนัย เพื่อ
ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา(α- Coefficient)
ของ Cronbach (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2555: 183) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80
9. นาแบบทดสอบที่ หาความเชื่ อมัน่ แล้วนาไปทดสอบก่ อนและหลัง การจัดกิ จกรรม
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การ
ดารงชี วิตของพืชกับผูเ้ รี ยนกลุ่ มตัวอย่าง สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้ างแบบทดสอบ เรื่ องการ
ดารงชีวติ ของพืช ดังแผนภูมิที่ 6
ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ
วิเคราะห์เนื้ อหาและจุดประสงค์
สร้างแบบทดสอบ
ไม่ผา่ น
ปรับปรุ งแก้ไข

ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ผ่าน
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้น

ไม่ผา่ น

ประถมศึกษาปี ที่ 4/5 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ผ่าน
หาค่าความเชื่อมัน่
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ปรับปรุ งแก้ไข
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การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ ยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและ
หลังการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังเรี ยน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ค่า t แบบไม่อิสระ (t-test dependent )
4. การสร้ างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินเพื่อวัดจิตวิทยาศาสตร์
ที่เกิดจากการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
2. กาหนดนิยามปฏิบตั ิการคุณลักษณะที่ตอ้ งการหรื อตัวชี้วดั
3. ดาเนินการสร้าง แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยผูว้ ิจยั เลือกวัดจิตวิทยาศาสตร์ใน ด้าน 1)
ความอยากรู้อยากเห็น 2) ความมีเหตุผล 3) ความพยายามมุ่งมัน่ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความ
ร่ วมมือช่วยเหลือ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2555: 162)
ดังในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงนิ ย ามคุ ณ ลัก ษณะ และพฤติ ก รรมการบ่ ง ชี้ (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2555 : 162)
พฤติกรรมที่
นิยามคุณลักษณะ
ต้ องการวัด
1.ความอยากรู ้ ความต้องการที่จะรู ้หรื อปรารถนาที่จะเสาะ
อยากเห็น
แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่ตนสนใจ
หรื อต้องการค้นพบสิ่ งใหม่ ซึ่งผูม้ ีความ
อยากรู ้อยากเห็นจะแสดงออกโดยการถาม
คาถาม หรื อมีความสงสัยในสิ่ งที่ตนเอง
สนใจอยากรู ้ และมีความกระตือรื อร้นใน
การเสาะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่
ตนเองสนใจ
2. ความมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการ
เหตุผล
ตรวจสอบความถูกต้องและยอมรับใน
คาอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยการแสวงหา
ข้อมูลจากการสังเกตหรื อการทดลองที่
เชื่อถือได้มาสนับสนุนอย่างพอเพียง

พฤติกรรมบ่ งชี้
1. นักเรี ย นซักถามจากผูร้ ู ้ ห รื อ ไปศึ กษาค้น คว้า
เ พิ่ ม เ ติ ม เ มื่ อ เ กิ ด ค วาม สง สั ย ใ น เ รื่ อ ง ร า ว
วิทยาศาสตร์
2. นักเรี ยนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
3. นักเรี ยนนาการทดลองที่น่าสนใจไปทดลองต่อที่
บ้าน
4. นักเรี ยนค้นคว้าวิธีการทดลองใหม่ๆในสิ่ งที่
นักเรี ยนสนใจ
1. นักเรี ยนรายงานผลการทดลองตามที่ทดลองได้
2. เมื่อทาการทดลองผิดพลาดนักเรี ยนจะไม่ลอกผล
การทดลองของเพื่อนส่งครู
3. เมื่อครู มอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์มาส่ง
นักเรี ยนจะทาตามแบบที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ
4. นักเรี ยนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนส่วนมาก
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ตารางที่ 10 แสดงนิยามคุณลักษณะ และพฤติกรรมการบ่งชี้ (สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2555 : 162) (ต่อ)
พฤติกรรมที่
นิยามคุณลักษณะ
ต้ องการวัด
3.ความพยายาม ความตั้งใจแน่วแน่ในการค้นหา
มุ่งมัน่
ความรู ้ ไม่ทอ้ ถอยเมื่อผลการทดลอง
ล้มเหลวหรื อมีอปุ สรรค ทางานที่
ได้รับมอบหมายให้เสร็ จสมบูรณ์
หรื อดาเนินการแก้ปัญหาจนถึงที่สุด
หรื อจนกว่าจะได้รับคาตอบ

4. ความ
รับผิดชอบ

ความมุ่งมัน่ ภายในจิตใจที่จะ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้สาเร็ จด้วยดี
และตระหนักถึงผลของงานที่จะ
ส่งผลต่อสังคม มีความระเอียด
รอบคอบในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
บรรลุผลสาเร็ จตามความคาดหมาย

5.ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือ

การใช้ทกั ษะทางสังคมและการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
การขอความช่วยเหลือและความ
ร่ วมมือจากผูอ้ ื่น เพื่อความร่ วมมือใน
การทางานกลุ่ม หรื อการทางานใด
งานหนึ่งให้ดาเนินไปจนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย

พฤติกรรมบ่ งชี้
1. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ทาอยูม่ ีโอกาสสาเร็ จได้ยากนักเรี ยน
จะยังค้นคว้าต่อไป
2. นักเรี ยนไม่ลม้ เลิกการทดลองเมื่อผลการทดลองที่ได้ขดั
กับที่เคยเรี ยนมา
3. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นกั เรี ยนสนใจต้องใช้
ระยะเวลาในการทดลองนาน นักเรี ยนก็เปลี่ยนไปศึกษา
ชุดการทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า
4. นักเรี ยนทาการทดลองผิดพลาดนักเรี ยนทาการทดลอง
ใหม่อีกหลายครั้ง
1. เมื่อครู มอบหมายให้หอ้ งของนักเรี ยนดูแลความสะอาด
ห้องปฏิบตั ิการ แม้วา่ ครู จะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่
นักเรี ยนก็ทาตามที่ครู สงั่
2. เมื่อนักเรี ยนและเพื่อได้รับมอบหมายให้เก็บล้าง
อุปกรณ์การทดลองแม้วา่ เพื่อนจะไม่ทาแต่นกั เรี ยนก็ยงั คง
ทาต่อไป
3. ในการทางานเป็ นกลุ่ม เมื่อนักเรี ยนเกิดทางานผิดพลาด
นักเรี ยนจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกใน
กลุ่ม
4. เมื่อครู ให้ทาการทดลองเพื่อนในกลุ่มไม่ได้เตรี ยมการ
ทดลองมาทั้งๆที่แบ่งหน้าที่กนั แล้ว ครู ตอ้ งทาโทษทั้งกลุ่ม
นักเรี ยนยอมรับในข้อผิดพลาด
1. เมื่อนักเรี ยนเห็นเพื่อนมีปัญหาในการทดลองแม้วา่
เพื่อนจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือ นักเรี ยนก็ยนื่ มือเข้ามา
ช่วยเหลือ
2. เมื่อนักเรี ยนพบปั ญหาในการทดลองที่ไม่สามารถแก้ไข
ปั ญหาด้วยตนเองได้นกั เรี ยนจะขอความช่วยเหลือจาผูอ้ ื่น
3. นักเรี ยนให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มเป็ นอย่างดี
4. นักเรี ยนมีการปรึ กษาหารื อในการทาการทดลองทุก
ครั้ง
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4. สร้ า งข้อ ค าถามของแบบวัดจิ ตวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ ให้ค รอบคลุ ม นิ ย าม
คุ ณลักษณะและพฤติ กรรมที่ บ่งชี้ โดยลักษณะของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า(Rating Scale) ของ Likert มีตวั เลือก 5 ระดับ คือ ดีมาก,ดี,ปานกลาง, พอใช้และต่า
พร้อมทั้งกาหนดคะแนนในการตอบตัวเลือกแต่ละข้อความ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 11 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
ความเห็นของนักเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต่า

ระดับพฤติกรรมทีป่ ฏิบัติ
5
4
3
2
1

ตารางที่ 12 เกณฑ์การวัดจิตวิทยาศาสตร์ มีดงั นี้
คะแนนค่ าเฉลีย่

ระดับความสามารถ

4.50 - 5.00

ดีมาก

3.50 - 4.49

ดี

2.50 - 3.49

ปานกลาง

1.50 - 2.49

พอใช้

1.00 - 1.49

ต่า

5. นาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่สร้างเสร็ จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
6. นาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3ท่าน ได้แก่
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประเมิน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้ อหา ( Content Validity )ซึ่ งจากการให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญประเมินความสอดคล้อง อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( = 4.68 , S.D. = 0.25 ) แสดงว่าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ใช้ได้ คือมีความ
สอดคล้อง
7. นาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปหาค่าความเชื่ อมัน่ กับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4/5 ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
40 คน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α – coefficient) (มาเรี ยม นิลพันธ์ 2555:183) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 0.73
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8. นาแบบวัด จิ ตวิท ยาศาสตร์ ที่ หาความเชื่ อมัน่ แล้วนาไปใช้ก ับ ผูเ้ รี ย นกลุ่ ม ตัวอย่า ง
สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ดังแผนภูมิที่ 7
ศึกษาขั้นตอนวิธีสร้างแบบวัดจิตวิทยาสตร์

กาหนดนิยามความหมาย

สร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์

ไม่ผา่ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ

ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน
หาค่าความเชื่อมัน่

แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิที่ 7 แสดงขั้นตอนของการสร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ไปใช้ ทดสอบกับกลุม่ ตัวย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ค่า t แบบไม่อิสระ (t-test dependent )
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5. การสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมโดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์
โดยมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาหนังสื อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ มี 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ ข้อคาถามแบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้ อหา จานวน 5 ข้อ ด้านกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ จานวน 5 ข้อ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จานวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้ นจานวน 15 ข้อ โดยเป็ น
แบบมาตราส่ วนประเมินค่า(Rating Scale) 3 ระดับ ดังนี้
ให้คะแนน 3 คะแนน
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ให้คะแนน 2 คะแนน
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ให้คะแนน 1 คะแนน
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ โดยให้
นักเรี ยนตอบแบบสอบถามหลังสิ้ นสุ ดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามชุดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
ตารางที่ 13 เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็นของนักเรี ยน
คะแนน
2.50-3.00
1.50-2.49
1.00-1.49

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
ปานกลาง
เห็นด้วยน้อย

3. นาแบบสอบถามที่ ส ร้ างเสร็ จแล้วให้อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ และผูเ้ ชี่ ย วชาญ
จานวน 3 คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา(Content Validity) แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย ( )
และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วประเมิ นความเหมาะสมของแบบทดสอบโดยใช้ มาตร
ประเมินค่า จานวน 5 ระดับ แล้วนาคะแนนที่ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินมาหาความสอดคล้อง แล้วนามา
ปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
( = 4.84 , S.D. = 0.17 ) แสดงว่าแบบสอบถามใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง
4. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้น มาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อความสมบูรณ์
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5. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปหาค่าความเชื่อมัน่ กับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4/5 ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
40 คน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α – coefficient) (มาเรี ยม นิลพันธ์ 2555:183) แล้ว
นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามความคิ ดเห็ นต่อชุ ด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ และข้อคิ ดเห็ นอื่ น ๆ จากนัก เรี ย นในชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 หลัง จากใช้ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เสร็ จสิ้ นแล้ว เพื่อเตรี ยมวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จ ัย น าผลที่ ไ ด้จ ากการใช้แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้ชุ ด
กิจกรรมและข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการขั้นการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้

2.เพื่อหาคุณภาพของชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.เพื่อหาประสิ ทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

วิธีการ
กลุ่มเป้ าหมาย
สร้างและพัฒนาชุด
กิจกรรม/-การเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้
ประเมินชุดกิจกรรมการ -ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน เรี ยนรู ้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน เนื้อหา
ตรวจสอบ
วัดและประเมินผล
ทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยน 3
คน(Individual Tryout)
ทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยน 9
คน(Small Group
Tryout)
ทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยน 40
คน ( Field tryout)

นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนพระตาหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มี
ผลการเรี ยน เก่ง ปาน
กลางและอ่อน

เครื่องมือ
-

แบบประเมินชุดกิจกรรม/
วิเคราะห์เนื้อหา/ ค่าเฉลี่ย ( ) /
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ /
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ( )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า
E1/E2
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ตารางที่ 14 สรุ ปวิธีการดาเนิ นการขั้นการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
(ต่อ)
วัตถุประสงค์
4. สร้างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ หน่วยที่ 3 การ
ดารงชีวติ ของพืช
5. เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู ้ (ปรนัย)ที่สร้างขึ้น

6. เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ (อัตนัย)
ที่สร้างขึ้น
7. เพื่อหาคุณภาพของแบบ
วัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่สร้าง
ขึ้น

วิธีการ
ศึกษาข้อมูล
สังเคราะห์ขอ้ มูล
-ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา
-หาค่าความยาก-ง่าย (p)
-ค่าอานาจจาแนก (r)
- ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา
- ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบ

- ศึกษาข้อมูล
- กาหนดนิยามปฏิบตั ิการ
คุณลักษณะ
-สร้าง วัดจิตวิทยาศาสตร์ 5
ลักษณะ
-เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
-หาค่าความสอดคล้อง
-หาค่าความเชื่อมัน่
8. เพื่อหาคุณภาพของ
- ศึกษาข้อมูล
แบบสอบถามความคิดเห็น -สร้าง แบบสอบถามความ
ที่สร้างขึ้น
คิดเห็น
-เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
-ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา

กลุ่มเป้ าหมาย
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรสถานศึกษา
สาระการเรี ยนรู ้
-อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
-ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
- นักเรี ยนนักเรี ยนชั้น
ป.5 จานวน 40 คน
อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
-ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
- นักเรี ยนชั้น ป.4/5
จานวน 40 คน
อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
-ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
- นักเรี ยนนักเรี ยนชั้น
ป.4/5 จานวน 40 คน

อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
-ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
- นักเรี ยนนักเรี ยนชั้น
โรงเรี ยนพระตาหนัก
สวนกุหลาบ มหา
มงคล ประถมศึกษาปี
ที่ 4/5 จานวน 40 คน

เครื่องมือ
วิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย
( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
แบบทดสอบ
ความยาก-ง่าย (p)
ค่าอานาจจาแนก (r)ค่า
ความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบ ด้วยสูตร
K.R.-20
แบบทดสอบ
ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบ ด้วยสูตร
α- Coefficient
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
วัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา
(α – coefficient)

แบบสอบถามความ
คิดเห็น
-วิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย
( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา
(α – coefficient)
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จานวน 40 คน
ซึ่ งการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครั้ งนี้ ใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่ มเดี่ ยว ทดสอบสอบ
ก่อนและหลัง ( The -one – group, pretest – posttest design )(มาเรี ยม นิลพันธุ์ : 2555 : 143)
ดังแผนภูมิที่ 8
แบบแผนการวิจัย
กลุ่ม
ทดลอง

ทดสอบก่ อนเรียน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังก่อนเรียน
T2

T1 แทน การทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Pretest)
X แทน การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
T2 แทน การทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Posttest)
แผนภูมิที่ 8 แสดงแบบแผนการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 6 ห้อง รวมทั้งสิ้ น 240 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 40
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คน ที่ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยของการ
สุ่ ม
วิธีดาเนินการ
ในการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ น
การวิจยั โดยใช้รูป แบบการวิจยั เชิ ง ทดลองพัฒนาแบบกลุ่ มเดี่ ย ว เพื่ อเปรี ยบเที ย บผลที่ เกิ ดกับ
นักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้ทดลองกับนักเรี ยนโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
จังหวัดนครปฐม ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน ในการทดลองมีลาดับขั้นตอนในการทดลอง
ดังนี้
1. ขอหนัง สื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร ถึ งผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษา
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่พฒั นาขึ้น
2. จัดเตรี ยม สื่ อ วัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนมีความสมบูรณ์ตรงตาม
จุดประสงค์
3. การทดลองใช้ชุ ดกิ จกรรม ก่ อนท าการทดลองผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงหลัก การ เหตุ ผ ลและ
ประโยชน์ ข องการวิจ ัย ให้ ก ับ นัก เรี ย นที่ เป็ นกลุ่ ม ทดลอง พร้ อ มทั้ง ท าความเข้า ใจกับ นัก เรี ย น
เกี่ ย วกับ แผนการจัด กิ จ กรรม วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ผ ลการเรี ย นรู ้ จ ากชุ ด กิ จ กรรมเกิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
4. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น จานวน 20 ข้อ ใช้เวลา
50 นาที ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) เพื่อทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ อง การดารงชี วิต
ของพืช
5. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น
ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยชุดกิจกรรม
6. นาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น จานวน 5 ข้อ ทดสอบก่อนเรี ยน
(Pre-test) เพือ่ วัดจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรม
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7. ดาเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ขณะที่ทาการทดลองใช้ชุดกิจกรรมในการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั คอยให้คาแนะนา ชี้ แจง และ
ช่ วยเหลื อนักเรี ยน โดยใช้เวลาในการสอน 3 คาบ/สัปดาห์ คาบละ 50 นาที เป็ นเวลา 18 คาบ 6
สัปดาห์ โดยแต่ละกิจกรรมมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นที่ 1. ขั้นสร้ า งความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้า สู่ บ ทเรี ย นโดยนาเรื่ องที่
สนใจ อาจมาจากเหตุการณ์ ที่กาลังเกิ ดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรื อเชื่ อมโยงกับความรู ้ เดิ มที่เรี ยน
มาแล้ว เป็ นตัวกระตุน้ ให้นักเรี ยนสร้างคาถาม เป็ นแนวทางที่ใช้ในการสารวจตรวจสอบอย่าง
หลากหลาย
ขั้นที่ 2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่
สนใจ มี ก ารก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติ ฐาน ก าหนดทางเลื อกที่ เป็ นไป
ได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจ
ทาได้หลายวิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
ขั้นที่ 3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลเพียงพอ จึงนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ป ผล นาเสนอผลที่ ได้ใ นรู ปแบบต่ า งๆ เช่ น บรรยายสรุ ป สร้ าง
แบบจาลองหรื อรู ปวาด
ขั้นที่ 4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่ อมโยงกับความ
รู เดิมแนวคิดที่ได้จะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่ องต่างๆ ทาให้เกิดความรู ้กว้างขึ้น
ขั้นที่ 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่า
นัก เรี ย นมี ค วามรู้ อะไรบ้าง อย่า งไรและมากน้อยเพี ย งใด จากนั้นจะนาไปสู่ ก ารนาความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่นๆ
ซึ่ งในชุดกิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรมจะมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปตาม
จุดประสงค์ของแต่ละชุดกิจกรรม
8. หลังจากที่นกั เรี ยนทากิ จกรรมเสร็ จสิ้ นในแต่ละชุ ดกิ จกรรม ผูว้ ิจยั จะทาการทดสอบ
หลังเรี ยน (post-test) ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน จนครบทุกชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
9. หลังจากที่นกั เรี ยนทากิจกรรมเสร็ จสิ้ นในทุกชุดกิจกรรม ผูว้ จิ ยั จะทาการทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซ่ ึ งเป็ นข้อสอบ
แบบอัตนัยจานวน 5 ข้อ เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และใช้แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนหลังจากใช้ชุดกิจกรรม
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10. หลังจากที่นกั เรี ยนทากิจกรรมเสร็ จสิ้ นในทุกชุ ดกิ จกรรมและทาการทดสอบ โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เสร็ จสิ้ นแล้ว ผูว้ ิจยั
จะแจกแบบสอบถามความคิ ด เห็ นที่ มี ต่อ การจัดการเรี ย นรู ้ ด้ว ยชุ ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จากขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 สรุ ปการดาเนินได้ตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สรุ ปขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้ชุด

วิธีการ

นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทดลองใช้กบั นักเรี ยน โดย
โดยใช้กระบวนการ 1. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ของ
สื บเสาะความรู ้ เพื่อ นักเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จานวน 20 ข้อ ใช้เวลา
50 นาที ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) เพื่อ
ส่ งเสริ ม
ทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ อง การ
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และ ดารงชีวิตของพืช
2. นาแบบทดสอบความสามารถในการคิ ด
จิตวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ของนักเรี ยน ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ทดสอบ
สาหรับนักเรี ยนชั้น
ก่ อ นเรี ยน (Pre-test) เพื่ อ ทดสอบความรู ้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ความสามารถของนัก เรี ยนก่ อ นการจัด การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรม
3. นาแบบ วัด จิ ต วิท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น จานวน 5 ข้อ ทดสอบก่อนเรี ยน
(Pre-test) เพื่ อ ประเมิ น จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรม

เครื่องมือ /
การวิเคราะห์
นักเรี ยนชั้น
1. ชุดกิจกรรม
ประถมศึกษา การเรี ยนรู ้โดย
ปี ที่ 4 โรงเรี ยน ใช้กระบวนการ
พระตาหนัก สื บเสาะความรู ้
สวนกุหลาบ เพื่อส่ งเสริ ม
มหามงคล
ความสามารถ
จังหวัด
ในการคิด
นครปฐม
วิเคราะห์และจิต
จานวน 40 คน วิทยาศาสตร์
นักเรี ยนกลุ่ม สาหรับนักเรี ยน
ตัวอย่าง
ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4
2. แบบทดสอบ
ผลการเรี ยนรู ้
3.แบบประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้ าหมาย
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ตารางที่ 15 สรุ ปขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (ต่อ)
กลุ่มเป้าห
เครื่องมือ /
วัตถุประสงค์
วิธีการ
มาย
การวิเคราะห์
3. ดาเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ขณะที่ทาการทดลองใช้
ชุดกิจกรรมในการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั คอย
ให้คาแนะนา ชี้แจง และช่วยเหลือนักเรี ยน
โดยใช้เวลาในการสอน 3 คาบ/สัปดาห์

คาบละ 50 นาที เป็ นเวลา 18 คาบ 6
สัปดาห์ โดยแต่ละกิจกรรมมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 ขั้นสร้างความสนใจ
3.2 ขั้นสารวจและค้นหา
3.3 ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป
3.4 ขั้นขยายความรู ้
3.5 ขั้นประเมินผล
ซึ่ งในชุดกิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรมจะมี
กิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป
ตามจุดประสงค์ของแต่ละชุดกิจกรรม
4. หลังจากที่นกั เรี ยนทากิจกรรมเสร็ จสิ้ น
ในแต่ละชุดกิจกรรม ผูว้ จิ ยั จะทาการ
ทดสอบหลังเรี ยน (pretest) ชุ ดเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน จนครบทุกชุดชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

4.แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
5. แบบสอบ
ถามความคิดเห็นที่
มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะความรู้ เพื่อ
ส่ งเสริ ม
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
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ตารางที่ 15 สรุ ปขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ
5. หลังจากที่นกั เรี ยนทากิ จกรรมเสร็ จสิ้ น
ในทุกชุดกิจกรรม ผูว้ จิ ยั จะทาการทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ซ่ ึงเป็ นข้อสอบแบบอัตนัย
จานวน 5 ข้อ เพื่อศึกษาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และใช้แบบวัดจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังจากใช้ชุด
กิจกรรม
6. หลังจากที่นกั เรี ยนทากิจกรรมเสร็ จสิ้ น
ในทุกชุดกิจกรรมและทาการทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เสร็ จสิ้ นแล้ว ผูว้ จิ ยั จะแจก
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
มีการดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ /
การวิเคราะห์
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วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น แล้วนาข้อมูลมาปรับปรุ งแก้ไข
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นฉบับสมบูรณ์ ที่มีความเหมาะสมและสามารถนาไปจัด
การเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
วิธีการดาเนินการ
1. ประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรี ยน
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการดารงชีวิตของพืช ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
มีข้ นั ตอนการประเมิน ดังนี้
1. นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ที่ได้ปรับปรุ งจนสมบูรณ์แล้ว ไปทดสอบกับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน
40 คน
2. นากระดาษคาตอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้เกณฑ์คะแนน ดังนี้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
3. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจากแบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ และหลัง การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่ อนและหลังเรี ยนมาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างโดยใช้
ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ t-test แบบ Dependent
2. ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ มี
ขั้นตอนการประเมิน ดังนี้
1. นาแบบทดสอบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ที่ไ ด้ปรับปรุ งจนสมบูรณ์ แล้ว ไป
ทดสอบกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ซึ่ งเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน
2. นากระดาษคาตอบมาตรวจให้คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ
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(Scoring rubrics ) กาหนดคุณภาพที่กาหนด
3. เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนจากแบบทดสอบก่อน
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และ
หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่ อนและหลังเรี ยนมาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างโดยใช้
ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ t-test แบบ Dependent
3. วัดนจิตวิทยาศาสตร์
เพื่อวัดจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีวธิ ี การดาเนินการ
1. นาแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่ได้ปรับปรุ งจนสมบูรณ์แล้ว ไปประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์ กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน ในขั้นตอนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมครบทุกชุด
2. นาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ มาแปลผลจากเกณฑ์การให้คะแนน
3. เปรี ยบเทียบคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนจากเกณฑ์การวัดจิตวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาคะแนนที่ไ ด้จากแบบวัด จิ ตวิทยาศาสตร์ เปรี ย บเทีย บพัฒนาการของจิ ตวิทยาศาสตร์ โดยใช้
ค่าสถิติ ( ) ,ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ t-test แบบ Dependent
4. แบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่ อศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นพระตาหนัก สวน
กุหลาบ มหามงคล ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ก ระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ มีวธิ ี การดาเนินการ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้ปรับปรุ งจนสมบูรณ์แล้ว ไปสอบถามกับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40
คน
2. นาแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ขอ้ คาถามแบ่งเป็ น 3 ประเด็น คือ
ด้านเนื้ อหา จานวน 5 ข้อ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 5 ข้อ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จานวน
5 ข้อ รวมทั้งสิ้ นจานวน 15 ข้อ โดยเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ของ
Likert ตอนที่ 3 ให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
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โดยให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามหลังสิ้ นสุ ดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามชุดกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
พระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้มาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 4 การประเมินชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั สรุ ปวิธีการดาเนิ นการได้ดงั ตารางที่ 16
ดังนี้
ตารางที่ 16 สรุ ปวิธีดาเนินการประเมินและปรับปรุ งชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์
วิธีการ
1. เพื่อประเมินผล นาทดสอบวัดผลการ
การเรี ยนรู ้ของ
เรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นให้
นักเรี ยน
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทา
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4/1โรงเรี ยนพระตาหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล
จานวน 40 คน

2. เพื่อประเมิน
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยน

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4/1โรงเรี ยน
พระตาหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล
จานวน 40 คน

3. เพื่อวัดจิต
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยน

นาทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นให้นกั เรี ยน
กลุ่มตัวอย่างหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุด
กิจกรรม
นาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไป
ประเมินนักเรี ยนหลังใช้
ชุดกิจกรรม

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4/1โรงเรี ยน
พระตาหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล
จังหวัดนครปฐม
จานวน 40 คน
4. เพื่อประเมิน
นาแบบประเมินความ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ความคิดเห็นของ คิดเห็นที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นให้ ที่ 4/1โรงเรี ยนพระตาหนัก
นักเรี ยน
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทา สวนกุหลาบ มหามงคล
หลังการจัดการเรี ยนรู ้
จานวน 40 คน

เครื่องมือ/การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.แบบทดสอบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช
2. ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t-test
dependent
1. แบบทดสอบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์
2. ค่าเฉลี่ย( )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และ
t-test dependent
1.แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
2. ค่าเฉลี่ย ( )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
t-test dependent

1. แบบสอบถามความคิดเห็น 2.
ค่าเฉลี่ย ( )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
3. การวิเคราะห์เนื้อหา

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 เป็ นลักษณะของการวิจยั และพัฒนา ( Research and Development : R & D) โดยมีข้ นั ตอน
การดาเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนา
และหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิ จกรรกมการเรี ยนรู ้ 3) การทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ 4)
การประเมินและปรับปรุ งชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยมีนกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
พระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เป็ น
หน่วยการวิเคราะห์ ( Unit of Analysis )
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ตอนที่ 2 ผลการพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
เพื่ อ ส่ ง เสริ มความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ตอนที่ 4 ผลประเมินและปรับปรุ งชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ในประเด็น ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การดารงชี วิตของพืช ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
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4.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
4.3 ผลการเปรี ยบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู้
4.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 1 ผลการศึ กษาข้ อมู ลพื้นฐานและความต้ องการในการพัฒนาชุ ดกิจ กรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
การเสนอ ผลการศึ กษาข้อมู ลพื้ นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นพระต าหนั ก สวนกุ ห ลาบ มหามงคล กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์
การวิ เคราะห์ ห ลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และ
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนพระต าหนัก สวนกุ ห ลาบ มหามงคล กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ พบว่า 1. การจัดการศึกษามุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่เป็ นกระบวนการ
ไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้ โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน ผูเ้ รี ยนจะได้ทากิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งเป็ นกลุ่ มและรายบุคล และเกิ ดการพัฒนาเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ คุ ณธรรมและ
ค่านิ ยมที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 2. ความรู ้ วิทยาศาสตร์ เป็ นความรู ้ พ้ืนฐานที่ สาคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็ นกระบวนการในงานต่างๆ หรื อกระบวนการพัฒนา ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
โดยอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ ทักษะ ประสบการณ์ จินตนาการและความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ เนื่ องจากความรู ้ วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับโลกธรรมชาติซ่ ึ งมีการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ทุ ก คนจึ งต้อ งเรี ย นรู้ เพื่ อ นาผลการเรี ย นรู้ ไ ปใช้ใ นชี วิตประจาวันการ
ประกอบอาชี พ 3. ในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ ม และ
สร้างความเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เป็ นทั้งความรู ้ และกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ผูเ้ รี ยนทุกคน
ควรได้รับการกระตุน้ ส่ งเสริ มให้ความสนใจและกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนวิทยาศาสตร์ มีความสงสัย
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เกิ ดคาถามในสิ่ งต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มี ความมุ่งมัน่ และมี ความสุ ขที่ จะศึ กษา
ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล ไปสู่ คาตอบของคาถาม สามารถตัดสิ นใจด้วยการใช้
ข้อมูลย่างมีเหตุผล สามารถสื่ อสารคาถาม คาตอบ ข้อมูลและสิ่ งที่คน้ พบจากการเรี ยนรู ้ ให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจได้
อี ก ทั้ง ยัง พบว่า การจัดการเรี ย นการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ให้ผูเ้ รี ย นฝึ กคิ ด
วิเคราะห์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้ และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ยงั สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ และ
หลักสู ตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 คือ สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ อีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งจัดให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่ อง การดารงชี วิต ของพื ช ทั้ง หมด 5 ชุ ดกิ จกรรม เวลา 18 ชั่วโมง ซึ่ ง ประกอบด้วย 1)
โครงสร้างและหน้าที่ของรากและลาต้น 2) การคายน้ าของพืช 3) กระบวนการสังเคราะห์แสง
ของพืช 4) ปั จจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช 5) การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของ
พืช เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมายและสมรรถนะ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
1.2 ผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวกับชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ จากหนังสื อ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
สื บ เสาะหาความรู ้ เพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ดวิเ คราะห์ และจิ ตวิ ท ยาศาสตร์ พบว่า
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน และเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
กับสภาพแวดล้อม ยึดทฤษฎี สื่อประสม กระบวนการกลุ่ มและทฤษฎี การเรี ยนรู ้ เป็ นแนวคิ ด
พื้นฐานในการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
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และสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
คามสามารถในการคิ ดวิ เ คราะห์ ได้แก่ การสอนตามแนววัฎ จัก รการเรี ย นรู ้ การสอนแบบ
โครงงาน การสอนโดยใช้ชุดการสอน การสอนแบบแก้ปัญหา การสอนแบบวิทยาศาสตร์ การ
สอนแบบการทดลอง ซึ่ งเป็ นวิธีการสอนที่ผวู ้ ิจยั ได้นามาสังเคราะห์และสร้างเป็ นชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ มีข้ นั ตอนการสร้างและพัฒนา 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การกาหนดหน่วย หัวเรื่ อง และมโนคติ
2. ขั้นการวางแผน วางแผนล่วงหน้า กาหนดรายละเอียด กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนด
กิจกรรม กาหนดแบบประเมิน
3. ขั้นการเลือกและผลิ ตสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ครู ใช้ คือ เป็ นสื่ อการสอน
ทั้งสิ้ น เมื่อผลิตสื่ อการสอนของแต่ละหัวเรื่ องแล้ว ก็จดั สื่ อการสอนเหล่านั้นไว้ เป็ นหมวดหมู่นาไป
ทดลองหาประสิ ทธิภาพ เรี ยกว่า “ชุดกิจกรรม”
4. ขั้นการหาประสิ ทธิ ภาพ หาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิจกรรม เพื่อเป็ นการประกันว่า ชุ ด
กิจกรรมที่ สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพในการสอนผูส้ ร้างจาต้องกาหนดเกณฑ์ล่วงหน้า โดยคานึงหลัก
ที่ว่า การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการช่ วยเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ผล การใช้ชุด
กิจกรรม ชุ ดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุ งแล้วและมีประสิ ทธิ ภาพตาม เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ สามารถนาไปสอน
ผูเ้ รี ยนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดับการศึกษา
5. ขั้นการใช้ชุดกิจกรรม ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ คือ ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุ ปผลการเรี ยน และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อ
ดูพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่ได้เปลี่ยนไป
1.3 ผลการศึกษาความต้ องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ยวกับการพัฒนาชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระ
ต าหนัก สวนกุ ห ลาบ มหามงคล จ านวน 240 คน เกี่ ย วกับ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
โดยมีรายละเอียด ได้ขอ้ มูลดังนี้ไปนี้
ผลการศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เกี่ ยวกับการพัฒนาชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในด้าน 1) รู ปแบบ ลักษณะของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 2) เนื้ อหา 3) การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4) การวัดและประเมินผล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปในด้านเพศ โดยมีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 17 ข้อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวนนักเรียน
ร้ อยละ
1. เพศ
1.1 เพศชาย
118
53.33
1.2 เพศหญิง
122
46.67
รวม
240
100
จากตารางที่ 17 ข้อมู ล ทัว่ ไปด้า นเพศของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่า
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีจานวนทั้งหมด 240 คน เป็ นนักเรี ยนชาย จานวน 118 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.33 เป็ นนักเรี ยนหญิง จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.67
ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ ยวกับ รู ปแบบ ขอบข่ายเนื้ อหา การวัดและประเมินผล
การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
จานวน 6 ห้องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนจานวน 240 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 18 ความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ข้ อมูลพืน้ ฐานและความต้องการ
1. ความต้ องการรู ปแบบ ลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ *
1.1 มีแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน
1.2 มีตวั อย่างลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.3 มีภาพประกอบสี สนั สวยงาม
1.4 มีเนื้อหาที่ให้ความรู ้
1.5 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
2. เนือ้ หาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ *
2.1 ท่อลาเลียงและปากใบ
2.2 ปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
2.3 ปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
2.4 การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช

จานวนนักเรียน(คน)

ร้ อยละ

215
200
230
240
235

89.58
83.33
95.83
100.00
97.92

240
240
240
240

100
100
100
100
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ตารางที่ 18 ความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 (ต่อ)
ข้ อมูลพืน้ ฐานและความต้องการ
3. ลักษณะการนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปใช้ *
3.1 เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นรายบุคคล
3.2 เรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย
3.3 เรี ยนรู ้แบบกลุ่มใหญ่
3.4 เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
4. การวัดผลและประเมินผล*
4.1 การทากิจกรรมการทดลอง
4.2 การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน
4.3 สัมภาษณ์
4.4 สังเกตการณ์ปฏิบตั ิกิจกรรม
4.5 สังเกตการณ์ทางานกลุ่ม
4.6 สังเกตการณ์นาเสนองาน
4.7 การทาแบบทดสอบ
4.8 การทาแบบฝึ กหัด

จานวนนักเรียน(คน)

ร้ อยละ

150
200
235
220

62.50
83.33
97.92
91.67

240
235
15
230
236
230
230
235

100.00
97.92
6.25
95.83
98.33
95.83
95.83
97.92

ตอบได้ มากกว่า 1 คาตอบ *
จากตารางที่ 18 ความคิ ดเห็ นและความต้องการของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่
ต้องการชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ ในด้านรู ปแบบ ขอบข่ายเนื้ อหา การวัดและประเมิ นผล
พบว่า ในด้านรู ปแบบลักษณะของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนต้องการรู ปแบบของชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) มีเนื้ อหาที่ให้ความรู ้ จานวน 240 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 2) ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่ายและชัดเจน จานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.92 3) มีภาพประกอบสี สันสวยงาม
จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.83 4) มีแบบทดสอบท้ายบท จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อย
ละ89.58 5) มี ตวั อย่างลัก ษณะกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 200 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 83.33
นักเรี ยนต้องการเรี ยนเนื้ อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ในเรื่ อง 1) ท่อลาเลี ยงและปากใบ 2) ปั จจัย
บางประการที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช 3) ปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการสังเคราะห์
ด้ายแสงของพืช 4) การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช จานวน 240 คน เท่ากันทุกข้อ คิดเป็ นร้อยละ
100 ในด้านการใช้ชุดกิจกรรม นักเรี ยนต้องการใช้ชุดกิจกรรมในลักษณะ ดังนี้ 1) เรี ยนรู้แบบ
กลุ่มใหญ่ 4-5 คน จานวน 235 คิดเป็ นร้ อยละ 97.92 2) เรี ยนรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน
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จานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.67 3) เรี ยนรู ้ แบบกลุ่มย่อย 2 คน จานวน 200 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 83.33 4) เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเป็ นรายบุคคล จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 ใน
ด้านการวัดและประเมินผล นักเรี ยนต้องการให้ครู วดั และประเมินผลในด้าน 1) การทากิจกรรม
การทดลอง จานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 2) สังเกตการณ์ทางานกลุ่ม จานวน 236 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 98.33 3) การตรวจผลงาน/ชิ้ นงานและการทาแบบทดสอบ จานวน 235 คน
เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 97.92 4) สังเกตการปฏิ บตั ิกิจกรรม,สังเกตการณ์นาเสนองานและการทา
แบบฝึ กหัด จานวน 230 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 95.83 5) สัมภาษณ์ จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.25 ตามลาดับ
ด้ านที่ 3 ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม
จากการศึ ก ษาข้อเสนอแนะและข้อคิ ดเห็ นเพิ่ ม เติ ม ของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
พบว่า นักเรี ยนต้องการให้ครู มีกิจกรรมที่หลากหลายมีความสนุ กสนานมีการแข่งขันเป็ นทีม เพิ่ม
ความสนใจ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมและเกิดความสนุกสนานและ
นักเรี ยนต้องการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ นอกสถานที่ เพื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ จากของจริ งทาให้นกั เรี ยน
เกิดความรู ้ที่คงทนและยาวนาน
1.4 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ นและข้ อ เสนอแนะเกี่ยวกับ ชุ ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์
จากผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จากครู ผสู ้ อน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ใน
กลุ่มพุทธมณฑล จานวน 5 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านชุ ดกิ จกรรม จานวน 2 คน โดยสอบถาม
เกี่ ยวกับองค์ประกอบและรู ปแบบของชุ ดกิ จกรรม เนื้ อหาของชุ ดกิ จกรรม ลักษณะของการจัด
กิ จกรรมโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิ ดมี
โครงสร้าง ( Structured Interview) ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ ข้อ มู ล ทั่ว ไป จากครู ผู ้ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในกลุ่มพุทธมณฑล จานวน 5 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านชุ ดกิ จกรรม จานวน 2 คน
โดยสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบและรู ปแบบของชุ ดกิจกรรม เนื้ อหาของชุ ดกิ จกรรม ลักษณะ
ของการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 19 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
รวม
2. ระดับการศึกษา
2.1 ปริ ญญาตรี
2.2 ปริ ญญาโท
2.3 ปริ ญญาเอก
รวม
3. ตาแหน่ งการทางาน
3.1 ครู ผสู้ อน
3.2 อาจารย์
รวม
4. ประสบการณ์การทางาน
4.1 น้อยกว่า 5 ปี
4.2 5-10 ปี
4.3 มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวนครู (คน)

ร้ อยละ

6
1
7

85.71
14.29
100

1
5
1
7

14.29
71.43
14.29
100

6
1
7

85.71
14.29
100

2
2
3
7

28.57
28.57
42.86
100

จากตารางที่ 19 สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป ของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ในกลุ่มพุทธมณฑล และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม พบว่า ครู ผสู ้ อนและผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นเพศหญิง
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 และเพศชาย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 และ
ระดับการศึกษา ปริ ญญาโท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.43 ปริ ญญาตรี ปละปริ ญญาเอก
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 เป็ นอาจารย์ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 และ
ประสบการณ์การทางานของครู ผสู ้ อนและผูเ้ ชี่ยวชาญ น้อยกว่า 5 ปี และช่วง 5-10 ปี อย่างละ 2
คน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 และมากกว่า 1 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86
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ตอนที่ 2 ประเด็นการสัม ภาษณ์ ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยการสั ม ภาษณ์ ค รู ผู ้ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในกลุ่มพุทธมณฑล จานวน 5 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านชุ ดกิ จกรรม จานวน 2 คน
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านรู ปแบบ/องค์ประกอบหรื อลักษณะของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สาคัญ มีดงั นี้ 1) ชื่ อชุ ดกิจกรรม 2) คานา 3)
สารบัญ 4) คาชี้แจง 5) สาระสาคัญ/จุดประสงค์ 6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม 7) แบบทดสอบก่อน
เรี ยน 8) แบบทดสอบหลังเรี ยน องค์ประกอบของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้มีความสาคัญทาให้ทราบ
ของเขตของการศึกษา และชุดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาควรมีลกั ษณะ
ตัวหนังสื อไม่เล็กจนเกิ นไป มีรูปภาพประกอบสี สันสวยงาม เพื่อดึ งดู ดความสนใจของนักเรี ยน
สอดแทรกความรู ้ นอกเหนื อจากสิ่ งที่เรี ยน สามารถตรวจสอบระดับความสามารถของตนเอง ชุ ด
กิจกรรมจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดกับผูเ้ รี ยนสู งสุ ด
2. ด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เนื้อหา เรื่ องการดารงชี วิตของพืช เป็ นเนื้ อหาที่เหมาะในการนามาจัดทาชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เพราะเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ของนักเรี ยน และเป็ นสิ่ งที่พบเห็นได้โดยทัว่ ไปในชี วิตประจาวัน อีก
ทั้งเป็ นเนื้ อหาที่ต่อเนื่ องจากชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-6 จึงทาให้เกิ ดความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหา ซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ความสามารถที่เกิดขึ้นนั้นนาไป
เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ข้ นั สู งต่อไปเมื่อเรี ยนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปอีก
3. ด้านสื่ อการเรี ยนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ควรมีหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้ อหา เช่น เพลง คลิปวีดิโอ การ์ ตูนวิทยาศาสตร์ สื่ อจากอินเทอร์ เนต รู ปภาพที่มี
สี สันสวยงาม และครู ตอ้ งคอยตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยนหลังจากดูสื่อนั้นๆด้วย
4. ด้านการวัดและประเมินผล
ควรมี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย ประเมิ น ตามสภาพจริ ง โดยการสั ง เกต
พฤติ กรรมการทางานระหว่างเรี ยนหรื อทากิ จกรรมกับเพื่อน ประเมิ นจากใบงานหรื อชิ้ นงานมี
เกณฑ์การให้คะแนนที่ชดั เจน อาจมีผปู ้ ระเมินหลายคนร่ วมกันประเมิน เช่ น ครู ประเมิน หรื อ
เพื่อนประเมินก็ได้ การตรวจชิ้นงาน โดยมีเกณฑ์ Rubrics ในการตรวจให้คะแนนที่ชดั เจน
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนเพื่อทาการทดลองหรื อทางานกลุ่ม ครู ควรมีบทบาทช่วยนักเรี ยน
ในการจัดกลุ่ม โดยจัดกลุ่มคละความสามารถ ( เก่ง กลาง อ่อน ) เพื่อไม่ให้นกั เรี ยนที่เก่งจับกลุ่ม
กันเองแล้วเหลื อนักเรี ยนที่อ่อนไว้ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการทางานกลุ่ ม ทาให้งานล่าช้าและไม่บรรลุ
เป้ าหมาย
จะเห็นได้วา่ ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
จิ ต วิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ปี ที่ 4 ทั้ง จากที่ ไ ด้จากการวิ เ คราะห์ หลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนัก
สวนกุหลาบมหามงคล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ การศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกปี ที่ 4
เกี่ยวกับชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ในด้า นรู ป แบบขอบขอบข่ า ยเนื้ อ หา การวัด และ
ประเมินผล ซึ่ งในด้านรู ปแบบของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดงั นี้ 1) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
2) มีเนื้อหาที่ให้ความรู ้ 3)มีภาพประกอบสี สันสวยงาม 4) มีแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน 5)มีตวั อย่าง
ลักษณะกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ส่ วนเนื้ อหาสาระนักเรี ยนต้องการเรี ยนเนื้ อหาสาระวิทยาศาสตร์ ใน
เรื่ อง การดารงชี วิตของพื ช ทั้งเรื่ องในด้า นการใช้ชุดกิ จกรรม นัก เรี ย นต้องใช้ชุ ดกิ จกรรมใน
ลักษณะเป็ นกลุ่มใหญ่ 4-5 คน ด้านการวัดผลและการประเมิน นักเรี ยนต้องการให้ครู วดั ผลและ
ประเมินผลงานในด้านทากิจกรรมการทดลอง และจาการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ การศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกปี ที่ 4
จากครู ผู ้ส อนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ นกลุ่ ม พุ ท ธมณฑล ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นกิ จ กรรรม ท าให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญและความจาเป็ นที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตรงข้ามความต้องการและส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ แก่ผเู ้ รี ยน
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการ
สื บ เสาะหาความรู้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ให้ มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ผูว้ ิ จยั นาข้อมู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ง เคราะห์ ผ ลการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ นฐานเกี่ ย วกับ ความ
ต้องการ ความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะ
ความรู ้ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิท ยาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 มาใช้ในการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยมีข้ นั ตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ
1) การพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 2) การหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ท้ งั หมด 5 ชุดประกอบด้วย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง โครงสร้างและหน้าที่ของรากและลาต้น
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง การคายน้ าของพืช
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง ปั จจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช
ซึ่ ง แต่ ล ะชุ ดกิ จ กรรมประกอบด้วย ดัง นี้ 1) ชื่ อกิ จกรรม 2) ค านา 3) ค าชี้ แจง 4)
สาระสาคัญ/ จุดประสงค์ 5) ใบความรู้/ใบกิจกรรม 6) แนวคาตอบ 7) แบบทดสอบ
2) การหาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
การหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4/1 ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 20 การคานวณหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ส่ วนเบี่ยงเบน
การทดสอบ จานวน(คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน
กระบวนการ(E1)
40
50
40.70
1.52
81.40
ผลลัพธ์( E2)
40
20
17.01
0.87
85.50
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จากตารางที่ 20 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมกาเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ เพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ และจิ ตวิท ยาศาสตร์ พบว่า ผล
คะแนนระหว่างเรี ยน (E1) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 81.40 และผลคะแนนหลังเรี ยน (E2) มีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 85.50 แสดงว่า การพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพ 81.40/85.50 ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนด
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท ดลองใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน 40 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ระยะเวลา 18 ชัว่ โมง จานวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับการ
ทดลองนั้น ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยตนเองในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 และเมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการแล้วจึงทาแบบทดสอบ
หลัง เรี ย น โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรี ย นรู้ เรื่ อง การด ารงชี วิต ของพื ช จานวน 20 ข้อ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่ งนักเรี ยนที่ได้เรี ยนรู้
ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดงั กล่าวแล้ว ทาให้นักเรี ยนมี ความรู ้ เกี่ ยวกับการดารงชี วิตของพืช มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น มีจิตวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น และมีความสามารถในการ
สื บเสาะหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง ตลอดจนสามารถออกแบบการทดลองง่ายๆด้วยตนเองและมีความ
คิดเห็นที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ให้มี
ระดับสู งขึ้นไปอีกด้วย
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
จากการนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ 80/80 ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยชุด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 ซึ่ งได้มีการประเมินทั้ง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การดารงชี วิต ของพืช ของนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ ชุดกิจกรรมก่ อนและหลังการจัดการเรียนรู้
จากการให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
( Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรม
ได้ผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 21 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ผลการเรียนรู้
จานวนนักเรียน
คะแนน
S.D.
df t-test Sig.
(n)
เต็ม
คะแนนก่อนเรี ยน
40
20
11.45 1.67
39 20.80 0.00
คะแนนหลังเรี ยน
40
20
17.01 0.87
จากตารางที่ 21 การ เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การดารงชี วิตของพืช ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
ของนักเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรี ยนรู้หลังการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 17.01 , S.D. = 0.87 ) สู งกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 11.45 , S.D.
= 1.67) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 คือ ผลการ
เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน หลังการจัดการเรี ยนรู ้ สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที่ 2
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4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุ ดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพือ่ ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
จิตวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 22 เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
กลุ่มทดลอง
จานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
S.D. df t-test Sig.
(n)
การทดสอบก่อนเรี ยน
40
45
20.80 1.43
39 31.96 0.00
การทดสอบหลังเรี ยน
40
45
37.47 2.70
จากตารางที่ 22 เปรี ยบเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ผลความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ก่ อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะความรู้ ของนักเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลระดับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 37.47 , S.D. = 2.70 ) สู งกว่า
ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 20.80, S.D. = 1.43) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งยอมรับ
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3
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ตารางที่ 23 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
คะแนนหลังเรียน
จานวน
รายการประเมิน
ระดับ
ลาดับที่
นักเรียน (n)
S.D.
ด้านวิเคราะห์เนื้อหา
2.66
0.19
สูง
1
40
ด้านวิเคราะห์ความสัมพันธ์
2.60
0.25
สูง
2
40
ด้านวิเคราะห์หลักการ
2.25
0.47
ปานกลาง
3
40
2.50
0.15
สู ง
รวม
จากตารางที่ 23 ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการการเรี ยนรู ้ พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมีระดับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระดับสู ง ( = 2.50, S.D. = 0.15 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงที่สุด ได้แก่ ด้านวิเคราะห์เนื้ อหา ( =
2.66, S.D. = 0.19 ) รองลงมาคือ ด้านวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ( = 2.60, S.D. = 0.25 ) และลาดับ
สุ ดท้ายคือ ด้านวิเคราะห์ความหลักการ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.25, S.D. = 0.47 )
4.3 ผลเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่ อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมโดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้
จากการศึกษาคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 24 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้
กลุ่มทดลอง
ความอยากรู้ อยากเห็น
การทดสอบก่อนเรี ยน
การทดสอบหลังเรี ยน

จานวน คะแนน
นักเรียน (n) เฉลีย่

S.D.

df

t-test

Sig.

40
40

5
5

2.50
4.75

0.36
0.21

39

33.14

0.00

40
40

5
5

2.58
4.75

0.39
0.19

39

30.04

0.00

40
40

5
5

2.60
4.82

0.34
0.14

39

42.66

0.00

40
40

5
5

2.53
4.76

0.36
0.14

39

33.47

0.00

40
40

5
5

2.57
4.73

0.36
0.16

39

31.24

0.00

40
40

5
5

2.57
4.76

0.15
0.05

39

84.07

0.00

ความมีเหตุผล
การทดสอบก่อนเรี ยน
การทดสอบหลังเรี ยน

ความพยายามมุ่งมั่น
การทดสอบก่อนเรี ยน
การทดสอบหลังเรี ยน

ความรับผิดชอบ
การทดสอบก่อนเรี ยน
การทดสอบหลังเรี ยน

ความร่ วมมือช่ วยเหลือ
การทดสอบก่อนเรี ยน
การทดสอบหลังเรี ยน

ภาพรวม
การทดสอบก่อนเรี ยน
การทดสอบหลังเรี ยน

จากตารางที่ 24 เปรี ยบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุด
กิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ค่าเฉลี่ ยจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ก่อนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลจิต
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 4.76 , S.D. = 0.05 ) สู งกว่าก่อนจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 2.57, S.D. = 0.15) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4 คือ จิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม สู งกว่าก่อน
การจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4
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ตารางที่ 25 ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4

ความอยากรู ้อยากเห็น
ความมีเหตุผล
ความพยายามมุ่งมัน่

คะแนนก่อน
เรียน
S.D.
2.50 0.36
2.58 0.39
2.60 0.34

ความรับผิดชอบ
ความร่ วมมือช่วยเหลือ
รวม

2.53
2.57
2.56

รายการประเมิน

0.36
0.36
0.01

ระดับ
ความสามารถ
ก่ อนเรียน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คะแนนหลังเรียน

4.75
4.75
4.83

S.D.
0.21
0.19
0.14

ระดับ
ความสามารถ
หลังเรียน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.76
4.73
4.76

0.14
0.16
0.03

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ลาดับที่
4
3
1
2
5
-

จากตารางที่ 25 ผลการศึ ก ษาระดับ คุ ณ ลัก ษณะของจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ จากการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ในชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ชุ ดที่ 1-5 ก่ อนและหลัง การจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4
ทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า ระดับคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ ของนักเรี ยนมีความแตกต่างกัน โดยจิต
วิทยาศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ด้านความพยายามมุ่งมัน่
( = 4.83, S.D. = 0.14 ) สู งกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 2.60 , S.D. = 0.34) ด้านที่สองคือ
ด้านความรับผิดชอบ ( = 4.76, S.D. = 0.14 ) สู งกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 2.53, S.D. =
0.36 ) ด้านที่สามคือ ด้านความมีเหตุผล ( = 4.75, S.D. = 0.19 ) สู งกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
( = 2.58, S.D. = 0.39 ) ด้านที่สี่คือ ด้านความอยากรู้อยากเห็น ( = 4.75, S.D. = 0.21 ) สู งกว่า
ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 2.50, S.D. = 0.36 ) ด้านที่สุดท้ายคือ ด้านร่ วมมือช่วยเหลือ ( =
4.73, S.D. = 0.16) สู งกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( = 2.57, S.D. = 0.36)
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4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้วยชุ ดกิจกรรมโดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรม
จากผลการศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเ คราะห์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ หลัง การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ชุ ดกิ จ กรรม ได้ผ ลดัง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 26 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยชุ ดกิ จกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ระดับ

ลาดั

S.D.

ความคิดเห็น

บที่

2.63

D
0.49

เห็นด้วยมาก

4

2.70

0.46

เห็นด้วยมาก

2

3. เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ทาให้นกั เรี ยนอยากอ่าน

2.67

0.47

เห็นด้วยมาก

3

4. เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัยเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
5. เนื้อหาในชุดกิจกรรมตรงกับเรื่ องที่นกั เรี ยนอยากเรี ยน

2.58
2.75

0.50
0.43

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

5
1

2.66

0.03

เห็นด้วยมาก

2

2.40

0.49

2.60
2.72

0.49
0.45

เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

2.75

0.43

เห็นด้วยมาก

1

2.72

0.45

เห็นด้วยมาก

2

2.63

0.03

เห็นด้วยมาก

3

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านเนือ้ หา
1. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชี วิตของ
พืชมากขึ้น
2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนอ่านแล้วเข้าใจง่าย

รวม
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมรู ปแบบของสื่ อในชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากกว่าการฟั งครู
อธิบายเพียงอย่างเดียว
2. รู ปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นต่อการ
เรี3.ยรูนปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและใช้กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นขั้นตอน
4. รู ปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและใช้กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นขั้นตอน
5. รู ปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง
รวม

4
3
2
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ตารางที่ 26 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยชุ ดกิ จกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม (ต่อ)
ระดับ

ลาดั

S.D.

ความคิดเห็น

บที่

2.75

D
0.43

เห็นด้วยมาก

1

2.75

0.43

เห็นด้วยมาก

1

2.67

0.47

เห็นด้วยมาก

2

4.ได้ การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ในชี วิตประจาวันได้

2.67

0.47

เห็นด้วยมาก

2

5. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชา
รวม
วิทยาศาสตร์มากขึ้น

2.65
2.70

0.47
0.02

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3
1

2.66

0.02

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านประโยชน์ ที่ได้รับ
1. ชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องการดารงชี วิตของพืชมากขึ้น
11. ชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องการดารงชี วิตของพืชมากขึ้น
2. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมทางการ
เรี ยนทางการเรี ยนมากขึ้น
3. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง

ภาพรวม

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 26 การสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การคิ ดวิ เ คราะห์ และจิ ต วิท ยาศาสตร์ ภ าพรวม พบว่า ภาพรวมนัก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ( = 2.66 , S.D. = 0.02) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( = 2.70 , S.D. = 0.02) ลาดับที่ 2 ด้านเนื้ อหา ( =
2.66 , S.D. = 0.03) ลาดับที่ 3 ด้านกิจกรรม ( = 2.63 , S.D. = 0.03) ตามลาดับ ซึ่ งยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 5 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับได้ดงั นี้
ล าดับ ที่ 1 จากการสอบถามความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย นด้า นประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ พบว่า
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรม อยูใ่ นระดับมาก
เท่ากัน ( = 2.70 , S.D. = 0.02) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็ นอยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่ได้มากที่สุด คือ ชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจ เรื่ องการดารงชี วิตของพืช
มากขึ้นและการเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมทางการเรี ยน
มากขึ้น ( = 2.75 , S.D. = 0.43) และข้อที่นอ้ ยสุ ดคือ การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์ มากขึ้น ( = 2.65 , S.D. = 0.47)
ลาดับที่ 2 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนด้านเนื้ อหาสาระ พบว่า นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากเท่ากัน ( = 2.66 , S.D.
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= 0.03) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อข้อที่ได้มาก
ที่สุดคือ เนื้ อหาในชุ ดกิจกรรมตรงกับเรื่ องที่นกั เรี ยนอยากเรี ยน ( = 2.75 , S.D. = 0.43)และข้อที่
น้อยที่สุดคือ เนื้ อหาในชุ ดกิ จกรรมมี ความน่ าสนใจ ทันสมัยเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน ( =
2.58 , S.D. = 0.50)
ลาดับ ที่ 3 จากการสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
อยูใ่ นระดับมากเท่ากัน ( = 2.63 , S.D. = 0.03) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรี ยนมีความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มากที่สุด คือ รู ปแบบของกิ จกรรมในชุ ดกิ จกรรมช่ วยให้นักเรี ยน
เข้าใจและใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นขั้นตอน ( = 2.75,S.D. = 0.43) และข้อที่นอ้ ย
ที่สุด คือ กิ จกรรมรู ปแบบของสื่ อในชุ ดกิ จกรรมช่วยให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากกว่าฟั งครู อธิ บาย
เพียงอย่างเดียว อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.40 , S.D. = 0.49)
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ผลการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่องฉันมีโครงสร้ างอย่างไร
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ นักเรี ยนส่ วน
ใหญ่ตอบคาถามของครู แต่ นัก เรี ย นบางคนไม่ ก ล้า ตอบค าถาม และไม่ก ล้า แสดงความคิ ดเห็ น
นักเรี ยนใช้เวลาในการทากิจกรรมขั้นที่ 2 เกินเวลาที่กาหนด ครู ควรตั้งคาถามที่ง่ายๆ ชัดเจนและ
ให้เวลานัก เรี ย นได้คิ ด หาค าตอบ มี วิธี ก ารกระตุ ้น ให้นัก เรี ย นตอบค าถาม อธิ บ ายให้ ท ราบว่า
คาตอบของนักเรี ยนไม่มีผลต่อคะแนน ไม่มีถูกหรื อผิด เสริ มแรงเมื่อนักเรี ยนตอบคาถามได้ และ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน นักเรี ยนใช้เวลาในขั้นที่ 2 เกิ น
เวลาที่กาหนด ครู ควรแนะนาให้นกั เรี ยนได้มีการแบ่งหน้าที่กนั ทา เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการทดลอง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่องฉันใช้ ส่วนใดลาเลียงนา้ และแร่ ธาตุ
จากการสังเกตพฤติ กรรมของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนมี ความกระตื อรื อร้ นในการตอบ
คาถามของครู และกล้าแสดงความคิ ดเห็ นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั ครู และเพื่อนๆมากขึ้ น นักเรี ย น
สนใจศึ กษาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มากขึ้ น นักเรี ยนมี ความสนใจร่ วมกันปฏิ บตั ิ การทดลองด้วย
ความถูกต้องและรวดเร็ ว สังเกตจากการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ทาให้การทดลองเป็ นไปด้วย
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ความเรี ยบร้ อยในเวลาที่กาหนด จากการตรวจคาถามหลังการทดลองพบว่านักเรี ยนสรุ ปผลการ
ทดลองและตอบคาถามได้ถูกต้อง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่องฉันคายนา้ เพือ่ อะไร
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
กล้า ตอบค าถามของครู มี ก ารวางแผนในการท างาน สั ง เกตจากการท าการทดลองได้อ ย่า ง
คล่องแคล่วว่องไว มีการพูดคุ ยกันในกลุ่ม เพื่อตรวจสอบผลการสังเกตว่ามีความคิดเห็นตรงกัน
หรื อไม่และร่ วมกันบันทึกผลการทดลอง สรุ ปผลการทดลอง และตอบคาถามท้ายการทดลอง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่องฉันสร้ างอาหารได้ จริงหรือ
จากการสังเกตพฤติ กรรมของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนกล้าที่จะตอบคาถามของครู กล้า
แสดงความคิดเห็น แบ่งหน้าที่กนั ทางาน ปฏิ บตั ิการทดลองได้อย่างถูกต้อง นักเรี ยนมีความสุ ข
และสนุกในการเรี ยนรู ้ มีการพูดคุยกันเบาๆในขณะทางาน กล้าแสดงออกมากขึ้น
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่องฉันต้ องการปัจจัยใดบ้ างเพือ่ การเจริญเติบโต
จากการสัง เกตพฤติ กรรมของนัก เรี ยน พบว่า นักเรี ย นมี การแสดงความคิ ดเห็ น กล้า
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ระหว่างครู และเพื่อนมากขึ้น กล้าตอบคาถามของครู และทากิจกรรมได้
อย่างถูกต้อง มีความสนใจในการเรี ยนรู ้มาก
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่องฉันตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ าใดบ้ าง
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจกระตือรื อร้ นในการ
ทากิจกรรม สังเกตได้จากที่นกั เรี ยนนาเสนอตัวอย่างของพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าต่างๆและ
อธิ บายให้เพื่อนๆฟังได้อย่างถูกต้อง นักเรี ยนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
มากขึ้นสังเกตได้จากการที่นกั เรี ยนทาการทดลอง การบันทึกผล การสรุ ปผลการทดลองและการ
ทาแบบทดสอบ และการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม
สรุ ป ผลการท ากิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ด้ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ เรื่ อง การดารงชีวิตของพืช ที่จดั การเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในภาพรวมพบว่า วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1) ขั้นสร้ างความสนใจ
พบว่าการใช้คาถามของครู มีส่วนกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ
จิตวิทยาศาสตร์ ดา้ นความอยากรู้อยากเห็น 2) ขั้นตอนการสารวจและค้นหา นักเรี ยนได้ร่วมกัน
วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ นักเรี ยนค้นพบองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง ทาให้จดจาเนื้ อหานั้นๆได้ดีข้ ึน 3)
ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป ทาให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ด้านความมีเหตุผล ด้าน ความพยายามมุ่งมัน่ ด้าน ความรับผิดชอบ ด้านความร่ วมมือช่วยเหลือ 4)
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ขั้นขยายความรู ้ นักเรี ยนนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ มีมุมมองที่หลากหลาย เข้าใจความรู้สึก
ของผูอ้ ื่น 5) ขั้นการประเมิ นผล ช่ วยให้นักเรี ยนรู ้ จกั ตนเอง การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ ทาให้นกั เรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยน ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทางานได้อย่างมีระบบและรอบ
ครอบ เห็ น คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ น าความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 เป็ นลักษณะของการวิจยั และพัฒนา ( Research and Development : R & D) ใช้แบบกลุ่ม
เดี่ยว ทดสอบสอบก่อนและหลัง (The -one – group, pretest – posttest design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1)เพื่อศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิ ท ธิ ภาพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุ งชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ในประเด็นต่อไปนี้ 4.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การดารงชีวิตของพืช สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิ จกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ 4.2 เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิ จกรรมก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้ 4.3 เพื่อเปรี ยบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4
โดยใช้ชุดกิ จกรรมก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ 4.4 เพื่อศึกษาความคิ ดเห็นของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จานวน
40 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research) :
การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนา
และหาประสิ ทธิ ภาพชุดกิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองใช้ชุดกิ จกรรม
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development): การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขชุ ดกิจกรรม เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 5 ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ชุดที่ 1
โครงสร้ า งและหน้า ที่ ข องรากและล าต้น ชุ ด ที่ 2 การคายน้ า ของพื ช ชุ ด ที่ 3 กระบวนการ
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สังเคราะห์แสงของพืช ชุดที่ 4 ปั จจัยบางประการที่ส่งผลต่อกระบวนการเจริ ญเติบโตของพืช ชุ ด
ที่ 5การตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าของพืช ซึ่ งมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 6 แผน ซึ่ งมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับเหมาะสม
มากที่สุด แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การดารงชี วิตของพืช ซึ่ งมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด และมีค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.32-0.81, ค่าความยากง่ายของ
ข้อสอบอยู่ระหว่า ง 0.35-0.62, ค่ า ความเชื่ อมัน่ ของข้อสอบเท่ า กับ 0.85 4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุดค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 5) แบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง อยู่ใ นระดับ เหมาะสมมากที่ สุ ด ค่ า ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามเท่ า กับ 0.73 6)
แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ค่าความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถามเท่ า กับ 0.92 ส าหรั บ การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ใช้ค่ า เฉลี่ ย ( ) ค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D. ) สถิติที่ใช้ t- test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
สรุ ปผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ สาหรั บ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ที่จดั ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนเรื่ อง การดารงชีวิตของพืช เวลา 18 ชัว่ โมง
ประกอบด้วยเนื้ อหา ดังนี้ 1) โครงสร้ างและหน้าที่ของรากและลาต้น 2) การคายน้ าของพืช 3)
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช 4) ปั จจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช 5)
การตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าของพืช สาหรั บองค์ประกอบของชุ ดกิ จกรรม ประกอบด้วย 1) ชื่ อชุ ด
กิจกรรม 2) คานา 3)สารบัญ 4) คาชี้ แจง 5) สาระสาคัญ/จุดประสงค์ 6) ใบความรู้ /ใบกิจกรรม
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7) แบบทดสอบก่ อนเรี ยน 8) แบบทดสอบหลังเรี ยน และใช้การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหา
ความรู้ (Inquiring Process) ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
2) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) 4) ขั้นขยาย
ความรู้ (Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation)
2. ผลการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 พบว่า ผลคะแนนระหว่างเรี ยน (E1) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 81.40 และผล
คะแนนหลังเรี ยน (E2) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 85.50 แสดงว่า การพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพ 81.40/85.50 ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. ผลการทดลองใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4/1 จานวน 40 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล ระยะเวลาในการทดลอง จานวน 18 ชัว่ โมง จานวน 6 แผนการจัดการเรี ยนรู้ สาหรับ
การทดลองนั้น ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยตอนเองในแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ชุ ดกิจกรรม ได้แก่
ชุ ดกิจกรรมที่ 1 โครงสร้ างและหน้าที่ของรากและลาต้น ชุ ดกิ จกรรมที่ 2 การคายน้ าของพืช ชุ ด
กิจกรรมที่ 3 กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ชุ ดกิจกรรมที่ 4 ปั จจัยบางประการที่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช ชุ ดกิจกรรมที่ 5 การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช ควบคู่กบั การจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ ทั้ง 5 ขั้นตอน ซึ่ งเมื่อนักเรี ยนได้ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ ให้ความสนใจใน
การเรี ย นรู ้ และฝึ กกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ อยู่เสมอ จึ ง ท าให้ ระดับ ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนสู งขึ้น การตอบคาถามได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผลการประเมินและปรับปรุ งชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 มีข้ นั ตอน ดังนี้
4.1 ผลการเปรี ยบเทีย บผลการเรี ย นรู้ เรื่ อง การดารงชี วิตของพื ช ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยผลการเรี ย นรู้ หลัง การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ด้วยชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ สู งกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
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4.2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยผลระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู้ สู ง
กว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3
4.3 ผลการเปรี ยบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สู งกว่าก่อนจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บ เสาะความรู้ ซึ่ งยอมรั บ
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4
4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ชุดกิ จกรรม พบว่า ความคิดเห็ นโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 5 แสดงว่านักเรี ยนมีความรู ้สึกนึ กคิด
ต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแง่บวก ชอบที่จะเรี ยนรู ้จากชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น
เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับจากมากไป
หาน้อย ได้ดังนี้ ลาดับที่ 1 จากการสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ลาดับ ที่ 2 จากการสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ย นด้า นเนื้ อหาสาระ ล าดับ ที่ 3 จากการ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การใช้ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ หลัง สิ้ น สุ ด การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ พบว่ า
นักเรี ยนชอบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรม ในเรื่ อง การดารงชี วิตของพืช ซึ่ งมีเนื้ อหาไม่
ยากจนเกินไป อ่านแล้วเข้าใจง่าย กิจกรรมการทดลองสนุ ก และน่านาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ในเรื่ องอื่นด้วย เพราะได้ทาการทดลอง ทาให้เวลาเรี ยนเกิดความสนุกสนาน
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อภิปรายผล
จาการศึกษาวิจยั การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ผูว้ จิ ยั สามารถนาผลมาอภิปราย ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่พฒั นาขึ้น พบว่า ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
อยู่ใ นระดับ เหมาะสมมากที่ สุ ด ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจากได้พ ฒ
ั นาชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดย มี ก าร
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐาน แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า ง
ครอบคลุ ม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิ การ 2551 : 3-5) ที่กาหนดไว้วา่ ในการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ผเู้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มและสร้างความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นทั้ง
ความรู ้ และกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ผูเ้ รี ยนทุกคนควรได้รับการกระตุ น้ และส่ งเสริ มให้
สนใจและกระตื อรื อร้ นทีจะเรี ยนวิทยาศาสตร์ ความมุ่งมัน่ และความสุ ขที่ จะศึ กษาค้นคว้า สื บ
เสาะหาความรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล ไปสู่ คาตอบของคาถาม สามารถตัดสิ นใจด้วยการ
ใช้ขอ้ มูลอย่างมีเหตุผล สามารถสื่ อสารคาถาม คาตอบข้อมูลและสิ่ งที่คน้ พบจากการเรี ยนรู ้ให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจได้ และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยใช้
ความรู้ ทางวิท ยาศาสตร์ จิ ตนาการและศาสตร์ อื่นๆ ร่ วมด้วย สามารถตัดสิ นใจอย่างมี เหตุ ผ ล
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตได้ และจากการสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับ การสร้ า งและพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ ได้ดงั นี้ ทฤษฎีพหุ ปัญญา ของ Gardner (1983 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2554
: 85 – 90) ได้กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่างกัน ครู ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการ
สอนที่มีความหลากหลายให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง
และครู ควรมีการวัดและประเมินผลที่ ครอบคลุ มหรื อเหมาะสมกับเชาว์ปัญญาของผูเ้ รี ยน ส่ วน
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง Piajet ( 1972 : อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2554 : 85 – 90)
และ Vygotsky ( 1978 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2554 : 85 – 90) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
บุคคลแต่ละคนมีพฒั นาการทางเชาวน์ปัญญาไปตามลาดับขั้น ซึ่ งเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม
สิ่ งที่อยูอ่ าศัย สถานการณ์จริ ง หรื อวัสดุที่ใช้ในการเรี ยนการสอนจริ ง สถานการณ์จริ ง โดยบทบาท
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ของครู จ ะเป็ นผูใ้ ห้ ค วามร่ ว มมื อ อานวยความสะดวกและช่ วยเหลื อ ผูเ้ รี ย นในการเรี ย นรู ้ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามทฤษฏี น้ ี มีลกั ษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล การประเมินควรใช้
วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย การวัด ผลจะต้อ งใช้ กิ จ กรรมหรื อ งานในบริ บ ทจริ ง ด้ว ย ซึ่ งในกรณี ที่
จาเป็ นต้องจาลองของจริ งมา ก็สามารถทาได้ แต่เกณฑ์ที่ใช้ควรเป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในโลกความจริ ง
ด้วย ซึ่ ง จากการศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ย วกับการจัดสร้ า งชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตอ้ งค านึ งถึ ง
หลักการและทฤษฏี ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน และ
เกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับสภาพแวดล้อม ยึดตามทฤษฏีสื่อประสม
กระบวนการกลุ่ม และทฤษฏีการเรี ยนรู ้ เป็ นแนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ที่
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู ้เ รี ยนอย่ า งแท้ จ ริ งและสามารถพัฒ นาผู ้เ รี ยนได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์วิธีการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ จากวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ดังนี้ หน่วยการศึกษานิ เทศก์
สานักนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึ กษา สานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ
(2545 : 33-74) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ วา่ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดเป็ นทาเป็ น และแก้ปัญหาได้ ซึ่ งนักเรี ยน
ต้อง สื บค้น เสาะหา สารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและเกิดการ
รับรู ้น้ นั อย่างมีความหมาย สมารถสร้างเป็ นองค์ความรู ้ของนักเรี ยนเอง เก็บเป็ นข้อมูลไว้ในสมอง
ได้อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ได้เมื่ อมีสถานการณ์ ใดๆ ซึ่ งครู ผูส้ อนสามารถจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู้ (Inquiry-Process) เป็ นกระบวนการที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นได้ สื บ ค้น สื บ เสาะ ส ารวจ
สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนเกิ ดความเข้าใจและรั บรู ้ ความรู ้ น้ นั อย่างมี
ความหมาย การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ประกอบด้วย 1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป
(Explanation) 4) ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) ส่ วนเนื้ อหาที่ใช้ใน
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ จากหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล และข้อมูล
พื้นฐานเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากครู ผูส้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ เนื้ อหาสาระที่ เหมาะสมในการนามาเขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ใ นการพัฒนาชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ คือ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 การดารงชีวติ ของพืช
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2. ผลการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ผลการหาประสิ ท ธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ มี
ประสิ ทธิภาพ 81.40/85.50 ซึ่งตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ในการสร้างชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้จดั ทาอย่างมี ระบบขั้นตอน ศึกษาแนวคิดทฤษฎี การสร้ างชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และจากการสัมภาษณ์
ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ การตอบแบบสอบถามของนักเรี ยน พบว่าชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนต้องการประกอบด้วย 1)ชื่ อกิ จกรรม 2)คานา 3)คาชี้ แจง 4) คาชี้ แจงสาหรับ
ครู ผสู้ อน 5) สาระสาคัญ/จุดประสงค์ 6)ใบความรู้/ใบกิจกรรม 7) แนวคาตอบ 8) แบบทดสอบ 9)
แบบประเมิน ทั้ง นี้ เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนมี คุณภาพและเหมาะสมกับ นัก เรี ยน แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2543:10-12) ได้กาหนดองค์ประกอบ
ของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้ 1) ชื่ อกิ จกรรม 2) คาชี้ แจง 3) จุดมุ่งหมาย 4) ความคิดรวบ
ยอด 5) สื่ อ 6) เวลาที่ใช้ 7) ขั้นตอนในการดาเนิ นกิจกรรม นอกจากนนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พนิดา เอี่ยมนูญ (2553: บทคัดย่อ) กล่าวว่าชุ ดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบ
ดังนี้ 1)ชื่อชุดกิจกรรม 2) ข้อแนะนาในการใช้ชุดกิจกรรม 3) คาชี้ แจง 4) จุดประสงค์ของกิจกรรม
5) เวลาที่ใช้ 6) สาระการเรี ยนรู้ 7)กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 8)ประเมินผล นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วรฉัตร มลธุรัช (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาชุ ดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
ชี วิตสัมพันธ์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 มี องค์ประกอบดังนี้ 1) คู่มือครู 2) แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ 3) สื่ อสาหรับชุ ดกิจกรรม 3.1)บัตรเนื้ อหา 3.2)บัตรกิจกรรม 3.3) แบบทดสอบ 4)
แบบประเมิน ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบแบบกลุ่มเดี่ ยว (Individual
Tryout) มีประสิ ทธิ ภาพ 81.33/85.00 ซึ่ งตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ การหาประสิ ทธิ ภาพแบบ
กลุ่มย่อย (Small Group Tryout ) พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพ 80.40/84.00 ซึ่ งตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ และประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนาม ( Field tryout) 81.85/85.25 ซึ่ งตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ความสมบูรณ์ของชุ ดกิจกรรม สร้างขึ้นด้วยการ
ผ่านขั้นตอนอย่างมีระบบและผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพ จึงทาให้นกั เรี ยนมีความสนใจและปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยตนเอง กระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ เกิดการคิดวิเคราะห์ หลังจากที่ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรมวงศ์ ( 2551:915-916) ที่กล่าวว่า การหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรม
ในทานองเดียวกันว่า เป็ นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและประเมินสื่ อหรื อพิจารณาคุณค่าด้าน
ต่างๆ ของสื่ ออย่างมีระบบ ว่ามีคุณภาพมีคุณค่าหรื อไม่ ก่อนนาไปใช้จดั การเรี ยนการสอน ซึ่ งผูว้ ิจยั
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ได้นาชุ ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ เ สนอต่ ออาจารย์ผูค้ วบคุ ม
วิทยานิ พนธ์ จานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความถู กต้อง และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรั บปรุ ง
แก้ไ ขชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ถู ก ต้อ งสมบู รณ์ ยิ่ง ขึ้ น ผูว้ ิจยั ได้นามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขด้า นภาษา
เนื้ อหา ให้ถูกต้องตามคาแนะนา ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545 : 494) การ
ทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพจะทาให้ผผู ้ ลิตมัน่ ใจได้วา่ เนื้ อหาที่บรรจุในชุ ดกิจกรรมมีความเหมาะสม
และง่ายต่อการเข้าใจ อันจะช่วยให้ผผู ้ ลิต มีความชานาญสู งขึ้น เป็ นการประหยัดแรงงาน เวลา และ
เงินทองในการเตรี ยมต้นแบบ และชุ ดกิ จกรรมยังช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเปลี่ ยนพฤติ กรรมตามที่มุ่งหวัง
ดังนั้นก่อนการนาชุ ดกิจกรรมไปใช้ ครู ควรมัน่ ใจว่าชุ ดกิจกรรมนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ ในการช่วยให้
ได้ชุดกิ จกรรมที่มีคุณค่าตามเกณฑ์ที่กาหนด สาหรั บงานวิจยั ครั้ งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมาหาประสิ ทธิ ภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ แบบแบบกลุ่มเดี่ ยว (Individual Tryout) มีประสิ ทธิ ภาพ 81.33/85.00 ซึ่ งตามเกณฑ์
80/80 ที่กาหนดไว้ การหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout ) พบว่า ชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู้มีประสิ ทธิ ภาพ 80.40/84.00 ซึ่ งตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ และประสิ ทธิ ภาพแบบ
ภาคสนาม ( Field tryout) 81.85/85.25 ซึ่งตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ เนื่ องจาก ชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นผ่านขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ จึงทาให้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น่าสนใจและ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ปฎิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกื้ อ ควรหาเวช (2545 : 110) ได้กล่าวถึ งประโยชน์ของชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามความถนัดความสนใจตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแต่
หละคน เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นฝึ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
และมี ความรั บผิดชอบต่อตนเองและสังคม ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนจานวนมากได้รับรู ้ แนวคิ ดกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เคารพความคิดของผูอ้ ื่น สอดคล้องกับแนวคิดของ
สุ ธนธ์ สิ นธพานนท์ (2551: 21-22) ได้กล่าวถึ งประโยชน์ของชุ ดกิจกรรมไว้ดงั นี้ ผูเ้ รี ยน
ได้ใช้ความสามรถในการศึกษาความรู้ ในการเรี ยนการสอนด้วยตนเองเป็ นการฝึ กทักษะในการ
แสวงหาความรู ้ ทักษะการอ่านและสรุ ปความรู ้อย่างเป็ นระบบ การทาแบบฝึ กหัด แบบทักษะการ
เรี ยนรู ้ และแบบทักษะการคิดท้ายชุ ดกิจกรรมทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดเป็ นแก้ปัญหาเป็ นสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดโดย สมศ ผูเ้ รี ยนมีวินยั ในตัวเอง จากการที่ ผูเ้ รี ยนทาตามคาสั่งใน
ขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดในชุ ดกิจกรรม การตรวจแบบฝึ กหัด แบบทักษะการเรี ยนรู ้ หรื อใบงาน
ด้วยตัวเองนั้นทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ฝึ กตนเองให้ทาตามกติกา ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รับฟัง
ความคิดเห็นของกันและกัน เป็ นการฝึ กความเป็ นประชาธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญของการอยู่
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ร่ วมกันอยูร่ ่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตย การใช้ชุดกิ จกรรมนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรี ยนได้
ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของผูส้ อนที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า
นักเรี ยนมีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมกาเรี ยนรู ้ใน
แต่ละเรื่ องได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ นักเรี ยนยังสามารถศึกษาสื บเสาะหาความรู ้เรื่ องการดารงชี วิต
ของพืช ด้วยความสนใจ ความกระตือรื อร้นในการสื บเสาะหาความรู ้และสนใจปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ตนเอง สนุ กกับการที่ได้ศึกษาหาความรู ้ พร้ อมทั้งได้ศึกษาหลังจากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ เสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ อาจเป็ นเป็ นเพราะว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะ
ความรู ้ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิท ยาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ทาให้นักเรี ยนได้ศึกษาหาความรู้ และลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทาให้นักเรี ยนสนใจ
กระตื อรื อร้ นที่ จ ะใฝ่ หาความรู ้ ส นุ ก สนานในการสื บ เสาะหาข้อมู ล เพื่ อ มาปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมการ
ทดลอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2554 : 90) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ตอ้ งให้ผเู้ รี ยน
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จนค้นพบความรู ้และรู ้จกั สิ่ งที่คน้ พบ เรี ยนรู ้วิเคราะห์ต่อ
จนรู ้จริ งว่า ลึก ๆ แล้วสิ่ งนั้นคืออะไร มีความสาคัญมากน้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้ งลง
ไป จนถึงรู้แจ้ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจฉรา เพชรอ่อน (2545 : 71 ) ผลการทดลองใช้ชุด
กิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 พบว่า ชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้
เป็ นไปตามลาดับขั้นตอน โดยปฏิ บตั ิตามคาแนะนาที่กาหนดให้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
ศึ ก ษาค้นคว้า หาค าตอบด้วยตนเองและมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บ ตั ิ กิ จ กรรมอย่า งแท้จริ ง ช่ วยให้
นัก เรี ย นได้ฝึ กทัก ษะปฏิ บ ัติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ เป็ นแนวทางไปสู่ ก ารคิ ด เป็ น ท าเป็ น และ
แก้ปัญหาเป็ น
4. ผลการประเมิ นและปรั บปรุ งชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เพื่อส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และจิ ตวิทยาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีข้ นั ตอน ดังนี้
4.1 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การดารงชี วิตของพืช สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช หลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้เร็ ว มีเนื้ อหาที่ใกล้ตวั และมี
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กิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถสื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามล าดับ ขั้นตอนอย่างมี ความสุ ขสนุ กกับการเรี ย นได้รับประโยชน์และประสบการณ์ ตรง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ทฤษฎีพหุปัญญา ของ Gardner (1983 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2555 : 85 – 90)
ได้กล่ าวว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี ระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่างกัน ครู ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนที่ มี
ความหลากหลายให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ดังนั้นแสดงว่าชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มี ข้ นั ตอนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และมีสื่อการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งมีการทดลองที่นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ด
ความรู้ที่คงทนอีกด้วย จึงส่ งผลให้คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พนิ ดา เอี่ ย มนู ญ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึ ก ษาผลการจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และนัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้วยชุ ดกิ จ กรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีความสามารถความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ วรฉัตร มลธุ รัช (2553 : บทคัดย่อ)
ได้ ศึ ก ษาการพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมทางวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ องชี วิ ต สั ม พัน ธ์ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 เรื่ อง ชี วิตสัมพันธ์ มี ประสิ ทธิ ภาพ ( E1/E2) เท่ากับ 81.48/80.37 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และคะแนนหลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และการประเมินการใช้ชุด
กิจกรรมมีความเหมาะสมในภาพรวมระดับมาก
4.2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลัง การจัดการเรี ยนรู ้ สูง กว่า ก่ อนการจัดการเรี ย นรู ้ นักเรี ยนมี ค ะแนนความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับสู งคิดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 13.12 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าหลักการ
สาคัญในการจัดการเรี ยนรู้โดยกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ คือกระบวนการถามและตอบคาถาม
ต่างๆซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์มากที่สุดในขั้นที่ 1-4 ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น
สร้างความสนใจ ครู ใช้คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนได้คิดและใช้สื่อเพื่อเร้าความสนใจของนักเรี ยน ขั้น
ที่ 2 ขั้นสารวจและค้นหา ครู ได้ใช้คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนคิดและเพื่อให้นกั เรี ยนได้ต้ งั ปั ญหา และ
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สมมติฐาน และร่ วมกันวางแผนสารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิ บตั ิด้วยตนเอง และแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นเพื่อนาไปสู่ ขอ้ ค้นพบความรู ้ ดว้ ยตนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นอธิ บายและสรุ ปข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 2
มาอธิ บายและสรุ ปผลที่ได้อย่างมีเหตุมีผล และขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้ นักเรี ยนนาความรู ้ที่ได้ไป
ใช้ในการอธิ บายเหตุการณ์หรื อสถานการณ์อื่นๆ นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู้ นัก เรี ยนยังได้สืบเสาะหาความรู ้ ด้วยตนเองโดยกระบวนการกลุ่ มผูเ้ รี ยนได้
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย นาข้อมูลที่ได้มาจัดกระทาสรุ ปองค์ความรู้ ผูเ้ รี ยนได้
ปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเองใช้กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ รู ้ จกั จาแนกแยกแยะ มีเหตุ
มีผล อภิปราย สรุ ป และขยายความคิด ซึ่ งสัมพันธ์กบั กระบวนการคิดวิเคราะห์ จึงทาให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์สู งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริ ส า ขาวข า (2553 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ผลการวิจยั พบว่า ชุดฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน
5 ท่าน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 79.23/77.22 ซึ่ งตามเกณฑ์ที่
กาหนด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ที่
ระดับ .05 และมีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ .033 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 33 และความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยชุ ดฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 อยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารี รัตน์ สติราษฏร์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อที่ ส่งเสริ มความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารรอบตัว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่ส่งเสริ มความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สาร
รอบตัว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ 5 เทคนิ ค
ได้แก่ เทคนิค LG, IG, TGT, STAD และ CO-OP CO-OP ในแต่ละชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ ดังนี้
คู่ มื อการใช้ชุ ด กิ จ กรรมส าหรั บ ครู แ ละกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ส าหรั บ นัก เรี ย น ผลพิ จ ารณาความ
เหมาะสม พบว่ า ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดับ มากและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 78.28/77.06
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่
ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารรอบตัวสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อที่ ส่งเสริ มความสามารถด้านการคิ ดวิเคราะห์ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ องสารรอบตัว สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
4.3 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยคะแนน
เฉลี่ ยหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สู งกว่าก่อน
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เรี ย น ซึ่ งมี 5 ด้า น คื อ ความอยากรู้ อ ยากเห็ น ความมี เ หตุ ผ ล ความพยายามมุ่ ง มั่น ความ
รับผิดชอบ ความร่ วมมือช่ วยเหลื อ พบว่า นักเรี ยนมีจิตวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ดี มากทุกด้าน
ทั้งนี้ อาจเนื่ องเป็ นเพราะชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นและการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ในแต่ละขั้นได้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดจิตวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1)
ขั้นสร้ า งความสนใจ ครู ใ ช้ค าถามกระตุ ้นให้ นัก เรี ย นได้คิ ด และใช้สื่ อ เพื่ อ เร้ า ความสนใจของ
นักเรี ยน กระตุน้ ให้นักเรี ยนอยากรู้อยากเรี ยน 2) ขั้นสารวจและค้นหา ครู ได้ใช้คาถามเพื่อให้
นักเรี ยนคิดและเพื่อให้นกั เรี ยนได้ต้ งั ปั ญหา และสมมติฐาน และร่ วมกันวางแผนสารวจตรวจสอบ
ลงมื อปฏิ บ ตั ิ ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นเพื่ อนาไปสู่ ข ้อค้นพบความรู ้ ด้วยตนเอง
นักเรี ยนได้ทางานกลุ่ ม ช่ วยเหลื อกันในกลุ่ มเกิ ดกระบวนการทักษะการท างานร่ วมกัน 3) ขั้น
อธิ บายและสรุ ปข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 2 มาอธิ บายและสรุ ปผลที่ได้อย่างมีเหตุมีผล ทาให้นกั เรี ยนรับ
ฟั ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองและเพื่อนในกลุ่ม เกิ ดความมุ่งมัน่ พยายามในการทางาน
กลุ่ม การทดลอง การหาข้อมูลเพื่อนามาสนับสนุนผลการทดลอง และ 4) ขั้นขยายความรู ้ นักเรี ยน
นาความรู้ ที่ ไ ด้ไ ปใช้ใ นการอธิ บ ายเหตุก ารณ์ หรื อสถานการณ์ อื่นๆ และผูว้ ิจยั ยังได้ส อดแทรก
คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้อ่านบ่อยๆ ทาซ้ าๆ ทาให้
เกิ ดการเรี ย นรู ้ และเป็ นการปลู ก ฝั ง จิ ต วิท ยาศาสตร์ ใ ห้ก ับ ผูเ้ รี ย น อี ก ทั้ง กิ จกรรมการทดลองที่
หลากหลายและการท างานโดยอาศัย กระบวนการกลุ่ ม ซึ่ งทุ ก กิ จกรรมการทดลองนั้นยัง แฝง
คุณลักษณะทางจิตวิทยาศาสตร์ ท้ งั สิ้ นทาให้ผเู ้ รี ยนซึ มซับและมีคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ อยู่
ในระดับดีมากทุกด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิ ษฐา แสงเขียว (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลของการใช้ กิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ พัฒ นาจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านหนองแวง(โสวรรณี วิทยาคม) จังหวัดศรี สะเกษ ผลการวิจยั พบว่า
หลังเรี ยนด้วยการทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นกั เรี ยนมีการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ ท้ งั 6 ด้าน
มากขึ้ น กว่า ก่ อ นเรี ย นด้ว ยการท ากิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมด้า นจิ ต
วิทยาศาสตร์ ท้ งั 6 ด้าน อยูใ่ นระดับดี และมีความสามารถในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ อยูใ่ น
ระดับดี และสอดคล้องกับ ทัศนภรณ์ แสงศรี เรื อง (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมค่าย
วิ ท ยาศาสตร์ ต่ อ ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า หลังการเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ แล้วนักเรี ยนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ดา้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีนกั เรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั้งหมดและนักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้าน
จิตวิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ70 ขึ้นไป โดยมีนกั เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด
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4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ชุดกิ จกรรมโดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมโดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ลาดับที่ 2
ด้านเนื้ อหา ลาดับที่ 3 ด้านกิ จกรรม และให้นักเรี ย นเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมารเรี ย นรู ้ หลัง สิ้ นสุ ดการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ด้วยชุ ดกิ จ
กรรมารเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนชอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมารเรี ยนรู ้ในเรื่ อง การ
ดารงชี วิตของพืช อยากให้จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบนี้ อีก และควร
นาไปจัดด้วยชุ ดกิ จกรรมารเรี ยนรู ้ ในเนื้ อหาเรื่ องอื่นๆด้วย เพราะนักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ด้วยตนเอง ทาให้เกิดความสนุ กสนานในการเรี ยนอีกด้วย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดการเรี ย นการสอน ที่ จดั ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาหา
ความรู ้ ด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนจึงเกิ ดความรู ้ สึกที่ เป็ นอิสระในการเรี ยนรู ้ สามารถปฏิ บตั ิกิจกรรมตาม
ขั้นตอนตามความสามารถของตนเอง บรรลุจุดประสงค์การเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยน มีความสุ ขต่อการ
เรี ย นรู ้ ประกอบกับ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ นได้ น ากิ จ กรรมที่ ห ลากหลายมา
ประกอบการเรี ยนรู้ทาให้ผเู้ รี ยนได้รับความรู้ที่หลากหลาย ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ตรงจากการ
เรี ย นรู ้ มี ป ระสบการณ์ แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งจากการสอนของครู ท าให้ ผูเ้ รี ย นสนุ ก มี
ความสุ ขกับการเรี ยน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงใจ บุญประคอง (2549 : บทคัดย่อ )ได้
พัฒนาผลการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิต ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่
จัดการเรี ย นรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ องการดารงพันธุ์ ข อง
สิ่ งมีชีวติ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนนั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิตที่จดั การเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากไปหาน้อย คือด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ นกั เรี ยนมีความ
คิดเห็นว่า บรรยากาศในการเรี ยนรู ้สนุ กสนานเป็ นกันเองระหว่างเพื่อน ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเรี ยนรู้ นักเรี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุก ต์ใช้ในชี วิตประจาวัน และด้านกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นกั เรี ยนต้องลงมือปฏิบตั ิจริ ง
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ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั
ได้ทาการสรุ ปแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการนาชุ ด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชี วิตของพื ชเพื่ อการ
นาไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ ยหลัง เรี ย นรู ้ ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยน แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีพฒั นาการในการเรี ยนรู ้
ได้มากขึ้น ดังนั้นครู ผสู ้ อนควรนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มาใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิชา
วิทยาศาสตร์ สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยสุ ด ในด้านวิเคราะห์หลักการ ดังนั้นครู ผสู ้ อนสนับสนุนให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิกิจกรรม การแสดงความคิดเห็ นแลกเปลี่ ยนกัน และการตั้งคาถาม
ตอบคาถาม เพื่อให้ผเู้ รี ยนฝึ กคิด สามารถเชื่อมโยงหลักการทฤษฏีได้ดียงิ่ ขึ้น
3. จากผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 น้อยสุ ดในด้าน ความความร่ วมมือ ดังนั้น ครู ผูส้ อนควรเพิ่มกิ จกรรมที่ หลากหลาย มีการ
ทางานกลุ่มร่ วมกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ซึมซับและเกิ ดจิต
วิทยาศาสตร์ที่แท้จริ ง
4. จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมในระดับปานกลางในเรื่ อง กิ จกรรมรู ปแบบของสื่ อในชุ ดกิ จกรรม
ช่ วยให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากกว่าฟั งครู อธิ บายเพียงอย่างเดี ยว ดังนั้น ครู ผสู ้ อนควรเพิ่มสื่ อที่ มี
ความหลากหลาย กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้ อยากเรี ยน เพิ่มความมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อ
ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการมี ส่วนร่ วมในการใช้สื่อเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ จากสื่ อด้วย
ตนเอง
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
จากการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ เพื่อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ น
แนวทางหนึ่ งในการสนั บ สนุ น การจัด การเรี ยนรู้ ที่ เ น้ น ผู้เ รี ยนเป็ นส าคัญ ตามแนวปฏิ รู ป
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนั้นในการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและ
การวิจยั ในประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ควรทาการศึกษาวิจยั การพัฒนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ที่เน้นสื บเสาะหาความรู้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
2. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ี ได้ศึกษาตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และระดับจิตวิทยาศาสตร์ ดังนั้นในการวิจยั ครั้ งต่อไปควรศึ กษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการคิดตัดสิ นใจซึ่ งเป็ นคุณลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ตรวจเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. อาจารย์ ดร. รุ จิราพร รามศิริ

2. อาจารย์ ดร. จินตนา ศิริธญ
ั ญารัตน์

3. อาจารย์ ดร. ยุวรี ผลพันธิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ผทู้ าการสอนวิชาฟิ สิ กส์
โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม
อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
อาจารย์ประจาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคผนวก ข
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
- การคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
- การคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม
1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม
2. แบบสัมภาษณ์
2.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์
3. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.2 แบบรายบุคคล ( Individual Tryout)
3.3 แบบกลุ่มย่อย ( Small Group Tryout)
3.4 แบบภาคสนาม ( Field Tryout )
4. แผนการจัดการเรี ยนรู้
4.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
5. ข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู้
5.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู้
5.2 ผลการวิเคราะห์ความยาก(p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
5.3 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
6. ข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
6.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
6.2 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
7. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
7.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
7.2 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
8. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม
8.1 ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อการใช้ชุด
กิจกรรม
8.2 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม
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1. แบบสอบถามความต้ องการเกีย่ วกับการพัฒนาชุ ดกิจกรรม
1.1 ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้ องการเกีย่ วกับการพัฒนาชุ ดกิจกรรม
ตารางที่ 27 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุ ดกิจ
กรรสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ประเด็นการประเมิน
1. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบ ลักษณะของชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
4. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้จดั กิจกรรม
การเรี ยน
5. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถาม
เกี่ยวกับวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ (คน)

S.D.

ความหมาย

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

5

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

5

4

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก
ที่สุด

4

5

5

4.67

0.58

4.53

0.29

1

2

3

4

5

4

4

4

4

เหมาะสมมาก
ที่สุด
เหมาะสมมาก
ทีส่ ุ ด
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2. แบบสั มภาษณ์
2.2 ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์
ตารางที่ 28 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของดัชนีของแบบสัมภาษณ์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ประเด็นการประเมิน
1. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ับการสัมภาษณ์
2. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
รู ปแบบ / ลักษณะของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ
ของพืช ควรเป็ นอย่างไร
3. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ควรให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้เรื่ องอะไรบ้างในหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ องการ
ดารงชีวติ ของพืช และควรจัดลาดับเนื้อหาอย่างไร
4. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ควรมีสื่อการเรี ยน
อะไรบ้าง
5. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ไปใช้จดั
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะใดบ้าง
6. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม ควรวัดและ
ประเมินผลโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมและครอบคลุม
เนื้อหาวิชา
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ (คน)

S.D.

ความหมาย

1

2

3

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
ที่สุด

4

5

4

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
ที่สุด

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
ที่สุด

4

5

4

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
ที่สุด

4.56

0.17

เหมาะสมมาก
ทีส่ ุ ด
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3. ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 ค่ าดัชนีความสอดคล้องของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตารางที่ 29 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดกิจกรรมที่ 1
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ข้ อ
ผู้เชี่ ยวชาญ (คน)
ประเด็นการประเมิน
S.D. ความหมาย
1 2 3
ชุ ดกิจกรรมที่ 1
1. คานาและคาชี้แจง
4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
1.1 ความหมายและความ
สอดคล้องของคานา
1.2 ความเหมาะสมและความ
4 4 4 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
สอดคล้องของคาชี้ แจง
2 สาระสาคัญ/จุดประสงค์
4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
2.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของสาระสาคัญ
2.2 ความเหมาะสมและความ
4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
สอดคล้องของจุดประสงค์
3 รู ปแบบของชุ ดกิจกรรม
4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
3.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านเนื้ อหา
3.2 ความเหมาะสมและความ
เหมาะสมมาก
สอดคล้องด้านขนาดตัวอักษรและ 4 5 5 4.67 0.58
ที่สุด
รู ปภาพประกอบ
4 ใบความรู้ /ใบกิจกรรม
4.1 ความเหมาะสมและความ
4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
สอดคล้องกับจุดประสงค์
4.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับระยะเวลา
รวม
4.33 0.18 เหมาะสมมาก
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ตารางที่ 30 แสดงค่าดัชนี ความสอดคล้องของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ชุ ดกิ จกรรมที่ 2
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ข้ อ

1.

2

3

4

ประเด็นการประเมิน
ชุ ดกิจกรรมที่ 2
คานาและคาชี้แจง
1.1 ความหมายและความ
สอดคล้องของคานา
1.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของคาชี้ แจง
สาระสาคัญ/จุดประสงค์
2.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของสาระสาคัญ
2.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของจุดประสงค์
รู ปแบบของชุ ดกิจกรรม
3.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านเนื้ อหา
3.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านขนาดตัวอักษรและ
รู ปภาพประกอบ
ใบความรู้ /ใบกิจกรรม
4.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์
4.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับระยะเวลา
รวม

ผู้เชี่ ยวชาญ (คน)

S.D.

ความหมาย

เหมาะสมมาก
ที่สุด

1

2

3

5

4

5

4.67

0.58

5

4

4

4.33

0.58 เหมาะสมมาก

5

4

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
ที่สุด

5

4

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
ที่สุด

4

4

5

4.33

0.58 เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก
ที่สุด

5

4

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
ที่สุด

4.62

0.25 เหมาะสมมาก
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ตารางที่ 31 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดกิจกรรมที่ 3
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ข้ อ

1.

2

3

4

ประเด็นการประเมิน
ชุ ดกิจกรรมที่ 3
คานาและคาชี้แจง
1.1 ความหมายและความ
สอดคล้องของคานา
1.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของคาชี้ แจง
สาระสาคัญ/จุดประสงค์
2.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของสาระสาคัญ
2.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของจุดประสงค์
รู ปแบบของชุ ดกิจกรรม
3.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านเนื้ อหา
3.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านขนาดตัวอักษรและ
รู ปภาพประกอบ
ใบความรู้ /ใบกิจกรรม
4.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์
4.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับระยะเวลา
รวม

ผู้เชี่ ยวชาญ (คน)

S.D.

ความหมาย

เหมาะสมมาก
ที่สุด

1

2

3

4

5

5

4.67

0.58

4

4

5

4.33

0.58 เหมาะสมมาก

4

5

4

4.33

0.58 เหมาะสมมาก

4

5

4

4.33

0.58 เหมาะสมมาก

4

5

4

4.33

0.58 เหมาะสมมาก

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
ที่สุด

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก
ที่สุด

4.52

0.31

เหมาะสมมาก
ทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 32 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดกิจกรรมที่ 4
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ข้ อ

1.

2

3

4

ประเด็นการประเมิน
ชุ ดกิจกรรมที่ 4
คานาและคาชี้แจง
1.1 ความหมายและความ
สอดคล้องของคานา
1.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของคาชี้ แจง
สาระสาคัญ/จุดประสงค์
2.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของสาระสาคัญ
2.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของจุดประสงค์
รู ปแบบของชุ ดกิจกรรม
3.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านเนื้ อหา
3.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านขนาดตัวอักษรและ
รู ปภาพประกอบ
ใบความรู้ /ใบกิจกรรม
4.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์
4.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับระยะเวลา
รวม

ผู้เชี่ ยวชาญ (คน)

S.D.

ความหมาย

1

2

3

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสม
มากที่สุด

5

4

4

4.33

0.58

เหมาะสม
มาก

4

5

4

4.33

0.58

เหมาะสม
มาก

5

5

4

4.67

0.58

เหมาะสม
มากที่สุด

5

5

4

4.67

0.58

เหมาะสม
มากที่สุด

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสม
มากที่สุด

5

5

4

4.67

0.58

เหมาะสม
มากที่สุด

4.67

0.28

เหมาะสม
มากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 33 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดกิจกรรมที่ 5
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ข้ อ

1.

2

3

4

ประเด็นการประเมิน
ชุ ดกิจกรรมที่ 5
คานาและคาชี้แจง
1.1 ความหมายและความ
สอดคล้องของคานา
1.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของคาชี้ แจง
สาระสาคัญ/จุดประสงค์
2.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของสาระสาคัญ
2.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของจุดประสงค์
รู ปแบบของชุ ดกิจกรรม
3.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านเนื้ อหา
3.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องด้านขนาดตัวอักษรและ
รู ปภาพประกอบ
ใบความรู้ /ใบกิจกรรม
4.1 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์
4.2 ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับระยะเวลา
รวม

ผู้เชี่ ยวชาญ (คน)

S.D.

ความหมาย

1

2

3

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสม
มากที่สุด

4

4

5

4.33

0.58

เหมาะสม
มาก

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสม
มากที่สุด

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสม
มากที่สุด

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสม
มากที่สุด

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสม
มากที่สุด

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสม
มากที่สุด

4.72

0.24

เหมาะสม
มากทีส่ ุ ด
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3.2 แบบรายบุคคล ( Individual Tryout)
ตารางที่ 34 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบรายบุคคล
( Individual Tryout)
คะแนนแบบทดสอบ
คะแนน
ชุ ดที่ 1
ชุ ดที่ 2 ชุ ดที่ 3 ชุ ดที่ 4 ชุ ดที่ 5 รวม 50 ทดสอบหลัง
กลุ่มที่
คะแนน
เรียน
10
10
10
10
10
20 คะแนน
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1
9
9
9
8
10
45
18
2
8
9
9
8
8
42
17
3
6
8
7
6
8
35
16
รวม
122
51
= 122

= 51

E1 == ((122/3)/50)x100 = 81.33 E2 == ((51/3)/20)x100 = 85.00
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3.3 แบบกลุ่มย่ อย ( Small Group Tryout)
ตารางที่ 35 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย
( Small Group Tryout)
คะแนนแบบทดสอบ
ชุ ดที่ 1
ชุ ดที่ 2 ชุ ดที่ 3 ชุ ดที่ 4 ชุ ดที่ 5 รวม 50
กลุ่มที่
คะแนน
10
10
10
10
10
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1
8
7
8
8
9
40
2
7
9
8
8
7
39
3
7
8
9
8
8
40
4
8
8
7
8
9
40
5
9
8
9
8
8
42
รวม
201
= 201

= 85

E1 == ((201/5)/50)x100 = 80.40 E2 == ((85/5)/20)x100 = 85.00

คะแนน
ทดสอบหลัง
เรียน
20 คะแนน
18
16
18
16
17
85
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3.4 แบบภาคสนาม ( Field Tryout )
ตารางที่ 36 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบภาคสนาม
( Field Tryout)
คะแนนแบบทดสอบ
คะแนน
ชุ ดที่ 1
ชุ ดที่ 2 ชุ ดที่ 3 ชุ ดที่ 4 ชุ ดที่ 5 รวม 50 ทดสอบหลัง
คนที่
คะแนน
เรียน
10
10
10
10
10
20 คะแนน
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9
7
9
8
7
10
8
7
10
9
9
8
10
8
7
8
9
8
7
8
5
6
8
7
9
8
9
10
8
7

7
9
9
6
7
9
10
9
9
9
7
7
8
7
9
8
7
8
8
9
8
9
9
8
10
8
8
9
8
9

9
8
9
8
8
8
7
8
9
7
8
9
6
9
7
9
10
6
8
8
7
8
7
7
7
8
7
8
8
9

8
9
7
9
9
7
8
7
9
8
7
8
7
8
8
10
7
8
7
6
8
7
8
7
8
9
8
9
8
8

8
7
8
9
9
8
7
8
8
9
8
8
9
8
9
9
8
7
8
9
9
8
8
10
9
8
7
8
7
7

41
40
42
40
40
42
40
39
45
42
39
40
40
40
40
44
41
37
38
40
37
38
40
39
43
41
39
44
39
40

15
16
16
18
17
15
15
16
18
18
17
19
18
18
17
17
18
15
19
17
16
17
17
18
18
18
15
18
17
17
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ตารางที่ 36 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบภาคสนาม (ต่อ)

คนที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชุ ดที่ 1
10
คะแนน
9
8
7
8
9
9
8
9
9
10

คะแนนแบบทดสอบ
ชุ ดที่ 2 ชุ ดที่ 3 ชุ ดที่ 4 ชุ ดที่ 5
10
10
10
10
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
9
9
8
9
9
9
9
8
10
9

8
8
9
8
7
8
9
9
8
9

9
9
8
7
8
9
8
9
9
9

7
8
9
8
9
8
9
8
8
10

รวม
= 1637

รวม 50
คะแนน

คะแนน
ทดสอบหลัง
เรียน
20 คะแนน

42
42
41
40
42
43
43
43
44
47

18
17
17
18
18
17
17
17
18
18

1637

685

= 685

E1 == ((1637/40)/50)x100 = 81.85 E2 == ((685/40)/20)x100 = 85.25

184

4. แผนการจัดการเรี ยนรู้
4.1 ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 38 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 6 แผน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1
ข้ อ

1.

2

3

4

5

ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน
เนือ้ หาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยน
สื บเสาะหาความรู ้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
4.3 เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.4 รู ปแบบเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวดั สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่ องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)

S.D.

ความหมาย

1

2

3

5

5 5 5.00

0.00

เหมาะสมมากที่สุด

5

4 5 4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5 5 5.00
5 5 5.00

0.00
0.00

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

4

4 5 4.33

0.58

เหมาะสมมาก

5

4 5 4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

4 5 4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

4

4 5 4.33

0.58

เหมาะสมมาก

5

4 5 4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

5 5 5.00

0.00

เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5 5 5.00
4 5 4.67

0.00
0.58

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

5

4 5 4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

4 5 4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

0.23

เหมาะสมมากทีส่ ุ ด

4.74
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ตารางที่ 39 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 6 แผน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2
ข้ อ

1.

2

3

4

5

ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)

ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน
เนือ้ หาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยน
สื บเสาะหาความรู ้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
4.3 เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.4 รู ปแบบเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวดั สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่ องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
รวม

S.D.

ความหมาย

1

2

3

5
5

5
4

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

5
5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5

4

5

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

4

5

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

4

5

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

4

5

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

4

5

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
4

5
5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

4

5

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

4

5

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
4.79 0.17 เหมาะสมมากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 40 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 6 แผน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3
ข้ อ

1.

2

3

4

5

ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)

ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน
เนือ้ หาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยนสื บ
เสาะหาความรู ้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
4.3 เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.4 รู ปแบบเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวดั สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่ องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
รวม

S.D.

ความหมาย

1

2

3

5
5

5
5

5
4

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

5
5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

5
4

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
4.79 0.17 เหมาะสมมากที่สุด
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ตารางที่ 41 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 6 แผน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
ข้ อ

1.

2

3

4

5

ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)

ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน
เนือ้ หาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยนสื บ
เสาะหาความรู ้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
4.3 เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.4 รู ปแบบเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวดั สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่ องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
รวม

S.D.

ความหมาย

1

2

3

5
5

5
5

5
4

5.00 0.00
4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

5
5

5.00 0.00
5.00 0.00

เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5.00 0.00

เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

5
4

5.00 0.00
4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58

เหมาะสมมากที่สุด

4.79 0.17

เหมาะสมมากที่สุด

เหมาะสมมากที่สุด

เหมาะสมมากที่สุด

เหมาะสมมากที่สุด
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ตารางที่ 42 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 6 แผน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5
ข้ อ

ประเด็นการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ (คน)
1

1.

2

3

4

5

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน
เนือ้ หาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยนสื บ
เสาะหาความรู ้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
4.3 เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.4 รู ปแบบเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวดั สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่ องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
รวม

S.D.

ความหมาย

2

3

5
5

5
5

5
4

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

5
5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5
5

5
5

5
4

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
4.74 0.17 เหมาะสมมากที่สุด
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ตารางที่ 43 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 6 แผน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6
ข้ อ

1.

2

3

4

5

ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)

ประเด็นการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน
เนือ้ หาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยนสื บ
เสาะหาความรู ้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.3 เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.4 รู ปแบบเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวดั สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่ องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
รวม

S.D.

ความหมาย

1

2

3

5
5

5
5

5
4

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

5
5

5

5

4

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

4
4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5
5

5
5

4
5

5
5

5
5

5
4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด
4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
4.79 0.17 เหมาะสมมากที่สุด
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5. ข้ อสอบวัดผลการเรียนรู้
5.1 ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อสอบวัดผลการเรียนรู้

ตารางที่ 44 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู้ จานวน 40 ข้อ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
1 2 3

ราบการประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

4.33
4.67
4.67
5.00
4.67
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.67
5.00
5.00
4.67
5.00
5.00

S.D.

ความหมาย

0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
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ตารางที่ 44 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู้ จานวน 40 ข้อ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน (ต่อ)
ราบการประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 27
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 28
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 29
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 30
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 31
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 32
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 33
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 34
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 35
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 36
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 37
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 38
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 39
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบข้อที่ 40
รวม

ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
1 2 3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5

S.D.
5.00
4.67
5.00
5.00
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
5.00
5.00
5.00
5.00
4.88

0.00
0.58
0.00
0.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18

ความหมาย
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
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5.2 ผลการวิเคราะห์ ความยาก(p) และค่ าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้

ตารางที่ 45 แสดงผลการวิเคราะห์ความยาก(p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู้
ข้อ ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ข้อ ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
1
0.68
0.50
21
0.43
0.88
2
0.60
0.62
22
0.70
0.46
3
0.73
0.42
23
0.63
0.58
4
0.55
0.03
24
0.45
0.85
5
0.65
0.54
25
0.45
0.85
6
0.75
0.38
26
0.43
0.88
7
0.63
0.58
27
0.60
0.62
8
0.43
0.88
28
0.75
0.38
9
0.60
0.62
29
0.48
0.81
10
0.45
0.85
30
0.43
0.23
11
0.70
0.46
31
0.73
0.42
12*
0.58
-0.01
32*
0.63
-0.08
13
0.45
-0.69
33
0.68
0.50
14
0.63
0.58
34
0.45
0.85
15
0.35
1.00
35
0.53
0.07
16
0.70
0.46
36
0.93
0.12
17
0.88
0.19
37
0.45
0.85
18
0.55
0.69
38
0.35
1.00
19
0.80
0.31
39*
0.58
-0.23
20
0.78
0.35
40
0.35
1.00
* ข้อสอบที่ใช้ไม่ได้
.
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5.3 ค่ าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
การหาค่ าความเชื่ อมัน่ ( Reliability ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง การ
ด ารงชี วิ ต ของพื ช ในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ครั้ งนี้ วิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป บน
คอมพิวเตอร์ ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 46 การหาค่าความเชื่อมัน่ ( Reliability ) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
Cases

N

%

Valid

40

100.0

Excludeda

0

.0

Total

40

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.859

20

Scale Statistics
Mean

Variance Std. Deviation N of Items

14.420

21.430

4.692

20

194

6. ข้ อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
6.1 ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตารางที่ 47 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตัวชี้วดั
ป.4/1 ทดลองและอธิบาย
หน้าที่ของท่อลาเลียงและ
ปากใบของพืช

ป.4/2 อธิบาย น้ า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์แสง
และคลอโรฟิ ลล์ เป็ นปัจจัย
ที่จา เป็ นบางประการต่อ
การเจริ ญเติบโตและการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
ป.4/3 ทดลองและอธิบาย
การตอบสนองของพืชต่อ
แสง เสี ยงและการสัมผัส

ประเภทการ
ข้ อ คิดวิเคราะห์
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
รวม

เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการ
เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการ
เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการ
เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการ
เนื้อหา
ความสัมพันธ์
หลักการ

ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)
1 2 3
4 4 5
4 4 5
4 4 5
4 4 5
4 4 5
4 4 5
4 5 5
4 5 5
4 5 5
4 5 5
4 5 5
4 5 5
4 5 5
4 5 5
4

5

5

S.D.

ความหมาย

4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

4.67

0.58

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

4.53

0.17

เหมาะสมมากที่สุด
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6.2 ค่ าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การหาค่าความเชื่อมัน่ ( Reliability ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ ข ้อมูล ครั้ งนี้ วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสถิ ติสาเร็ จรู ป บนคอมพิ วเตอร์ ไ ด้ผ ลการ
วิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 48 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N

%

49

61.3

Excluded

31

38.8

Total

80

100.0

Cases

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.804

5
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7. แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
7.1 ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
ตารางที่ 49 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการประเมิน

(คน)

S.D.

ความหมาย

1 2

3

ด้านความอยากรู้ อยากเห็น
1. นักเรี ยนซักถามจากผูร้ ู้หรื อไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อเกิ ด 5 4
ความสงสัยในเรื่ องราววิทยาศาสตร์
2.นักเรี ยนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
5 4

5

4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5

4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

3.นักเรี ยนนาการทดลองที่น่าสนใจไปทดลองต่อที่บา้ น

5 4

5

4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

4. นักเรี ยนค้นคว้าวิธีการทดลองใหม่ๆในสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจ

5 4

4

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

ด้านความมีเหตุผล
5. นักเรี ยนรายงานผลการทดลองตามที่ทดลองได้จริ ง

5 4

4

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

6. เมื่อทาการทดลองผิดพลาดนักเรี ยนจะไมลอกผลการทดลอง
ของเพื่อนส่ งครู

5 4

4

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

7. เมื่อครู มอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์มาส่ งนักเรี ยนจะทาตาม
5 4
แบบที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ

4

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

5 4

4

4.33

0.58

เหมาะสมมาก

5 5

4

4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5 5

4

4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

5 5

4

4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

4 5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

8. นักเรี ยนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนส่ วนมากถึงจะขัดแย้ง
กับความคิดตัวเองก็ตาม
ความพยายามมุ่งมั่น
9. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ทาอยูม่ ีโอกาสสาเร็ จได้ยากนักเรี ยนจะยัง
ค้นคว้าต่อไป
10. นักเรี ยนไม่ลม้ เลิกการทดลองเมื่อผลการทดลองที่ได้ขดั กับที่
เคยเรี ยนมา
11. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นกั เรี ยนสนใจต้องใช้ระยะเวลา
ในการทดลองนาน นักเรี ยนก็เปลี่ยนไปศึกษาชุดการทดลองที่
ใช้เวลาน้อยกว่า
12. นักเรี ยนทาการทดลองผิดพลาดนักเรี ยนทาการทดลองใหม่
อีกหลายครั้ง
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ตารางที่ 49 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)

ประเด็นการประเมิน

ความรับผิดชอบ
13. เมื่อครู มอบหมายให้หอ้ งของนักเรี ยนดูแลความสะอาด
ห้องปฏิบตั ิการ แม้วา่ ครู จะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่นกั เรี ยน
ก็ทาตามที่ครู สงั่
14. เมื่อนักเรี ยนและเพื่อได้รับมอบหมายให้เก็บล้างอุปกรณ์
การทดลองแม้วา่ เพื่อนจะไม่ทาแต่นกั เรี ยนก็ยงั คงทาต่อไป
15. ในการทางานเป็ นกลุ่ม เมื่อนักเรี ยนเกิดทางานผิดพลาด
นักเรี ยนจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกในกลุ่ม

S.D.

ความหมาย

1

2

3

5

5

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5

4

5

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

4

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

5

5

5

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

16. เมื่อครู ให้ทาการทดลองเพื่อนในกลุ่มไม่ได้เตรี ยมการ
ทดลองมาทั้งๆที่แบ่งหน้าที่กนั แล้ว ครู ตอ้ งทาโทษทั้งกลุ่ม
นักเรี ยนยอมรับในข้อผิดพลาด
5. ความร่ วมมือช่ วยเหลือ
17. เมื่อนักเรี ยนเห็นเพื่อนมีปัญหาในการทดลองแม้วา่ เพื่อน
จะไม่ได้ขอความช่วยเหลือ นักเรี ยนก็ยนื่ มือเข้ามาช่วยเหลือ
18. เมื่อนักเรี ยนพบปัญหาในการทดลองที่ไม่สามารถแก้ไข
ปั ญหาด้วยตนเองได้นกั เรี ยนจะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
19. นักเรี ยนให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มเป็ นอย่างดี
20. นักเรี ยนมีการปรึ กษาหารื อในการทาการทดลองทุกครั้ง
รวม

4.68 0.25 เหมาะสมมากที่สุด
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7.2 ค่ าความเชื่อมั่นของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
การหาค่าความเชื่ อมัน่ ( Reliability ) ของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปบนคอมพิวเตอร์ ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตาราง 50 การหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
Case Processing Summary
Cases

N

%

Valid

40

100.0

Excludeda

0

.0

Total

40

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.736

25

199

8. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อการใช้ ชุดกิจกรรม
8.1 ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ตารางที่ 51 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังการใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญ
(คน)

ประเด็นการประเมิน

S.D.

ความหมาย

1

2

3

ด้านเนือ้ หา
1. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดารงชีวิตของพืชมากขึ้น
2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนอ่านแล้วเข้าใจง่าย

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมากที่สุด

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก

3. เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ทาให้นกั เรี ยนอยากอ่าน

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก

4. เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัยเหมาะสมกับวัยของ
นักเรี ยน
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
6. กิจกรรมรู ปแบบของสื่ อในชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยน
มากกว่าฟังครู อธิบายเพียงอย่างเดียว
7. รู ปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนเกิดความ
กระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
8. รู ปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นขั้นตอน
9. รู ปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นขั้นตอน
10. รู ปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการ
ค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง
ด้านประโยชน์ ที่ได้รับ
11. ชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องการดารงชี วิตของพืชมากขึ้น
12. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้จากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางการเรี ยนทางการเรี ยนมากขึ้น
13. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ดว้ ยตนเองได้
14. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
15. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
รวม

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก

5

4

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก

4

5

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก

5

4

5

4.67

0.58

เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

0.00

เหมาะสมมาก

4.84

0.17

เหมาะสมมากที่สุด
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8.2 ค่ าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อการใช้ ชุดกิจกรรม
การหาค่าความเชื่ อมัน่ ( Reliability ) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการ
ใช้ชุดกิจกรรม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปบนคอมพิวเตอร์
ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 52 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้
ชุดกิจกรรม
Case Processing Summary
Cases

N

%

Valid

40

100.0

Excludeda

0

.0

Total

40

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.928

20

ภาคผนวก ค
การตรวจสอบสมมติฐาน
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ตารางที่ 53 คะแนนสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
เลขที่
ก่อนเรียน
หลังเรียน
1
10
16
2
12
17
3
11
16
4
13
18
5
12
16
6
11
18
7
9
15
8
13
17
9
12
16
10
11
18
11
13
17
12
10
18
13
9
18
14
12
17
15
14
17
16
14
16
17
13
18
18
11
17
19
12
18
20
10
16
รวม

เลขที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

การจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน
9
16
10
18
9
17
11
18
9
15
10
18
14
17
12
17
9
16
11
17
14
17
13
18
13
17
10
18
9
17
11
17
10
17
12
18
13
18
14
17
458
684
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ตารางที่ 54 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช โดยใช้สูตร t-test
แบบ Dependent

T-Test

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

11.4500

40

1.67867

.26542

Posttest

17.1000

40

.87119

.13775

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

Pair 1 Pretest
Posttest

Difference

Std.

Std. Error

Sig. (2-

Mean

Deviation

Mean

Lower

Upper

t

df

tailed)

-5.6500

1.71793

.27163

-6.19942

-5.10058

-20.800

39

.000
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ตารางที่ 55 คะแนนสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
เลขที่
ก่อนเรียน
หลังเรียน
1
19
31
2
23
33
3
21
38
4
19
37
5
19
28
6
21
34
7
21
38
8
21
33
9
21
36
10
19
36
11
21
34
12
21
34
13
19
32
14
19
34
15
23
39
16
21
38
17
20
36
18
21
39
19
20
35
20
22
39
รวม

เลขที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

การจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน
20
35
19
36
20
36
19
35
19
33
22
38
19
37
23
34
21
39
22
33
23
36
22
31
22
36
23
34
21
36
23
33
19
36
23
36
20
40
21
41
832
1419
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ตารางที่ 56 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช โดยใช้สูตร
t-test แบบ Dependent
T-test
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

pretest

20.8000

40

1.43581

.22702

posttest

35.4750

40

2.70789

.42816

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference

Std. Std. Error
Mean Deviation Mean Lower
Pair 1 pretestposttest

-14.675

2.903

.459

-15.603

Upper

t

df

-13.746 -31.966 39

Sig. (2-tailed)
0.000
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ตารางที่ 57 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช โดยใช้สูตร
t-test แบบ Dependent
t-test
ด้ านที่
Mean
ความอยากรู้ อยากเห็น
ก่อนเรี ยน
2.5050
หลังเรี ยน
4.7500
ความมีเหตุผล
ก่อนเรี ยน
2.5800
หลังเรี ยน
4.7550
ความพยายามมุ่งมัน่
ก่อนเรี ยน
2.6050
หลังเรี ยน
4.8250
ความรับผิดชอบ
ก่อนเรี ยน
2.5350
หลังเรี ยน
4.7650
ความร่ วมมือช่ วยเหลือ
ก่อนเรี ยน
2.5700
หลังเรี ยน
4.7300
ภาพรวม
ก่อนเรี ยน
2.5700
หลังเรี ยน
4.7695

Paired Samples Statistics
N
Std. Deviation
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Std. Error Mean

.36511

.05773

.21122

.03340

.39432

.06235

.19474

.03079

.34340

.05430

.14456

.02286

.36342

.05746

.14242

.02252

.36948

.05842

.16672

.02636

.15129

.02392

.05247

.00830
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ด้ านที่

Mean
ด้ านที่ 1
ก่อนเรี ยนหลังเรี ยน
ด้ านที่ 2
ก่อนเรี ยนหลังเรี ยน
ด้ านที่ 3
ก่อนเรี ยนหลังเรี ยน
ด้ านที่ 4
ก่อนเรี ยนหลังเรี ยน
ด้ านที่ 5
ก่อนเรี ยนหลังเรี ยน
ภาพรวม
ก่อนเรี ยนหลังเรี ยน

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Lower
Lower

t

Sig.
(2df tailed)

-2.24500

.42844

.06774

-2.38202

-2.10798

-33.140 39

0.00

-2.17500

.45784

.07239

-2.32142

-2.02858

-30.045 39

0.00

-2.22000

.32910

.05204

-2.32525

-2.11475

-42.663 39

.000

-2.23000

.42135

.06662

-2.36476

-2.09524

-33.473 39

.000

-2.16000

.43724

.06913

-2.29984

-2.02016

-31.244 39

.000

-2.19950

.16547

.02616

-2.25242

-2.14658

-84.070 39

.000

ภาคผนวก ง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
1. แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นประถม
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู ผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม
3. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุ ดกิจกรรม
4. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์
5. แบบประเมินความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
7. แบบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
8. แบบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
9. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
10. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม

11. ตัวย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
12. ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
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แบบสอบถามความต้ องการเกีย่ วกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
**********************************************
เรื่อง ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อ
ส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพระ
ตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นแบบสอบถาม ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพือ่ ส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงขอให้นกั เรี ยนตอบตามความเป็ นจริ ง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List ) จานวน 1 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รู ปแบบ ขอบข่ายเนื้อหา การวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ซ่ ึงเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List ) จานวน 5ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ( Open Ended From
) จานวน 1 ข้อ
คาชี้แจง
จงเติมข้อความให้สมบูรณ์เกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนซึ่งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จานวน 1ข้อ
เพศ  ชาย  หญิง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รู ปแบบ ขอบข่ายเนื้อหา การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ซ่ ึงเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List )
จานวน 4 ข้อ
1. ความต้องการรู ปแบบ ลักษณะของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่งเสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน

มีตวั อย่างลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้

มีภาพประกอบสี สนั สวยงาม

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

มีเนื้อหาที่ให้ความรู ้
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อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
2. ผูเ้ รี ยนคิดว่าการดารงชีวติ ของพืชที่ควรเรี ยนรู ้มีเรื่ องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่อลาเลียงและปากใบ

ปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช

ปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช

การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช

อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
3. ผูเ้ รี ยนคิดว่าควรนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนในลักษณะใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นรายบุคคล

เรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย

เรี ยนรู ้แบบกลุ่มใหญ่

เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน

อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
4. ผูเ้ รี ยนคิดว่าควรมีการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้การใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 ด้วยวิธีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การทากิจกรรมการทดลอง

การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน

สัมภาษณ์

สังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรม

สังเกตการณ์ทางานกลุ่ม

สังเกตการณ์นาเสนองาน

การทาแบบฝึ กหัด

การทาแบบทดสอบ

อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ( Open Ended From )
จานวน 1 ข้อ
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ขอบคุณนักเรี ยนทุกคนที่ให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
ด้ วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
( สาหรับครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม )
*********************************************
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผูว้ จิ ยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบตามความ
เป็ นจริ ง แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น
3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1. เพศ..........................................................................................................................
2. อายุ..........................................ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................................................
4. ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั ............................................................................................
5. ประสบการณ์ในการทางาน.....................................................................................
6. ประสบการณ์เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้(การอบรม สัมมนา การจัดทา การประเมินชุดการเรี ยนรู ้ )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การดารงชีวติ ของพืช
1. ท่านคิดว่ารู ปแบบ, องค์ประกอบหรื อลักษณะของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ควรเป็ นอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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2. ท่านคิดว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ควรให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องอะไรบ้างในหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ องการดารงชีวติ ของพืช และควรจัดลาดับเนื้อหาอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ควรมีสื่อการ
เรี ยนอะไรบ้าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่าควรนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ไปใช้
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะใดบ้าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. ท่านคิดว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม ควรวัดและประเมินผลโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมและครอบคลุม
เนื้อหาวิชา
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

214
แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบสอบถามความต้ องการเกีย่ วกับการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
********************************************************
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ว่ามีความเหมาะสมตามองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่กาหนดหรื อไม่
โดยกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความสอดคล้องมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความสอดคล้องมาก
3 หมายถึง ระดับความสอดคล้องปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความสอดคล้องน้อย
1 หมายถึง ระดับความสอดคล้องน้อยที่สุด
ประเด็นการประเมิน

ระดับความสอดคล้อง
5 4 3 2 1

1. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
2. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถามเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบ ลักษณะ
ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
4. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถามเกี่ยวกับนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้
จัดกิจกรรมการเรี ยน
5. ความสอดคล้องของประเด็นการสอบถามเกี่ยวกับวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................
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แบบประเมินความสอดคล้ องของแบบสัมภาษณ์
***************************************************************************
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ว่ามีความเหมาะสมตามองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่กาหนดหรื อไม่ โดยกาเครื่ องหมาย 
ลงในช่อง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง แบบสัมภาษณ์น้ นั มีความสอดคล้องกันมากที่สุด
4 หมายถึง แบบสัมภาษณ์น้ นั มีความสอดคล้องกันมาก
3 หมายถึง แบบสัมภาษณ์น้ นั มีความสอดคล้องกันปานกลาง
2 หมายถึง แบบสัมภาษณ์น้ นั มีความสอดคล้องกันน้อย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
ประเด็นการสัมภาษณ์

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

1. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ับการสัมภาษณ์
2. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรู ปแบบ / ลักษณะของชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ควรเป็ น
อย่างไร
3. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ควรให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ อง
อะไรบ้างในหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ องการดารงชีวติ ของพืช และควรจัดลาดับเนื้อหาอย่างไร
4. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ควรมีสื่อการเรี ยนอะไรบ้าง
5. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนในลักษณะใดบ้าง
6. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ควรวัดและประเมินผลโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาวิชา
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................
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แบบประเมินความสอดคล้ องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรั บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 5)
***************************************************************************
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ว่ามีความเหมาะสมตามองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่
กาหนดหรื อไม่ โดยกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
“ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
ข้ อ
ประเด็นการประเมิน
1.

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

คานาและคาชี้แจง
1.1 ความหมายและความสอดคล้องของคานา
1.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของคาชี้แจง

2

สาระสาคัญ/จุดประสงค์
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระสาคัญ
2.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของจุดประสงค์

3

รู ปแบบของชุ ดกิจกรรม
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องด้านเนื้อหา
3.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องด้านขนาดตัวอักษรและรู ปภาพประกอบ

4

ใบความรู้ /ใบกิจกรรม
4.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับจุดประสงค์
4.2 ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับระยะเวลา

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที.่ ................เดือน...........................พ.ศ................
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แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้
***************************************************************************
คาชี้แจง

ข้ อ

โปรดกาเครื่ องหมาย  “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกันมากที่สุด
4 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้องกันมาก
3 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้องกันปานกลาง
2 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้องกันน้อย
1 หมายถึง แผนการจัดการเรี ยนรู้มีความสอดคล้องกันน้อยที่สุด
ประเด็นการประเมิน

1.

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน

2

เนือ้ หาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา

3

กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรี ยนรู้เน้นให้ผเู ้ รี ยนสื บเสาะหาความรู ้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4

สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.3 เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4.4 รู ปแบบเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน

5

การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวดั สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่ องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................
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แบบประเมินความสอดคล้องของข้ อสอบวัดผลการจัดการเรียนรู้
***************************************************************
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ว่ามีความเหมาะสมตามองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่กาหนดหรื อไม่ โดยกา
เครื่ องหมาย  ลงในช่อง
“ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
ตัวชี้วดั /
ข้ อสอบข้ อที่
5

ระดับพฤติกรรม
ว1.1 ป.4/1 ทดลองและ

1. ข้อใดคือหน้าที่ของรากพืช (ความเข้าใจ)

อธิบายหน้าที่ของท่อลาเลียง

ก. ชูก่ิงก้าน ใบ
ข. ดูดน้ าและแร่ ธาตุ
ค. สะสมอาหาร
ง. การคายน้ า
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข)

และ ปากใบของพืช

ระดับความเหมาะสม

2. พืชในข้อใดสะสมอาหารไว้ที่ราก (ความเข้าใจ)
ก. ขิง
ข. เผือก
ค. มันสาปะหลัง
ง. หัวหอม
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของลาต้น (ความเข้าใจ)
ก. ลาเลียงอาหาร
ข. หายใจ
ค. ลาเลียงน้ า
ง. ชูกิ่ง ก้าน ใบ
(เฉลยคำตอบ ข้ อ ข)
4. พืชในข้อใดมีระบบรากเหมือนกับต้นกล้วย (ความเข้าใจ)
ก. มะเขือ
ข. พริ ก
ค. โหระพา
ง. ตะไคร้
(เฉลยคาตอบ ข้อ ง)

4

3

2 1
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ตัวชี้วดั /

ข้ อสอบข้ อที่

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ระดับพฤติกรรม
5. โครงสร้างใดของพืชที่ทาหน้าที่เหมือนจมูกของคนและสัตว์
(การวิเคราะห์)
ก. คลอโรพลาส
ข. ท่อลาเลียงน้ า
ค. ขนราก
ง. ปากใบ
(เฉลยคาตอบ ข้อ ง)
6. ถ้านักเรี ยนเด็ดใบชมพูจ่ นหมดต้น จะเกิดอะไรขึ้น
(การวิเคราะห์)
ก. ต้นชมพูจ่ ะตาย เพราะไม่มีใบทาหน้าที่คายน้ า
ข. ต้นชมพูจ่ ะตาย เพราะไม่มีใบทาหน้าที่สะสมอาหาร
ค. ต้นชมพูจ่ ะตาย เพราะไม่มีใบทาหน้าที่สร้างอาหาร
ง. ต้นชมพูจ่ ะตาย เพราะไม่มีใบบังความร้อน
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)
7. นักเรี ยนควรปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
(การวิเคราะห์)
ก. ควร เพราะพืชมีการคายน้ าทาให้ห้องนอนชุ่มชื่ น
ข. ไม่ควร เพราะพืชจะดูดความชื้ นในอากาศทาให้อากาศแห้ง
ค.ไม่ควรเพราะพืชดูดแก๊สออกซิ เจนและปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางคืน
ง. ควร เพราะพืชดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยแก๊สออกซิ เจน
ออกมา
(เฉลยคำตอบ ข้ อ ค)
8. เพราะเหตุใดจึงเปรี ยบเทียบใบไม้ เป็ นเสมือนห้องครัว
(การวิเคราะห์)
ก. เพราะบริ เวณใบมีอาหารสะสมอยูม่ าก
ข. เพราะใบทาหน้าที่สร้างอาหาร
ค. เพราะใบพืชมีอุปกรณ์ในการสร้างอาหาร
ง. เพราะใบพืชเป็ นส่วนที่สร้างอาหารของพืช
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข)
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ตัวชี้วดั /

ข้ อสอบข้ อที่

ระดับความเหมาะสม
5

ระดับพฤติกรรม
ว1.1 ป.4/2 อธิบาย น้ า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์แสง
และคลอโรฟิ ลล์ เป็ นปัจจัย
ที่จา
เป็ นบางประการต่อ การ
เจริ ญเติบโตและการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช

9. สารสี เขียวในใบพืช เรี ยกว่าอะไร (ความจา)
ก. ปากใบ
ข. แคโรทีน
ค. คลอโรฟิ ลล์
ง. แป้ ง
(เฉลยคำตอบ ข้ อ ค)
10. ธาตุอาหารที่จาเป็ นสาหรับพืช ตรงกับข้อใด (ความจา)
ก. ไนโตรเจน คาร์บอน
ข. ฟอสฟอรัส คาร์บอน
ค. ไนโตรเจน โพแทสเซียม
ง. กามะถัน คาร์ บอน
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)
11. อาหารที่พืชสร้างได้ครั้งแรก คือข้อใด (ความจา)
ก. น้ าตาล
ข. แป้ ง
ค. โปรตีน
ง. เกลือแร่
(เฉลยคาตอบ ข้อ ก)

12. ในเวลากลางคืนพืชใช้สิ่งใดในการหายใจ (ความจา)
ก. ไนโตรเจน
ข. ออกซิเจน
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. คาร์บอนมอนอกออกไซด์
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข)
13. พืชสร้างอาหารในเวลาใด (ความจา)
ก. กลางวัน
ค. เช้า,เย็น
(เฉลยคำตอบ ข้ อ ก)

ข. กลางคืน
ง. ตลอดวัน

4

3

2

1
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ตัวชี้วดั /

ข้ อสอบข้ อที่

ระดับความเหมาะสม
5 4

ระดับพฤติกรรม
14. พืชใช้แก๊สในข้อใดในการสร้างอาหาร (ความจา)
ก. ไนโตรเจน
ข. ออกซิเจน
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. ไอโดรเจน
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)

15. ขณะที่พืชสร้างอาหารจะคายแก๊สชนิ ดใดออกมา (ความจา)
ก. ไนโตรเจน
ข. ออกซิเจน
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. คาร์บอนมอนอกออกไซด์
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข)
16. สารที่ใช้ทดสอบการสร้างอาหารของพืช คือข้อใด (ความจา)
ก. นิโคติน
ข. เบเนดิกต์
ค. แคโรทีน
ง. ไอโอดีน
(เฉลยคาตอบ ข้อ ง)
17. ตอนกลางวันเรานัง่ ใต้ตน้ ไม้ แล้วรู ้ สึกอากาศสดชื่ นเป็ นเพราะ
เหตุใด (ความเข้าใจ)
ก. มีลมพัดเย็นสบาย
ข. ได้อาศัยร่ มเงาต้นไม้ช่วยคลายร้อน
ค. ได้รับแก๊สออกซิ เจนที่พืชคายออกมา
ง. ได้รับแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ที่พืชคายออกมา
(เฉลยคำตอบ ข้ อ ค)
18. การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นที่ส่วนใดของต้นไม้ มากที่สุด
(ความเข้าใจ)
ก. ราก
ข. ลาต้น
ค. ใบ
ง.ดอก
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)
19. การปรุ งอาหารของพืชได้ผลผลิตตามขั้นตอนใด
(ความเข้าใจ)
ก. ได้โปรตีนแล้วเปลี่ยนเป็ นน้ าตาล
ข. ได้โปรตีนแล้วเปลี่ยนเป็ นแป้ ง
ค. ได้แป้ งแล้วเปลี่ยนเป็ นน้ าตาล
ง. ได้น้ าตาลแล้วเปลี่ยนเป็ นแป้ ง
(เฉลยคาตอบ ข้อ ง)

3

2

1
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ตัวชี้วดั /

ข้ อสอบข้ อที่

ระดับความ

ระดับพฤติกรรม

เหมาะสม
5 4 3 2 1
20.เพราะเหตุใดบริ เวณใต้โคนต้นไม้ใหญ่จึงค่อยพบต้นหญ้าหรื อวัชพืช (ความ
เข้าใจ)
ก. มีแก๊สออกซิ เจนน้อยเกินไป
ข. มีน้ าในดินน้อยเกินไป
ค. มีแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์นอ้ ยเกินไป ง. ได้รับแสงอาทิตย์นอ้ ยเกินไป
(เฉลยคาตอบ ข้อ ง)
21.จากข้อความ “ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า” หมายความว่า
อย่างไร (ความเข้าใจ)
ก. ต้นไม้ช่วยดูดอากาศที่มีกลิ่นเหม็น
ข.
ต้นไม้หายใจเข้าด้วยแก๊สคาร์ บอนได้ออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นพิษต่อ
มนุษย์และสัตว์
ค. ต้นไม้ช่วยดูดแก๊สไนโตรเจน ซึ่งเป็ นพิษต่อมนุษย์
ง. ต้นไม้หายในเข้าด้วยแก๊สไฮโดรเจน ซึ่ งเป็ นพิษต่อมนุษย์
(เฉลยคำตอบ ข้ อ ข)
22. พืชต้องใช้แก๊สในข้อใดเพื่อสร้างอาหารโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง (ความเข้าใจ)
ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ข. แก๊สไฮโดรเจน
ค.แก๊สออกซิ เจน
ง.แก๊สไนโตรเจน
(เฉลยคาตอบ ข้อ ก )
23. ถ้าต้องการสกัดสารคลอโรฟิ ลล์จากใบมะม่วง ต้องใช้สารละลายในข้อใด
(ความเข้าใจ)
ก. สารละลายไอโอดีน
ข. สารละลายน้ าส้มสายชู
ค. น้ าเดือด
ง. สารละลายเอทิลแอลกอฮอร์
(เฉลยคำตอบ ข้ อ ง)
24. ผลการทดสอบสารชนิ ดต่างๆ ด้วยสารละลายไอโอดีน
อยากทราบว่า สาร A คือสารในข้อใด (ความเข้าใจ)
ชนิดของสาร

สีของสารก่อนการ

สีของสารหลังหยดสารละลาย

ทดสอบ

ไอโอดีน

แป้ งข้าวเหนียว

ขาว

สี น้ าเงินเข้ม

แป้ งทาตัว

ขาว

สี เหลืองน้ าตาล

ดินสอพอง

ขาว

สี เหลืองน้ าตาล

สาร A

ขาว

สี น้ าเงินเข้ม

แป้ งข้าวเจ้า

ขาว

สี น้ าเงินเข้ม

ก. ปูนขาว
ค. แป้ งข้าวโพด
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)

ข. ผงชอล์ก
ง. น้ าตาลทราย
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ตัวชี้วดั /

ข้ อสอบข้ อที่

ระดับพฤติกรรม

ระดับความ
เหมาะสม
5 4 3 2 1

25. ขณะที่พืชมีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
อย่างไร (ความเข้าใจ)
ก. เปลี่ยนพลังงานเคมี เป็ นพลังงานความร้อน
ข. เปลี่ยนพลังงานแสง เป็ นพลังงานเคมี
ค. เปลี่ยนพลังงานกล เป็ นพลังงานเคมี
ง.เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานเคมี
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข)
26. พิม หยดสารละลายไอโอดีนลงบนหัวมันฝรั่งที่ปอกเปลือกแล้ว ปรากฏ
ว่าสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสี เป็ นสี ม่วงแกมน้ าเงิน จากผลการทดสอบนี้ จะ
สรุ ปผลได้อย่างไร (ความเข้าใจ)
ก. หัวมันฝรั่งมีน้ าตาลเป็ นส่ วนประกอบ
ข. หัวมันฝรั่งมีแป้ งสะสมอยู่
ค. หัวมันฝรั่งสร้างแป้ งได้
ง. หัวมันฝรั่งเปลี่ยนอาหารให้กลายเป็ นน้ าตาล
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข)
27. ส่ วนใดของพืชที่ทาหน้าที่คล้ายจมูกของคน (ความเข้าใจ)
ก. ราก
ข. ลาต้น
ค. ใบ
ง. กิ่งก้าน
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)
28. ต้นกล้า ต้องการทดลองว่า แสงเป็ นปัจจัยในการเจริ ญเติบโตของพืช
หรื อไม่ เขาควรออกแบบการทดลองอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
(ความเข้าใจ)
ก. ตั้งต้นไม้ท้งั 2 กระถางไว้บริ เวณเดียวกัน
ข. ตั้งต้นไม้กระถางที่ 1 ไว้ที่มีแดดส่อง ส่ วนกระถางที่ 2 ไว้ในห้องมืด
ค. ตั้งต้นไม้กระถางทั้ง 2 กระถางไว้ในบริ เวณที่ไม่มีแสงสว่างเลย
ง. ตั้งต้นไม้กระถางที่ 1 ไว้ที่มืด ส่วนกระถางที่ 2 ไว้ที่มีร่ม
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข )
29. ต้นไม้สร้างอาหารในเวลากลางคืนได้หรื อไม่ เพราะอะไร
(ความเข้าใจ)
ก. ได้ เพราะพืชมีสารสี เขียวไว้สร้างอาหาร
ข. ได้ เพราะพืชมีการปรับตัวให้สร้างอาหารตลอดเวลา
ค. ไม่ได้ เพราะไม่มีแสงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ง. ไม่ได้ เพราะอุณหภูมิเวลากลางคืนไม่เหมาะกับการสร้างอาหารของพืช
(เฉลยคาตอบ ข้อ ง )
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ตัวชี้วดั /ระดับ

ข้ อสอบข้ อที่

ระดับความ
เหมาะสม

พฤติกรรม

5 4 3 2 1
30. พืชสร้างอาหารและพลังงานโดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ถ้าไม่มีแสงพืช
ได้รับพลังงานจากที่ใด (ความเข้าใจ)
ก. ถ้าไม่มีแสงพืชจะหยุดใช้พลังงาน
ข. ได้จากการเปลี่ยนแก๊สออกซิ เจนให้เป็ นพลังงาน
ค.ได้จากพลังงานแสงที่สะสมไว้แล้วปลดปล่อยเป็ นพลังงานความร้อน
ง.ได้จากการย่อยสลายอาหารที่สะสมไว้แล้วเปลี่ยนเป็ นแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
(เฉลยคาตอบ ข้อ ง )
31. ต้นไม้เอนเข้าหาแสงเพื่อประโยชน์ในข้อใด (ความจา)
ว1.1 ป.4/3
ก. หายใจ
ข. คายน้ า
ทดลองและอธิบาย
ค. การสร้างอาหาร ง. การดูดน้ าและแร่ ธาตุ
การตอบสนองของ (เฉลยคาตอบ ข้อ ค)
พืชต่อแสง เสี ยง
และการสัมผัส

32. สาเหตุใดพืชบางชนิดจึงทิ้งใบในหน้าแล้ง (ความจา)
ก. ลดการคายน้ า
ข. ลดการดูดน้ า
ค. ลดการสร้างอาหาร ง. ป้ องกันอันตราย
(เฉลยคาตอบ ข้อ ก )
33. พืชบางชนิดเปลี่ยนใบมาเป็ นกับดักจับแมลงเพื่อสิ่ งใด
(ความจา)
ก. ได้รับสารอาหารจากแมลง
ข. เพื่อความสวยงาม
ค. เพื่อหลบหลีกศัตรู
ง. เพื่อลดการคายน้ า
(เฉลยคาตอบ ข้อ ก)
34.ต้นกระบองเพชรอยูร่ อดในสภาพแวดล้อมและหน้าแล้งได้อย่างไร
ก. ลาต้นหนาและเป็ นโพรง
ข. มีกิ่ง ก้าน สาขามาก
ค. เปลี่ยนใบเป็ นหนามเพื่อลดการคายน้ า
ง. มีรากขนาดใหญ่
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)
35. ใบของต้นไมยราบ จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าเมื่อใด (ความเข้าใจ)
ก. เมื่อถูกสัมผัส
ข. เมื่อเวลามีแสงแดดจัด
ค. เมื่อมีแมลงมาเกาะ ง. เมื่ออากาศมืดครึ้ ม
(เฉลยคาตอบ ข้อ ก)

(ความจา)
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ตัวชี้วดั /

ข้ อสอบข้ อที่

ระดับความ
เหมาะสม

ระดับพฤติกรรม

5 4 3 2 1
36. พืชชนิดใดจะหุบใบจับแมลงที่บินมาเกาะได้ทนั ที (ความเข้าใจ)
ก. ต้นกามปู
ข. กาบหอยแครง
ค. คุณนายตื่นสาย
ง. แพรเซียงไฮ้
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข )
37. พลอย สังเกตต้นแคหน้าบ้านเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าต้นแคกางใบใน
ตอนเช้า และหุ บใบในตอนเย็น พลอยจะสรุ ปผลการสังเกตว่าอย่างไร (ความ
เข้าใจ)
ก. ต้นแคมีการพักผ่อน
ข. ต้นแคต้องการแสงเฉพาะกลางวัน
ค. ต้นแคมีการตอบสนองต่อแสง
ง. ต้นแคหุบใบเพื่อป้ องกันความร้อนจากแสง
(เฉลยคาตอบ ข้อ ค)
38. ต้นบานเช้าให้ดอกที่บานตอนเช้า ต้นบานเย็นให้ดอกบานในช่วงบ่าย เหตุที่
ดอกไม้บานต่างเวลากันเป็ นเพราะเหตุใด
(ความเข้าใจ)
ก. ต้องการแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน
ข. ต้องการอุณหภูมิในการบานต่างกัน
ค. ต้องการความชื้ นในการบานของดอกต่างกัน
ง. ป้ องกันการผสมเกสรระหว่างพืชต่างชนิดกัน
(เฉลยคาตอบ ข้อ ข)
39. พืชบางชนิ ดจะทิ้งใบในหน้าแล้ง เกิดจากสาเหตุใด(ความเข้าใจ)
ก. ลดการคายน้ า
ข. ลดการดูดน้ า
ค. ลดการสร้างอาหาร ง. ป้ องกันอันตราย
(เฉลยคาตอบ ข้อ ก )
40. เพราะเหตุใด สิ่ งเร้าจึงมีอิทธิ พลต่อพืช
(วิเคราะห์สมั พันธ์)
ก. เพื่อให้เกิดสมดุลของสิ่ งแวดล้อม ข. เพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยูร่ อด
ค. เพื่อการหาอาหาร
ง. เพื่อความอยูร่ อดในสิ่ งแวดล้อม
(เฉลยคาตอบ ข้อ ง)
ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของข้ อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
***************************************************************************
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ว่ามีความเหมาะสมตาม
องค์ประกอบด้านต่างๆ ที่กาหนดหรื อไม่ โดยกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
“ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
ตัวชี้วดั
เนือ้ หา
ข้ อ
ป.4/1 ทดลองและอธิบายหน้าที่
ของท่อลาเลียงและ ปากใบของ
พืช

ท่อลาเลียง

ปากใบของพืช

ป.4/2 อธิบาย น้ า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์แสงและ
คลอโรฟิ ลล์ เป็ นปัจจัยที่จา เป็ น
บางประการต่อ การเจริ ญเติบโต
และการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของ
พืช

ป.4/3 ทดลองและอธิบายการ
ตอบสนองของพืชต่อแสง เสี ยง
และการสัมผัส

ปัจจัยบางประการที่มี
ผลต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืช
ปัจจัยบางประการที่
จาเป็ นต่อการ
สังเคราะห์แสง
ของพืช
การตอบสนองต่อสิ่ ง
เร้าของพืช

ประเภทการคิดวิเคราะห์

1.1

เนื้ อหา

1.2

ความสัมพันธ์

1.3

หลักการ

2.1

เนื้ อหา

2.2

ความสัมพันธ์

2.3

หลักการ

3.1

เนื้ อหา

3.2

ความสัมพันธ์

3.3
4.1
4.2
4.3

หลักการ
เนื้ อหา
ความสัมพันธ์
หลักการ

5.1

เนื้ อหา

5.2

ความสัมพันธ์

5.3

หลักการ

คะแนนความสอดคล้ อง
5 4 3 2 1

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
***************************************************************************
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ว่ามีความเหมาะสมตามองค์ประกอบด้านต่างๆ
ที่กาหนดหรื อไม่ โดยกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
“ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
ประเด็นการประเมิน

ด้านความอยากรู้ อยากเห็น
1. นักเรี ยนซักถามจากผูร้ ู ้หรื อไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อเกิดความสงสัยในเรื่ องราววิทยาศาสตร์
2.นักเรี ยนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
3.นักเรี ยนนาการทดลองที่น่าสนใจไปทดลองต่อที่บา้ น
4. นักเรี ยนค้นคว้าวิธีการทดลองใหม่ๆในสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจ
ด้านความมีเหตุผล
5. นักเรี ยนรายงานผลการทดลองตามที่ทดลองได้จริ ง
6. เมื่อทาการทดลองผิดพลาดนักเรี ยนจะไม่ลอกผลการทดลอง
ของเพื่อนส่ งครู
7. เมื่อครู มอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์ มาส่ ง นักเรี ยนจะทา
ตามแบบที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ
8. นักเรี ยนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนส่วนมากถึงจะขัดแย้งกับความคิดตัวเองก็ตาม
ความพยายามมุ่งมั่น
9. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ทาอยูม่ ีโอกาสสาเร็ จได้ยากนักเรี ยนจะยังค้นคว้าต่อไป
10. นักเรี ยนไม่ลม้ เลิกการทดลองเมื่อผลการทดลองที่ได้ขดั กับที่เคยเรี ยนมา
11. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นกั เรี ยนสนใจต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน นักเรี ยนก็
เปลี่ยนไปศึกษาชุดการทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า
12. นักเรี ยนทาการทดลองผิดพลาดนักเรี ยนทาการทดลองใหม่อีกหลายครั้ง

คะแนนความสอดคล้ อง
5 4 3 2 1
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คะแนนความ
เหมาะสม
5 4 3 2 1

ความรับผิดชอบ
13. เมื่อครู มอบหมายให้ห้องของนักเรี ยนดูแลความสะอาดห้องปฏิบตั ิการ แม้วา่ ครู จะไม่ได้เจาะจง
ตัวบุคคล แต่นกั เรี ยนก็ทาตามที่ครู สงั่
14. เมื่อนักเรี ยนและเพื่อได้รับมอบหมายให้เก็บล้างอุปกรณ์การทดลองแม้ว่าเพื่อนจะไม่ทาแต่
นักเรี ยนก็ยงั คงทาต่อไป
15. ในการทางานเป็ นกลุ่ม เมื่อนักเรี ยนเกิดทางานผิดพลาดนักเรี ยนจะยอมรับความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นต่อสมาชิ กในกลุ่ม
16. เมื่อครู ให้ทาการทดลองเพื่อนในกลุ่มไม่ได้เตรี ยมการทดลองมาทั้งๆที่แบ่งหน้าที่กนั แล้ว ครู ตอ้ ง
ทาโทษทั้งกลุ่ม นักเรี ยนยอมรับในข้อผิดพลาด
ความร่ วมมือช่ วยเหลือ
17. เมื่อนักเรี ยนเห็นเพื่อนมีปัญหาในการทดลองแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือ นักเรี ยนก็
ยืน่ มือเข้ามาช่วยเหลือ
18. เมื่อนักเรี ยนพบปัญหาในการทดลองที่ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองได้นกั เรี ยนจะขอ
ความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น

19. นักเรี ยนให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มเป็ นอย่างดี
20. นักเรี ยนมีการปรึ กษาหารื อในการทาการทดลองทุกครั้ง
ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
***************************************************************************
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนเหลังการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ว่ามีความเหมาะสมตามองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่กาหนด
หรื อไม่ โดยกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
“ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนนความเหมาะสม
5

ด้านเนือ้ หา
1. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชี วิตของพืชมากขึ้น
2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนอ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ทาให้นกั เรี ยนอยากอ่าน
4. เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัยเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
6. กิจกรรมรู ปแบบของสื่ อในชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากกว่าฟังครู อธิ บายเพียงอย่าง
เดียว
7. รู ปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
8. รู ปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ น
ขั้นตอน
9. รู ปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ น
ขั้นตอน
10. รู ปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง

4

3

2

1
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ระดับคะแนนความเหมาะสม
5

4

3

2

1

ด้านประโยชน์ ที่ได้รับ
11. ชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องการดารงชี วิตของพืชมากขึ้น
12. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้จากการปฏิบตั ิกิจกรรม
ทางการเรี ยนทางการเรี ยนมากขึ้น
13. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการค้นคว้าหาความรู ้
ด้วยตนเองได้
14. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
15. การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชา
วิทยาศาสตร์ มากขึ้น

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ฉันมีโครงสร้ างอย่ างไร
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การดารงชีวติ ของพืช
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
มาตรฐานการเรียนรู้
ผู้สอน นางสาวสุ วธิดา ล้านสา
เวลา 3 ชั่วโมง

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่
ของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชี วติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิ บาย
และตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั

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

ตัวชี้วดั
ว 1.1 ป.4/2 อธิ บาย น้ า แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิ ลล์ เป็ นปั จจัยที่
จาเป็ นบางประการต่อการเจริ ญเติบโตและการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
ว 1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิ บายหน้าที่ของท่อลาเลียงและปากใบของพืช
ว 8.1 ป.4/3 เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ป.4/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณ นาเสนอผล สรุ ปผล
ว 8.1 ป.4/5 สร้างคาถามใหม่เพื่อการสารวจตรวจสอบต่อไป
ว 8.1 ป.4/6 แสดงความคิดเห็นและสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
ว 8.1 ป.4/7 บันทึกและอธิ บายผลการสารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ว 8.1 ป.4/8 นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิ บายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิ บาย กระบวนการ
และผลของงานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ส่ ู ตัวชี้วดั
1. บอกโครงสร้างภายนอกของพืชได้ (K)
2. บอกความหมายของท่อลาเลียงของพืชได้(K)
3. อธิ บายหน้าที่ของท่อลาเลียงของพืชได้ (K)
4. สังเกตโครงสร้างภายนอกของพืชชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้ (P)
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5. เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู ้ ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรื อร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A)
สาระสาคัญ
ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชด้วยการใช้วธิ ี การสื บเสาะหาความรู ้
เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางและการใช้คาถามโดยศึกษาสื่ อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยประเมินตามสภาพจริ ง
สาระการเรี ยนรู้
พืชมีโครงสร้างภายนอก ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่ งแต่ละส่ วน ทา
หน้าที่แตกต่างกัน แต่จะทางานสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบท่อลาเลียง คือ กลุ่มเซลล์ของพืชที่ทา
หน้าที่ลาเลียงน้ าและอาหาร
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
- การอธิบาย
2. ความสามารถในการคิด
- การคิดวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การสร้างคาอธิบาย การอภิปราย การสื่ อความหมาย
การออกแบบและประดิษฐ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-

- ใฝ่ เรี ยนรู้
มุ่งมัน่ ในการทางา
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 สร้ างความสนใจ (engagement) (20นาที)
1. ครู นานักเรี ยนร้องเพลง กิ่ง ก้าน ใบ จากนั้นให้นกั เรี ยนแสดงท่าทางประกอบตาม
จินตนาการของนักเรี ยน ดังนี้
เพลง กิ่ง ก้ าน ใบ
กิ่ง ก้าน ใบ ชะ

ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ า)

ฝนตกลมแรงจริ งๆ

ชะ ชะ กิ่ง ก้าน ใบ

2. ครู ทบทวนความรู้เดิมของนักเรี ยน โดยครู นาภาพโครงสร้างภายนอกของพืชมาให้
นักเรี ยนศึกษา จากนั้นครู ถามคาถามกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน ดังนี้
2.1 นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ พืชมีส่วนประกอบใดบ้าง (ราก ลาต้ น ใบ ดอก ผล และเมล็ด)
2.2 โครงสร้างของพืชแต่ละชนิดมีหน้าที่เหมือนหรื อแตกต่างกัน (แตกต่ างกัน)
2.3 นักเรี ยนคิดว่าพืชจะเจริ ญเติบโตได้ตอ้ งอาศัยปั จจัยอะไรบ้าง (อากาศ นา้ ธาตุอาหาร)
2.4 นักเรี ยนคิดว่าโครงสร้างของพืชส่ วนใดที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้ าและอาหาร (ราก
และลาต้ น)
2.5 พืชลาเลียงน้ าและอาหารได้อย่างไร (พืชลาเลียงนา้ และอาหารผ่านทางท่อลาเลียง)
ขั้นที่ 2 สารวจและค้ นหา (exploration) (50 นาที)
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของรากและ
ลาต้น
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันสารวจต้นไม้บริ เวณรอบโรงเรี ยน กลุ่มละ 1 ชนิด จากนั้น
สังเกตว่าต้นไม้มีโครงสร้างภายนอกอะไรบ้าง บันทึกผลการสารวจโดยการวาดภาพและเขียนเส้นชี้
ระบุโครงสร้างภายนอกของพืช ลงในใบกิจกรรมที่ 1.1 ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ 1
4. ให้นกั เรี ยนศึกษาความหมายของท่อลาเลียง ลาเลียงน้ า และท่อลาเลียงอาหารของพืชใน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่1 เรื่ องโครงสร้างและหน้าที่ของรากและลาต้น
5. ครู ติดบัตรคาไซเล็ม โฟลเอ็ม เนื้ อเยือ่ ลาเลียงน้ า และเนื้ อเยือ่ ลาเลียงอาหาร บนกระดาน
หน้าชั้นเรี ยน จากนั้นให้นกั เรี ยนในชั้นเรี ยนช่วยกันจับคู่คาให้ได้ ดังนี้
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ไซเล็ม

เนื ้อเยื่อลำเลียงน ้ำ

โฟลเอ็ม

เนื ้อเยื่อลำเลียงอำหำร

6. ครู ติดภาพตัดตามยาวและตามขวางของรากและลาต้นพืชใบเลี้ยงคู่ บนกระดานหน้า
ชั้นเรี ยน จากนั้นครู อธิ บายตาแหน่งของเนื้ อเยือ่ ลาเลียงน้ าและเนื้อเยือ่ ลาเลียงอาหารให้นกั เรี ยนฟัง
4. ครู ติดภาพการจัดเรี ยงตัวของเนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ าและอาหารในลาต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และ
พืชใบเลี้ยงคู่ติดบนกระดาน จากนั้นครู อธิ บายการจัดเรี ยงตัวแบบกระจายของท่อลาเลียงน้ า
และอาหารในลาต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และการจัดเรี ยงตัวเป็ นวงของเนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ าและอาหารในลาต้น
พืชใบเลี้ยงคู่
ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้ อสรุ ป (explanation) (70 นาที)
1. ให้ผแู ้ ทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการสารวจและภาพวาดหน้าชั้นเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืช โดยครู ถามคาถาม ดังนี้
2.1 บริ เวณโรงเรี ยนมีตน้ ไม้ชนิดใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ต้ นเข็ม ต้ นดาวเรือง
ต้ นมะม่ วง ต้ นกล้วย และต้ นมะพร้ าว)
2.2 ต้นไม้แต่ละชนิ ดมีโครงสร้างภายนอกเหมือนกันหรื อไม่ (เหมือนกัน)
2.3 ต้นไม้แต่ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกได้แก่อะไรบ้าง (ราก ลาต้ น ใบ ดอก และผล)
2.4 โครงสร้างภายนอกของพืชทาหน้าที่เหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร
(โครงสร้ างภายนอกของพืช ทาหน้ าทีแ่ ตกต่ างกัน แต่ จะทางานสั มพันธ์ กนั อย่างเป็ นระบบ)
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ให้ได้ประเด็นดังนี้ พืชมีโครงสร้างภายนอก ได้แก่
ราก ลาต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด โดยแต่ละส่ วนทาหน้าที่แตกต่างกัน แต่จะทางานสัมพันธ์กนั
4. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการลาเลียงน้ าและอาหารของพืช โดยครู ถามคาถาม
นักเรี ยน ดังนี้
4.1 เนื้อเยือ่ ที่ทอดยาวอยูภ่ ายในรากและลาต้นมีลกั ษณะอย่างไร และทาหน้าที่ใด
(เนือ้ เยื่อที่ทอดยาวอยู่ภายในรากและลาต้ นมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มเซลล์ ทมี่ ีลกั ษณะคล้ ายท่ อและ
ทาหน้ าทีล่ าเลียงนา้ และอาหาร)
4.2 นักเรี ยนสรุ ปความหมายของคาว่าท่อลาเลียงได้อย่างไร (ท่อลาเลียง คือ กลุ่มเซลล์
ของพืชที่ทาหน้ าทีล่ าเลียงนา้ และอาหาร)
4.3 นักเรี ยนสรุ ปความหมายของเนื้ อเยือ่ ลาเลียงน้ าและอาหารของพืชได้อย่างไร
(- ท่อลาเลียงนา้ (ไซเล็ม : xylem) เป็ นกลุ่มเซลล์ ทเี่ รียงต่ อกันตั้งแต่ ราก ลาต้ น กิ่ง จนถึงใบ การ
ลาเลียงจึงเริ่มต้ นจากราก ลาต้น กิง่ และใบ ตามลาดับ เพือ่ ลาเลียงนา้ ไปใช้ ในการสั งเคราะห์ด้วยแสง
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– ท่อลาเลียงอาหาร (โฟลเอ็ม : phloem) เป็ นกลุ่มเซลล์ ทเี่ รี ยงตัวต่ อเนื่องจากใบไปตามกิง่ ลาต้ น
และราก การลาเลียงจึงเริ่มต้ นจากใบ กิง่ ลาต้ น และราก ตามลาดับ เพือ่ ลาเลียงอาหารไปเลีย้ งส่ วนต่ าง ๆ
ทัว่ ลาต้ น)
5. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับการลาเลียงของพืชให้ได้ตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้
6. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration) (40 นาที)
ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของท่อลาเลียงน้ าและ
อาหารของพืช โดยครู ถามคาถาม ดังนี้
 ท่อลาเลียงน้ าและอาหารของพืชมีลกั ษณะอย่างไร (เป็ นท่อยาวภายในโครงสร้ างพืชตั้งแต่
ราก ลาต้ น กิง่ และใบ)
ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation) (10 นาที)
ให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความรู ้สึกหลังการเรี ยน ในประเด็นต่อไปนี้
 สิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ในวันนี้คืออะไร
 นักเรี ยนเข้าใจเรื่ องใดมากที่สุด
 นักเรี ยนมีปัญหาหรื อข้อสงสัยในเรื่ องใดบ้าง
 นักเรี ยนพึงพอใจกับการเรี ยนในวันนี้หรื อไม่
 นักเรี ยนต้องการให้ครู ปรับปรุ งการสอนในเรื่ องใดบ้าง
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่1 เรื่ องโครงสร้างและหน้าที่ของรากและลาต้น
2. ภาพโครงสร้างภายนอกของพืช
3. บัตรคา ดังนี้ ไซเล็ม โฟลเอ็ม เนื้ อเยือ่ ลาเลียงน้ า เนื้ อเยือ่ ลาเลียงอาหาร
4. ภาพตัดตามยาวและตามขวางของราก และลาต้นพืชใบเลี้ยงคู่
5. ภาพการจัดเรี ยงตัวแบบกระจายของเนื้ อเยือ่ ลาเลียงน้ าและอาหารในลาต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
และการจัดเรี ยงตัวเป็ นวงของเนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ าและอาหารในลาต้นพืชใบเลี้ยงคู่
6. แหล่งเรี ยนรู ้รอบบริ เวณโรงเรี ยน
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คำนำ
1.

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง การดารงชีวติ ของพืช ผูจ้ ดั ทาสร้างขึ้นเพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นชุ ดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การดารงชีวิตของพืช ชุดที่ 1 เรื่ อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของลาต้น
ใช้เวลาทั้งหมด 6 ชัว่ โมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง ส่ วนประกอบของพืช
(เวลา 3 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การลาเลียงน้ าของพืช
(เวลา 3 ชัว่ โมง)
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

นางสาวสุ วธิดา ล้านสา
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นสร้างความสนใจ
ขั้นสารวจและค้นหา
ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป
ขั้นขยายความรู ้
ขั้นประเมินผล
ใบความรู้เรื่ อง โครงสร้างและหน้าที่ของรากและลาต้น
บรรณานุกรม

หน้ า
1
2
3
4
5
6
7
11
13
14
16
20
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1.

คาชีแ้ จงสาหรับ
นักเรียน

1.

1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะความรู ้ ชุดนี้คือ
ชุดที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของลาต้น จัดทาขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และส่ งเสริ มพฤติกรรมการสื บเสาะหาความรู้
และการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายในกลุ่มและในห้องเรี ยน
2. นักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มากที่สุดตามลาดับขั้นตอน
กิจกรรมต่างๆ โดยมีคาแนะนาดังนี้
2.1 อ่านและทาความเข้าใจการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
2.2 ร่ วมกันศึกษา วางแผน ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆด้วยความรอบรู ้
2.3 ใช้เวลาทากิจกรรมอย่างคุม้ ค่า

1.
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กร บวนการสืบเสา ความรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 การดารงชีวติ ของพืช
ชุดที่ 1 โครงสร้างแล หน้าทีข่ องรากแล ลาต้น
สาร สาคัญ
พืชมีโครงสร้างภายนอก ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่ งแต่ละส่ วน
ทาหน้าที่แตกต่างกัน แต่จะทางานสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ
ท่อลาเลียง คือ กลุ่มเซลล์ของพืชที่ทาหน้าที่ลาเลียงน้ าและอาหารระบบท่อลาเลียงใน
พืช มีเนื้อเยือ่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. เนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ า (ไซเล็ม : xylem) เป็ นกลุ่ม
เซลล์ที่เรี ยงต่อกันตั้งแต่ราก ลาต้น กิ่ง จนถึงใบ และ 2. เนื้อเยือ่ ลาเลียงอาหาร (โฟลเอ็ม :
phloem) เป็ นกลุ่มเซลล์ที่เรี ยงตัวต่อเนื่ องจากใบไปตามกิ่ง ลาต้น และราก รากทาหน้าที่
ดูดน้ าแล้วลาเลียงขึ้นไปยังส่ วนอื่นของพืชโดยผ่านทางท่อลาเลียงน้ าไปตามลาต้น กิ่ง
และใบ

สงค์การเรียนรู้
ลาต้น จุกิด่ง ปร
และใบ
1. สังเกตโครงสร้างภายนอกของพืชชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้
2. บอกโครงสร้างภายนอกของพืชได้
3. บอกความหมายของท่อลาเลียงของพืชได้
4. อธิ บายหน้าที่ของท่อลาเลียงของพืชได้
5. ทดลองและสรุ ปผลการทดลองเกี่ยวกับหน้าที่ของท่อลาเลียงของพืชได้
6. เป็ นผูใ้ ฝ่ เรี ยนรู ้ ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรื อร้น
ในการเสาะแสวงหาความรู้
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ชุดที่ 1 โครงสร้าง
และหน้าที่ของราก
และลาต้น
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่
1
1. ข้อสอบเป็ นแบบปรนัยมีท้ งั หมด 10 ข้อ 10 คะแนน
คาชี้แจง
2. จงกาเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ข้อเดียว
1. ข้อใดคือหน้าที่หลักของลาต้น
7. พืชในข้อใดมีระบบรากเหมือนกับต้น
ก. สังเคราะห์แสง
ข. หายใจ
ค. ชูกิ่งก้านใบ
ง. คายน้ า
2. พืชในข้อใดสะสมอาหารไว้ที่ราก
ก. ขิง
ข. เผือก
ค. มันสาปะหลัง ง. อ้อย
3. รากที่ทาหน้าที่ดูดน้ า ธาตุอาหารจากดิน
สู่ ตน้ ไม้ คือรากในข้อใด
ก. รากแก้ว ข. รากแขนง
ค. รากฝอย ง. รากขนอ่อน
4. ข้อใดเป็ นรากค้ าจุนลาต้น
ก. รากแก้ว ข. รากแขนง
ค. รากฝอย ง. รากขนอ่อน
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของลาต้น
ก. ลาเลียงอาหาร ข. หายใจ
ค. ลาเลียงน้ า ง. ชูกิ่ง ก้าน ใบ
6. อ้อยสะสมอาหารไว้ที่ส่วนใด
ก. ราก
ข. ลาต้น
ค. ดอก
ง. ใบ

กล้วย
ก. มะเขือ
ข. พริ ก
ค. มะม่วง
ง. ตะไคร้
8. พืชในข้อใดเป็ นพืชที่มีลาต้นใต้ดิน
ก. มะลิ
ข. กล้วย
ค. ฟักทอง
ง. มะขาม
9. ต้นกระบองเพชรสร้างอาหารที่ส่วนใด
ก. ราก
ข. ลาต้น
ค. โคนต้น
ง. ดอก
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ท่อลาเลียงน้ า จะลาเลียงอาหารจาก
ใบไปเลี้ยงส่ วนต่างๆของพืช
ข. ท่อลาเลียงอาหาร จะลาเลียงอาหาร
จากใบไปเลี้ยงส่ วนต่างๆของพืช
ค. ท่อลาเลียงอาหาร จะลาเลียงน้ าและ
แร่ ธาตุจากดินไปสู่ ใบ
ง. ท่อลาเลียงน้ าและท่อลาเลียงอาหารพบ
ที่ใบเท่านั้น
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ขัน้ สร้างความสนใจ
เพื่อนๆครับ เคยได้ยนิ เพลงนี้กนั ไหมครับ
เรามาร้องพร้อมๆกันดีกว่าครับ
เพลง กิง่ ก้าน ใบ
กิ่ง ก้าน ใบ ชะ
ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ า)
ฝนตกลมแรงจริ งๆ
ชะ ชะ กิ่ง ก้าน ใบ

ทบทวนความคิด พิชติ ความจา !!!!!!
1. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ พืชมีส่วนประกอบใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
2. โครงสร้างของพืชแต่ละชนิดมีหน้าที่เหมือนหรื อแตกต่างกัน
…………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนคิดว่าพืชจะเจริ ญเติบโตได้ตอ้ งอาศัยปั จจัยอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรี ยนคิดว่าโครงสร้างของพืชส่ วนใดที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้ าและ
อาหาร…………………..

……………………………………………………………………………………
5. พืชลาเลียงน้ าและอาหารได้อย่างไร

.....................................................................................
..................................................................................................................................
เพื่อนๆครับ สงสัยกันไหมครับว่าโครงสร้างต่างๆของพืช
....
ทาหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าสงสัย ตามผมมาหาคาตอบกันเลย
ครับ
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ขัน้ สารวจแล ค้นหา

ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรือ่ ง สารวจพืชบริเวณโรงเรียน

วิธีปฏิบตั กิ จิ กรรม

1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันสารวจต้นไม้บริ เวณรอบโรงเรี ยน กลุ่มละ 1 ชนิด
จากนั้นสังเกตว่าต้นไม้มีโครงสร้างภายนอกอะไรบ้าง บันทึกผลการ
สารวจโดยการวาดภาพและเขียนเส้นชี้ระบุโครงสร้างภายนอกของพืช

เย้ๆ ดีใจจะได้ออกสารวจกันแล้ว ว่าแต่เพื่อนๆทราบหรื อไม่
ครับว่า “ การอยากรู้ อยากเห็น การซักถามจากผู้ร้ ู หรือไปศึกษา
ค้ นคว้าเพิม่ เติม เมื่อเกิดความสงสั ยในเรื่องราววิทยาศาสตร์
เป็ นคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ อีกข้ อหนึ่งนะครับ”
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บันทึกผลการสารวจ

บันทึกผลการ สารวจโดยการวาดภาพและเขียนเส้นชี้ ระบุโครงสร้างภายนอกของ
พืช
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ฝึกคิด พิชติ รู้
1. ต้นไม้แต่ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกเหมือนกันหรื อไม่
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
2. ต้นไม้แต้ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกได้แก่อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
3. โครงสร้างภายนอกของพืชทาหน้าที่เหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
เพื่อนๆสนุกไหมค่ะ ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้
นะ
เราไปสนุกกันต่อดีกว่าคะ
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
การดูดน้าของรากแล การลาเลียงน้าของลาต้น

วิธีปฏิบตั กิ จิ กรรม

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิ ดังนี้
1. อ่านวิธีทากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ 2. ตอบคาถามก่อนทากิจกรรม
3. ทากิจกรรมและบันทึกผล
4. ตอบคาถามหลังทากิจกรรม
วัสดุอุปกรณ์
1. ต้นผักกระสัง (หรื อต้นเทียน) ขนาดเท่า ๆ กัน
2 ต้น
2. สี ผสมอาหารสี แดง
2 ซอง
3. บีกเกอร์ ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ใบ
4. น้ าเปล่า
200 ลูกบาศก์
เซนติเมตร
วิธีทา
1. เตรี ยมน้ าผสมสี แดงโดยใช้สีผสมอาหารให้ได้สีแดงเข้ม ใส่ ในขวดพลาสติกใสใบที่
1 และ 2 ใบละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. ตัดรากต้นผักกระสัง (หรื อต้นเทียน) ต้นหนึ่งออก อีกต้นไม่ตอ้ งตัดราก
3. แช่ตน้ ผักกระสัง (หรื อต้นเทียน) ที่มีรากลงในขวดพลาสติกใบที่ 1 และต้นผักกระสัง
(หรื อต้นเทียน) ที่ตดั รากออกลงในขวดพลาสติกใบที่ 2
4. ทิ้งไว้ 60 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบันทึกผลการสังเกตลงใน
ตาราง

ต้นผักกระสังที่มีราก ในบีกเกอร์ ใบที่ 1 ต้นผักกระสังที่ไม่มีราก ในบีกเกอร์ ใบที่ 2
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ขัน้ อธิบายแล ลงข้อสรุป

หลังจากที่เราทดลองเสร็ จแล้ว เรามาสรุ ปผลการทดลองกันดีกว่านะครับ
เพื่อนๆหลายคน คงสงสัยว่า การสรุ ปผลการทดลองคืออะไร เดี๋ยวผมจะ
อธิบายให้ฟังนะครับ
การสรุ ปผลการทดลองคือ การนาผลการทดลองที่เพื่อนๆได้ทดลองนั้น
มาเขียนอธิ บายโดยอ้างอิงความรู ้ที่เพื่อนๆสื บค้นได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
นัน่ เองครับ

ตาราง ผลการสังเกตการนาต้นผักกระสัง (หรื อต้นเทียน) ที่มีรากและไม่มีรากแช่ในน้ าสี แดง
สิ่ งทีท่ ดลอง

ผลการสั งเกต

ต้นผักกระสัง (หรื อต้นเทียน) ที่มี ................................................................................................
................................................................................................
ราก
................................................................................................
ต้นผักกระสัง (หรื อต้นเทียน) ที่
ไม่มีราก

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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สรุ ปผลการทดลอง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.........

ฝึกคิด พิชติ รู้
1. การทดลองนี้มีวตั ถุประสงค์อะไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................
2. การทดลองนี้ จดั อะไรให้ต่างกันหรื อเหมือนกันบ้างและต้องติดตามดูอะไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................
คาถามหลังกิจกรรม
3. สรุ ปผลการทดลองนี้ได้วา่ อย่างไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลและร่ วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ
......................................................................................................................................
กิจกรรมต่อไปนี้
............................................
4. รากและลาต้นของพืชทาหน้าที่อะไร
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................
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ขัน้ ขยายความรู้

นักคิด พิชติ ฝัน
นักเรี ยนคิดว่าท่อลาเลียงน้ าและท่อลาเลียงอาหารของพืชมีลกั ษณะอย่างไร และ
นักเรี ยนมีวธิ ี การใดที่อธิ บายให้เพื่อนนักเรี ยนที่ยงั ไม่เคยเรี ยนได้รู้และเข้าใจใน
กระบวนการทางานของท่อลาเลียงน้ าและท่อลาเลียงอาหาร
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................

รูค้ ดิ จิตวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู ้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ
ได้แก่ ความสนใจใฝ่ รู้ ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ประหยัด การร่ วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ความมี
เหตุผล การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสร้างสรรค์
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ขัน้
ปร เมินผล
1. ข้อสอบเป็ นแบบปรนัยมีท้ งั หมด 10 ข้อ 10 คะแนน
2. จงกาเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค ง ที่ถูกต้องที่สุด
ชี้แจง
เพียงข้อเดียว
1. ข้อใดคือหน้าที่หลักของลาต้น
ก. สังเคราะห์แสง
ข. หายใจ
ค. ชูกิ่งก้านใบ
ง. คายน้ า
คา

2. พืชในข้อใดสะสมอาหารไว้ที่ราก
ก. ขิง
ค. มันสาปะหลัง

ข. เผือก
ง. อ้อย

3. รากที่ทาหน้าที่ดูดน้ า ธาตุอาหารจากดินสู่ ตน้ ไม้ คือรากในข้อใด
ก. รากแก้ว
ข. รากแขนง
ค. รากฝอย
ง. รากขนอ่อน
4. ข้อใดเป็ นรากค้ าจุนลาต้น
ก. รากแก้ว
ค. รากฝอย

ข. รากแขนง
ง. รากขนอ่อน

5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของลาต้น
ก. ลาเลียงอาหาร
ค. ลาเลียงน้ า

ข. หายใจ
ง. ชูกิ่ง ก้าน ใบ

250

6. อ้อยสะสมอาหารไว้ที่ส่วนใด
ก. ราก
ค. ดอก

ข. ลาต้น
ง. ใบ

7. พืชในข้อใดมีระบบรากเหมือนกับต้นกล้วย
ก. มะเขือ
ค. มะม่วง

ข. พริ ก
ง. ตะไคร้

8. พืชในข้อใดเป็ นพืชที่มีลาต้นใต้ดิน
ก. มะลิ

ข. กล้วย

ค. ฟักทอง

ง. มะขาม

9. ต้นกระบองเพชรสร้างอาหารที่ส่วนใด
ก. ราก

ข. ลาต้น

ค. โคนต้น

ง. ดอก

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ท่อลาเลียงน้ า จะลาเลียงอาหารจากใบไปเลี้ยงส่ วนต่างๆของพืช
ข. ท่อลาเลียงอาหาร จะลาเลียงอาหารจากใบไปเลี้ยงส่ วนต่างๆของ
พืช
ค. ท่อลาเลียงอาหาร จะลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุจากดินไปสู่ ใบ
ง. ท่อลาเลียงน้ าและท่อลาเลียงอาหารพบที่ใบเท่านั้น
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ใบความรู้
เรือ่ ง โครงสร้างแล หน้าทีข่ องรากแล ลาต้น
โครงสร้างแล หน้าที่ของรากแล ลา
ต้น พืชมีส่วนประกอบหรื อโครงสร้างเพื่อการดารงชีวิตและการดารงพันธุ์ส่วนประกอบ
ของพืชจะมีลกั ษณะหน้าที่และประโยชน์ต่างกัน ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด
เรามาศึกษาโครงสร้างและหน้าที่
ของรากและลาต้นกันดีกว่า
1.

ราก เป็ นส่ วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่ วนอื่น และ

ราก (Root)
ปร เภทของราก

เจริ ญลงสู่ ใต้ดิน รากมีหน้าที่ยดึ ลาต้นให้ต้ งั บนดิน ดูดน้ า
และแร่ ธาตุที่สะสมอยูใ่ นดินแล้วลาเลียงขึ้นไปยังส่ วนต่างๆ
ของพืช นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดทาหน้าที่สะสม
เราสามารถแบ่
งประเภทของรากออกเป็
อาหาร การหายใจ
หรื อสังเคราะห์นแ2สงประเภท โดยใช้
เกณฑ์ลกั ษณะของการเกิด ดังนี้

รากแก้ว เป็ นรากที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่ วนอื่น ในพืชบางชนิดรากแก้วจะเจริ ญ
ต่อไป มีขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้ว

รากแก้ว
รากแขนง
1.
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รากฝอย เป็ นรากที่เจริ ญมาจากส่ วนที่ไม่ใช่เมล็ด
มีลกั ษณะเป็ นกระจุกงอกออกมาจากโคนต้นแผ่
กระจายไปทุกทิศทุกทาง
รากฝอย
1.
1.

หน้าทีข่ องราก

ราก มีหน้าที่สาคัญ คือ ทาหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารใน
ชั้นดินไปเลี้ยงส่ วนติ่งๆของพืช นอกจากนี้ยงั มีหน้าที่พิเศษ
ดังนี้

1. รากสะสมอาหาร ทาหน้าที่สะสมอาหารไว้ภายใน เช่น มันสาปะหลัง มันแกว
กระชาย แครอท หัวผักกาด เป็ นต้น

1.

1.

1.

2. รากคา้ จุ้น ทาหน้าที่ช่วยพยุงไม่ให้ลาต้นล้มง่าย เช่น รากของต้นโกงกาง ราก
ต้นข้าวโพด เป็ นต้น

2.

1.

1.

3. รากเกาะ ช่วยยึดเกาะสิ่ งต่างๆ รากชนิดนี้จะแตกออกมาจากข้อต่างๆของลาต้น
เช่น กล้วยไม้ พลูด่าง เป็ นต้น

1.

1.

4. รากสั งเคราะห์ แสง ทาหน้าที่สังเคราะห์แสงได้ เช่น รากของต้นไทร รากของ
กล้วยไม้

1.

ลาต้ น
(Stem)

ลาต้นเป็ นโครงสร้างของพืชที่เจริ ญถัดขึ้นมาจากราก ลาต้นมี
ข้อปล้อง บริ เวณข้อจะมีใบ ที่ซอกใบมีตา ลาต้นทาหน้าที่ชูกิ่ง
ใบ ดอก ผล และทาหน้าที่ลาเลียงอาหาร ธาตุอาหาร และน้ า
แบ่งตามที่อยูไ่ ด้ ดังนี้

1. ลาต้ นเหนือดิน เป็ นลาต้นที่เจริ ญเติบโตอยูเ่ หนือพื้นดิน มีท้ งั ลาต้นตั้งตรง และลา
ต้นแบบเลื้อย พัน หรื อเกาะกับหลัก

1.

1.

2. ลาต้ นใต้ ดิน เป็ นลาต้นที่เจริ ญเติบโตอยูใ่ ต้ดิน โดยชูส่วนที่เป็ นใบและกาบขึ้นมา
เหนือพื้นดิน เช่น เผือก กล้วย ขิง ข่า ว่าน หัวหอม หัวกระเทียม เป็ นต้น

1.

1.

1.
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ลาต้นมีหน้าที่สาคัญ คือ เป็ นทางลาเลียงน้ า ธาตุอาหาร และ
หน้ าทีข่ องลา

อาหารไปเลี้ยงส่ วนต่างๆของพืช นอกจากนี้ยงั มีหน้าที่พิเศษ คือ

ต้ น

สะสมอาหาร เช่น เผือก มันฝรั่ง ขิง ข่า ทาหน้าที่สังเคราะห์แสง
คือพืชที่มีลาต้นสี เขียว และทาหน้าที่สืบพันธุ์ เช่น กล้วย อ้อย
พุแล้
ทธรั
นต้น อไม่ครับว่ำภำยใน
วเพืก่อษา
นๆ เป็ทรำบหรื
ลำต้นของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้ำงครับ

มัดท่อ

แคมเบียม

ลำเลียง

ท่อลำเลียง

ท่อลำเลียง

น ้ำ

อำหำร

ภายในลาต้นของพืชจะมีท่อเล็กๆ เรี ยกว่าท่อลาเลียง เมื่อรากดูดน้ าและแร่ ธาตุอาหาร
จากดิน ท่ อลาเลียงน้ า (Xylem) จะนาน้ าและธาตุอาหารไปยังใบ และอาหารที่สร้าง
จากใบจะถูกส่ งไปตาม ท่ อลาเลียงอาหาร(Phloem )ไปลี้ยงส่ วนต่างๆของพืช

ทุกคนเข้าใจเรือ่ งพืชมากขึน้ แล้วใช่ไหมครับ ถ้า
คนไหนยังไม่เข้าใจ อ่านทบทวนอีกรอบได้น
ครับ
พบกันใหม่ในเรือ่ งต่อไปครับ

1.
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ ำงำน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2555
ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั

นางสาวสุ วธิดา ล้านสา
359/645 หมู่บา้ นมหามงคล 2 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตาบลศาลายา อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนบ้านศรี สุข ตาบลศรี สุข
อาเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสี ชมพูศึกษา
ตาบลสี ชมพู อาเภอสี ชมพู จังหวัดขอนแก่น
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป จากสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรจุเป็ นข้าราชการครู โรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

