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  สุวธิดา  ลา้นสา : การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
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 การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  2) พฒันาและหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  3) ทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนพระต าหนกัสวนกหุลาบ  มหามงคล   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จงัหวดันครปฐม จ านวน  40 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  เร่ือง การด ารงชีวิตของพชื 2) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้   3)  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง  การด ารงชีวิต  4) 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  5) แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชค่้าเฉล่ีย ( )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) การทดสอบหาค่าที ( t- 
test dependent) และ การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  
 
 ผลวจิยัพบวา่ 
 1.   ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากนกัเรียน ครู  ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ควรมีเน้ือหาให้
ความรู้  ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายชดัเจน มีภาพประกอบสีสันสวยงาม 
   2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม แต่ละชุดกิจกรรมประกอบดว้ย 1) ช่ือชุด
กิจกรรม  2) ค าน า  3)สารบญั  4)  ค  าช้ีแจง  5)  สาระส าคญั/จุดประสงค ์ 6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม  7)  แบบทดสอบก่อนเรียน  
8) แบบทดสอบหลงัเรียน และมีค่าประสิทธิภาพ 81.40/85.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้
   3.   ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การเรียนการสอนด าเนินการไดต้ามแผนการจดัการเรียนรู้ 
นกัเรียนใหค้วามสนใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งสนุกสนาน 
 4.  ผลการใชชุ้ดกิจกรรม พบว่า ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  มีผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05   ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
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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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และประสบการณ์อนัมีค่ายิง่แก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์
ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ชาวหลกัสูตรและการนิเทศ
ทุกคนท่ีใหค้  าแนะน าและก าลงัใจตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหาร  ครู และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียน 
พระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม ท่ีให้ความร่วมมืออยา่งดียิ่ง
ในการเก็บขอ้มูลการวจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยั จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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  บทที ่1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ี
ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
วทิยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์   มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็น
วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึง
จ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ ท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:92)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการ
เช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย   ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้ น เพื่ อพัฒนาผู ้เ รี ยน ทุกคนสามารถ เ รียน รู้และพัฒนาตนเองได้ เ ต็มศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 :92) การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นการจัด
กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาท่ีเป็นระบบ มีความซบัซ้อนและตอ้งอาศยัศกัยภาพการท างาน
ของสมอง ซ่ึงเด็กจ าเป็นต้องใช้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ในขั้นตอนต่างๆของการศึกษา การคิด
วิเคราะห์เป็นการจ าแนกแจกแจง การแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงออกเป็นส่วนยอ่ยเพื่อพิจารณาวา่ส่ิงนั้นหรือเหตุการณ์นั้นประกอบข้ึนมาจากอะไร 
ประกอบไดอ้ยา่งไร มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร หรือหาสาเหตุของส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อไปการ
คิดวเิคราะห์จะตอ้งใชค้วามเป็นเหตุเป็นผลเป็นพื้นฐานซ่ึงท าใหเ้ด็กทราบขอ้เท็จจริง เหตุผลของส่ิง
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ท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ ทราบองค์ประกอบและขอ้เท็จจริงท่ีเป็น
ฐานของความรู้ท่ีจะน าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาต่อไปได ้ 

ซ่ึงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติโดยใช้
กระบวนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบและทดสอบนั้น ควรมุ่งให้ผูเ้รียนคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง
ให้มากท่ีสุดให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม การจดักิจกรรมควรมีการเช่ือมโยงเน้ือหาแนวคิดและกระบวนการท่ีเป็นสากล กระตุน้
ส่งเสริมความสนใจในการใชแ้หล่งเรียนรู้ ซ่ึงในการศึกษาในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
จึงตอ้งเตรียมให้นกัเรียนเป็นผูมี้ความรู้เขา้ใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานอยา่งพอเพียง ท าให้คิดเป็นเหตุ
เป็นผลบนพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสารท่ีน่าเช่ือถือวพิากษว์จิารณ์และขานรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ี
หลากหลายและพิสูจน์ได้ การสอนวิทยาศาสตร์ในสภาพปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงขององคค์วามรู้และสภาพของการรับรู้วิทยาศาสตร์ทั้งน้ี
รวมไปถึงความเขา้ใจในธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ (ประสาท  เนืองเฉลิม,  2555 :15) ซ่ึงถือวา่เป็น
ภาระหรือหน้าท่ีส าคญัของครูวิทยาศาสตร์ไทยท่ีตอ้งสร้างพลเมืองของชาติให้เป็นคนท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตร์ซ่ึงตอ้งเร่ิมตน้ชั้นเรียน ครูจะตอ้งท าให้ผูเ้รียนเกิดความชอบหรือเจต
คติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเพื่อให้ผูเ้รียนเปิดใจ เปิดสมองท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาวิทยาศาสตร์ โดย
ครูตอ้งมีความรู้ดา้นเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้ดา้นการสอน และความรู้ดา้นบริบท หากครูมี
ความรู้ครบทั้งสามดา้น และสามารถผนวกความรู้ทั้งสามดา้นน้ีให้สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และรักวทิยาศาสตร์  

ผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางดงักล่าวยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรจะเห็นไดจ้าก 
การประเมิน ซ่ึงสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดร่้วมโครงการการศึกษา
แนวโน้มการจดัการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบันานาชาติ พ .ศ. 2554 (Trend in 
International Mathematics and Science Study ; TIMSS 2011 ) ประเทศต่าง ๆ ท่ีไดร่้วมวิจยัใน
โครงการ ผลวิจยัปรากฏวา่ การศึกษาวิทยาศาสตร์ นานาชาติ TIMSS 2011 ของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ประเทศไทยมีผลคะแนนเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จดัอยูใ่นอนัดบั
ท่ี 29 จากประเทศท่ีเขา้ร่วมประเมิน 52 ประเทศ และรัฐท่ีเขา้ร่วมเปรียบเทียบ 7 รัฐจ าแนกตามราย
สังกดั โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนสังกดัส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย
นานาชาติทั้งวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ โรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และยงัพบว่าร้อยละของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอนโดยครูวิทยาศาสตร์ระดบัต่างๆ ของประเทศท่ีมีคะแนน
สูงสุด 10 ล าดบัแรก ซ่ึงสิงคโปร์ เป็นประเทศท่ีมีคะแนนสูงสุดในล าดบัท่ี 2 พบว่า ร้อยละของ
นกัเรียนท่ีเรียนกบัครูท่ีจบการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9 ร้อยละของนกัเรียนท่ี
เรียนกบัครูท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64   และร้อยละของนกัเรียนท่ีเรียนกบั
ครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ไม่ตรงวุฒิ คิดเป็นร้อยละ 20   เม่ือเทียบกบัประเทศไทย 
พบว่าร้อยละของนกัเรียนท่ีเรียนกบัครูท่ีจบการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีเรียนกบัครูท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 86 และร้อยละของ
นกัเรียนท่ีเรียนกบัครูท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีแต่ไม่ตรงวฒิุ คิดเป็นร้อยละ 33  และครูไทยมี
ความมัน่ใจในการสอนและความพร้อมในการเตรียมการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียนานาชาติ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 :17-
18) จากผลการประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคลในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 79.05 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนดไวร้้อยละ 80 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตั้งเป้าไว ้ อนัเป็นผลมาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนไดรั้บการฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีน าไปสู่ทกัษะกระบวนการใน
การแสวงหาความรู้นอ้ยมาก ขาดการพฒันาการคิดวิเคราะห์  มีการใชแ้หล่งเรียนรู้น้อย นกัเรียน
ส่วนใหญ่เรียนรู้แต่เพียงในห้องเรียนและขาดความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ในการเรียน นกัเรียนไม่
สนใจท่ีจะเรียนรู้มีความรู้สึกวา่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน ท าให้นกัเรียนขาดทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีจะใชใ้นการแสวงหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัวา่ปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข จึงได้
ศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดและขาด
จิตวทิยาศาสตร์อนัจะส่งผลต่อการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ผลการวิจยัและแนวคิดของนกัการศึกษา
ได้กล่าวไวว้่าสาเหตุท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีหลายประการท่ีส าคญัคือ ด้านผูเ้รียนมี
ปัญหาความรู้พื้นฐานไม่ดีพอ ปัญหาผูเ้รียนไม่สนใจเรียน และความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการ
เรียนรู้ และดา้นผูส้อน ครูยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง ถ่ายทอดความรู้ท่ีเนน้การฝึกท่องจ า การให้ขอ้มูล
เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกให้มีการสอนให้นกัเรียนคิดและวิเคราะห์ตาม (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 
2547:7) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2550 : 15) ท่ีกล่าววา่ ใน
สภาพปัจจุบนั ครูจ านวนมากยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ขาดทกัษะในการด าเนินบทบาทในฐานะผู ้
อ  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซ่ึงจะต้องจดัประสบการณ์ กิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ท าใหน้กัเรียนขาดการฝึกทกัษะและการสั่งสมทกัษะเชิงวิทยาศาสตร์และขาดทกัษะในการ
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เรียนแบบปฏิบติัทดลอง ขาดทกัษะในการสังเกต ขบคิดวเิคราะห์ปัญหาไม่กลา้ตอบค าถามและขาด
ทกัษะในการแสดงความคิดเห็นทั้ งน้ีจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหามงคลพบวา่ ผูส้อนจบไม่ตรงสาขาท่ีสอนและยงัใชก้ารสอน
แบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ขาดการฝึกปฏิบติั ขาดการฝึกกระบวนการคิด  ครูขาดรูปแบบการสอน
ท่ีเนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์ซ่ึงเป็นการคิดพื้นฐานท่ีน าไปสู่การคิดขั้นสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิธิ  
เอียวศรีวงศ ์(2546 : 150) กล่าววา่ ในการจดัการเรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั บทบาทของครูจะ
เป็นผูป้ระสานงานให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูไม่ใช่คน “บอกหนงัสือเพียงอยา่งเดียว” ทั้งน้ี
ผูส้อนจะใช้วิธีการใดก็ไดห้ากแต่ควรศึกษาอยู่เสมอว่าท าอยา่งไรนกัเรียนจึงจะเขา้ใจ ท าอย่างไร
นักเรียนจึงจะแก้ปัญหาได้ และท าอย่างไร การสอนของครูจึงจะพัฒนาสติปัญญาความคิด 
ความสามารถ ทกัษะกระบวนการและเจตคติของนกัเรียน ตลอดจนท าให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นแปลกๆใหม่ๆออกมา
ใหม้ากท่ีสุด 

เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวไดมี้การน าแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียนและเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตวัเอง เกิด
การเรียนรู้ เกิดจิตวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดรวมทั้งทกัษะการสืบเสาะหาความรู้ (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547: 12-13) ดงันั้นวิธีการจดัการเรียนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีไดรั้บการนิยมอย่างมากในการสอนทุกวิชาทุก
ระดบัการศึกษาเพราะเป็นวิธีการฝึกฝนให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดเกิดทกัษะสืบเสาะหาความรู้ 
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองสามารถขยายความรู้และประยุกตใ์ช้กบัสถานการณ์ในสังคมท่ีผนัผวน
อย่างรวดเร็วได้ทันต่อเหตุการณ์ การสืบเสาะเป็นกระบวนการทางความคิด เป็นทกัษะท่ีใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ เป็นวิถีทางหน่ึงท่ีน าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีมีประสิทธิภาพ 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีพื้นฐานมาจากแนวทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา
ของ Piagat เช่ือว่าพฒันาการของเด็กจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ 
(Constructivism)โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ความรู้ท่ีไดจ้ะคงทนถาวรอยูใ่น
ความจ าระยะยาวโดยครูเป็นเพียงผูจ้ดัประสบการณ์เรียน (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2554 :56)ด้วย
สาเหตุน้ี ในการด าเนินการสอนของครูเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
จ  าเป็นตอ้งมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายผสมผสานกนัไปจะใช้เพียงวิธีใดวิธีเดียวย่อมไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ดงันั้นส่ิงท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตรงตามจุดประสงคห์รือจุดมุ่งหมายการน านวตักรรม
ใหม่ๆผสานกับเทคโนโลยีสมัยทางการศึกษามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการศึกษาให้สูงข้ึนสามารถตรวจสอบไดต้ลอดจนช่วยให้ผูเ้รียนมีคุณภาพเท่าเทียม
กนั การสร้างชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์กบัผูส้อนและผูเ้รียน ช่วยให้
การเรียน การสอนในหอ้งน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิด 
จิตวิทยาศาสตร์ โดยใชส่ื้อประกอบท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัแต่ละวตัถุประสงค ์ท าให้ผูเ้รียน
ไดรั้บขอ้มูลต่างๆ ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสอนวิชาต่างๆ อยูใ่นแนวทางเดียวกนัและ
ท าให้การศึกษาเน้ือหาท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์อนัเป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูงต่อไป 

เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู ้เรียนเรียนรู้เร็วข้ึนช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
ความคิดระหว่างการเรียน  ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้รียนในดา้นความสามารถในการ
เรียน ความสนใจและความถนดัทางการเรียนท่ีไม่เท่ากนั อีกทั้งเป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนส่ือ
การสอนและอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยลดภาระของผูส้อน โดยผูส้อน
แนะน าในแต่ละขั้นตอน มีผลชดัเจนท่ีผูเ้รียน การสร้างชุดกิจกรรมจะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การสอนอย่างเช่ือถือได้  และจะเป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนรวมทั้งพฒันา
การศึกษาไดอี้กดว้ย 
 จากการศึกษาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนใจพฒันาและประยุกตชุ์ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  
โดยน ากระบวนการสืบเสาะหาความรู้มาเป็นยทุธศาสตร์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงและสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์
เข้าไปด้วยและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อีกด้วย ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็น
แนวทางของครูและบุคลากรทางการศึกษาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์และ
วชิาอ่ืนๆต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 ในการศึกษาคน้ควา้ การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 

โดยผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้ จากแนวคิดและงานวิจยัต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาชุดกิจกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
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 แนวคิดกำรสร้ำงและพฒันำและชุดกจิกรรม 
 ชยัยงค์ พรมวงศ์  ( 2545: 123) ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีสอดคลอ้งกบั เสาวนีย ์ สิกขาบณัฑิต 
(2538 : 292-293) และบุญเก้ือ  ควรหาเวช (2545 : 92-94) ท่ีไดน้ าเสนอแนวคิดอนัน าไปสู่การสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงสรุปได ้5 แนวคิด ดงัน้ี 
 แนวคิดท่ี 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยค านึงถึงความตอ้งการ  ความถนัด  
เปิดโอกาสผูเ้รียนได้เรียนสติปัญญาความสามารถและความสนใจโดยครูเป็นผูค้อยแนะน า
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 แนวคิดท่ี 2 แนวคิดการจดัการเรียนการสอนจากเดิมท่ีเนน้ครูเป็นผูใ้ห้ความรู้เพียงผูเ้ดียว 
เปล่ียนไปเป็นการสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  จาก
ส่ือการสอนแบบต่างๆ ซ่ึงนิยมจดัในรูปของชุดกิจกรรม 
 แนวคิดท่ี 3 แนวคิดการน าส่ือประสมมาใช ้คือการน าส่ือการสอนหลายๆอยา่งมาสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีคุณค่าท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีระบบ  ให้นกัเรียนไดค้น้พบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิง
ท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ข้ึนซ่ึงนิยมจดัในรูปแบบชุดกิจกรรม 
 แนวคิดท่ี 4 การเอากระบวนการกลุ่มมาใช ้ เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบั
ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการน าอากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใชใ้น
การจดัการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และร่วมกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีน าไปสู่
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิดท่ี 5 ทฤษฏีการเรียนรู้  จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั  เขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ยตวัเอง  เขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจ มีการเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอน ตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตวัเองว่าถูกหรือผิดไดท้นัที  มีการเสริมแรงคือ  ผูเ้รียนจะเกิดความภาคภูมิใจในท่ี
ตนเองท าได้ถูกตอ้งเป็นการให้ก าลงัใจท่ีจะเรียนต่อไป  ถ้าตนเองท าไม่ถูกตอ้งจะได้ทราบว่าท่ี
ถูกตอ้งนั้น  คือ  อะไรจะไดไ้ตร่ตรองความเขา้ใจ  ซ่ึงจะไม่ท าให้เกิดความทอ้แทห้รือส้ินหวงัใน
การเรียนเพราะเขามีโอกาสท่ีจะส าเร็จไดอ้ยา่งคนอ่ืน 
 จากแนวคิดและหลกัการขา้งตน้ ยงัมีนกัวิชาการไดเ้สนอขั้นตอนการสร้างและพฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
 ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2545:123) ไดล้ าดบัขั้นตอนในการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมท่ี
ส าคญั 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 1)หมวดหมู่ เน้ือหา และประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือ 
บูรณาการเป็นแบบสหวทิยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 2) ก าหนดหน่วยการสอน แบ่งเน้ือหาออกเป็น
หน่วยการสอนโดยประมาณเน้ือหาวชิาท่ีจะถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนไดใ้นหน่ึงสัปดาห์หรือหน่ึง
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คร้ัง 3) ก าหนดหวัเร่ือง ผูส้อนตอ้งถามตวัเองในการสอนแต่ละหน่วยควร ให้ประสบการณ์ แก่
ผูเ้รียนอะไรบา้งแลว้ก าหนดออกมาเป็น 4 – 5 หวัเร่ือง 4) ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ มโนทศัน์
และหลกัการท่ีก าหนดจะตอ้ง สอดคลอ้งกบัหน่วยและหัวเร่ือง โดยสรุปแนวคิด สาระ และ
หลกัเกณฑส์ าคญัไวเ้พื่อเป็นแนวทาง การจดัเน้ือหา มาสอนให้สอดคลอ้งกนั 5)ก าหนดจุดประสงค์
ใหส้อดคลอ้งกบัหวัเร่ือง เป็นจุดประสงคท์ัว่ไปก่อน แลว้เปล่ียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ีมี
เง่ือนไขและเกณฑก์ารเปล่ียนพฤติกรรม 6) กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ซ่ึงเป็น แนวทางการเลือกและการผลิตส่ือการเรียนการสอน “กิจกรรมการเรียน” 
หมายถึงกิจกรรม ทุกอยา่งท่ีผูเ้รียนปฏิบติั เช่น การอ่าน การท ากิจกรรมตามใบงาน ตอบค าถาม 
เขียนภาพ เล่นเกม เป็นตน้ 7) ก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งประเมินผลให้ตรงกบัจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม โดยใชแ้บบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผูส้อนทราบค่าหลงัจากผา่นกิจกรรมมาเรียบร้อย
แลว้ผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 8) เลือกและผลิตส่ือการ
เรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช้ คือ เป็นส่ือการสอนทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอน
ของแต่ละหวัเร่ืองแลว้ ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไว ้ เป็นหมวดหมู่น าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
เรียกวา่ “ชุดกิจกรรม” 9) หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกนัวา่ ชุดกิจกรรมท่ี สร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอนผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑ์ล่วงหนา้ โดยค านึงหลกัท่ีวา่ การเรียนรู้
เป็นกระบวนการช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุผล การใช้ชุดกิจกรรม ชุด
กิจกรรมท่ีไดป้รับปรุงแลว้และมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้สามารถน าไปสอนผูเ้รียนไดต้าม
ประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดบัการศึกษา 10)โดยก าหนดขั้นตอนการใชด้งัน้ี 1 ให้ผูเ้รียน
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียน  2 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 3 ขั้น
ประกอบกิจกรรมการเรียน  4 ขั้นสรุปบทเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อวดัพฤติกรรม การ
เรียนรู้หลงัเรียนท่ีเปล่ียนไป 
 บ ารุงศกัด์ิ  บูระสิทธ์ิ ( 2548 : 57) ไดเ้สนอขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี           

1) ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ 2) ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น
หน่วยท่ีครูจะสามารถถ่ายทอดให้นกัเรียนแต่ละคร้ัง 3) ก าหนดหวัเร่ือง  4) ก าหนดมโนคติและ
หลกัการ 5) ก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัหวัเร่ือง  6) ก าหนดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  7) ก าหนดแบบประเมินผล 8) เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุ  
อุปกรณ์  9) หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 10) การใช้ชุดกิจกรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนส าคญั คือ  ให้
นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  ขั้นประกอบกิจกรรม  ขั้นสรุปผลการเรียน 
และท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีไดเ้ปล่ียนไป 



8 
 

  จนัทร์จิรา  รัตนไพบูลย ์(2549 : 48) ไดก้ล่าวขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้
ดงัน้ี ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น จ  าเป็นจะตอ้งรู้จกัการสร้างชุดกิจกรรมก่อนว่า ตอ้งมี
หลกัการด าเนินการอย่างไร ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการ มีดังน้ี 1) วิเคราะห์เน้ือหา ได้แก่ การ
ก าหนดหน่วย หัวเร่ือง และมโนคติ 2) การวางแผน วางแผนล่วงหนา้ ก าหนดรายละเอียด 3) การ
ผลิตส่ือการเรียนเป็นการผลิตส่ือประเภทต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นแผน 4) หาประสิทธิภาพ เป็นการ
ประเมินคุณภาพของชุดการสอนโดยน าไปทดลองใช ้5) ปรับปรุงให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
  
  จากการศึกษาแนวคิดและงานวจิยัต่างๆเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
จากแนวคิดนกัการศึกษา ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าจะมีขั้นตอนการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีคลา้ยคลึงกนัในส่วนของรายละเอียด ดงันั้นผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการสร้างและ
พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบดว้ย  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  ขั้นวเิคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ การก าหนดหน่วย หวัเร่ือง และมโนคติ 
  2.  ขั้นการวางแผน วางแผนล่วงหน้า ก าหนดรายละเอียด ก าหนดวตัถุประสงค์ ก าหนด
กิจกรรม  ก าหนดแบบประเมิน  
  3.  ขั้นการเลือกและผลิตส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช้ คือ เป็นส่ือการสอนทั้งส้ิน 
เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหัวเร่ืองแลว้ ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไว ้ เป็นหมวดหมู่น าไป
ทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา่ “ชุดกิจกรรม” 
  4.  ขั้นการหาประสิทธิภาพ หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกนัว่า ชุด
กิจกรรมท่ี สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอนผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑ์ล่วงหนา้ โดยค านึงหลกั
ท่ีว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุผล การใช้ชุด
กิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีไดป้รับปรุงแลว้และมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้สามารถน าไปสอน
ผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดบัการศึกษา 
  5.  ขั้นการใช้ชุดกิจกรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนส าคญั คือ  ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  ขั้นประกอบกิจกรรม  ขั้นสรุปผลการเรียน และท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ
ดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีไดเ้ปล่ียนไป 
  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนประกอบดว้ย ช่ือกิจกรรม,ค าน า, ค  าช้ีแจง
,ค าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน, สาระส าคญั/จุดประสงค,์ ใบความรู้/ใบกิจกรรม,  แนวค าตอบ, แบบทดสอบ 
และ แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน  6 แผน 
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 แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 

 การสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
(Constructivism) ซ่ึงกล่าวไวว้่า เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนจะตอ้งสืบคน้  เสาะหา ส ารวจ
ตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้
นั้นอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียนเอง  และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้น
สมองไดอ้ย่างยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า (สาขาชีววิทยา 
สสวท., 2550)  Carin and Sund (1975 : 97 – 140) กล่าววา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็น
การใช้กระบวนการทางสมองของตนเองหาความรู้ในลักษณะการท ากิจกรรมเหมือนผูใ้หญ่ 
(Maturing Adult) ในการแกปั้ญหา โดยการตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง เพื่อหา
วิธีการต่าง ๆ สืบเสาะถึงปรากฏการณ์ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ ซ่ึงความส าเร็จของการ
สอนแบบน้ีจะข้ึนอยูก่บัระดบัพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน และสมรรถภาพของครูผูส้อน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Suchman (1962, อา้งถึงใน Joyce and Weil,2009) ท่ีวา่ การสอนแบบสืบเสาะ 
หมายถึง การสอนท่ีเป็นการฝึกระบวนการสืบเสาะให้แก่นกัเรียนซ่ึงการฝึกกระบวนการสืบเสาะ
นั้นจดัข้ึนเพื่อเป็นส่วนประกอบในกิจกรรมการสอนวทิยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง สามารถตั้งสมมติฐานการทดลอง และตีความหมายจากการทดลองดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งรอ
ค าอธิบายและตีความหมายจากครู ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีเป็นระเบียบในตวัผูเ้รียน 
 ในปี ค.ศ. 1992 นกัการศึกษากลุ่ม BSCS (Biology Science Curriculum Study, 1992 อา้ง
ถึงใน Larsbach, 2002) ไดแ้บ่งขั้นตอนของการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอนหรือ
เรียกวา่ 5E ดงัน้ี 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน (Engagement) ขั้นน้ี มีลกัษณะของการแนะน าบทเรียน เพื่อให้
ผูเ้รียนท าการเช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์เดิมกบัส่ิงท่ีไดพ้บในขณะนั้น และ วางแผนส าหรับ
กิจกรรมในขั้นต่อไป ครูตอ้งสร้างความสนใจและสร้างความอยากรู้อยากเห็นในหวัขอ้ท่ีจะศึกษา  
อาจจะใชค้  าถาม ยกสถานการณ์ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และตอ้งการแสวงหา
ความรู้หรือค าตอบ 
 2. การส ารวจ (Exploration) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการ
จดัความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัขอ้ท่ีก าลงัศึกษากบัแนวความคิดท่ีมีอยู ่กิจกรรมในขั้นน้ีผูเ้รียนตอ้งสืบ
เสาะหาความรู้ รวบรวมขอ้มูล ทดสอบแนวความคิด บนัทึกความคิด ท าการทดลองดว้ยตนเอง ครู
จะท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูแ้นะน าหรือผูเ้ร่ิมตน้ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่สามารถหาจุดเร่ิมได ้ส่ิงส าคญัคือ
ครูควรจะใหผู้เ้รียนประสบกบัความยากล าบากและลองผดิลองถูกดว้ยตนเองความยากล าบากน้ี จะ
ท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการพฒันาความสามารถในการคิดแบบใหม่ 
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 3. การอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าความรู้ท่ีรวบรวมจากขั้นท่ี 2มาเป็น
พื้นฐานในการศึกษาหวัขอ้ท่ีก าลงัเรียนอยู ่ โดยให้ผูเ้รียนอธิบายส่ิงท่ีไดจ้ากการส ารวจพยายามหา
เหตุผล ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ มาตอบค าถามท่ีเกิดข้ึน กิจกรรมท่ีอาจจะประกอบไปดว้ย การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการอ่าน และน าขอ้มูลมาอภิปรายร่วมกนั ครูควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดอ้ธิบาย
วา่เขามีความเขา้ใจต่อเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาถูกตอ้งและชดัเจนเพียงใด ครูอาจใชค้  าถามช่วยให้นกัเรียน
เกิดความคิด และอธิบายเหตุผลของความคิดนั้น 
 4. การศึกษารายละเอียดหรือการลงขอ้สรุป (Elaboration) ขั้นตอนน้ีจะเนน้ให้ผูเ้รียนน า
ความรู้หรือขอ้มูลจากขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 มาทดสอบ ทดลอง และประยุกตใ์ชก้บัสถานการณ์อ่ืน ๆ 
ท่ีแตกต่างออกไป ท าให้เกิดการเรียนรู้มโนมติท่ีกวา้งและแม่นย  ามากข้ึน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
การอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อลงข้อสรุปเพื่อให้เห็นถึง ความเข้าใจ ทกัษะกระบวนการและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อาจมีการกล่าวถึงมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน ยกตวัอยา่ง
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนไดป้รับความคิดของตนให้ถูกตอ้ง ในขั้นน้ีจะช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะศึกษาไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนท่ีครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ตรวจสอบ
แนวความคิดท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ว่าถูกตอ้งและไดรั้บการยอมรับเพียงใด ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก
เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ให้การเสริมสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองและกลุ่มเพื่อน ขอ้สรุปท่ีไดจ้ะ
น าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป การประเมินผล อาจจะอยูใ่นรูปแบบ การเขียนรายงานการ
ตอบค าถาม การแสดง สาธิตทกัษะและขั้นตอนการทดลอง หรืออาจเป็นการน าเสนอโครงการท่ีท า
เสร็จสมบูรณ์แลว้ ก็ได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการประเมินผลบนฐานของกิจกรรมทางดา้นพุทธิพิสัย 
และ ทกัษะพิสัย 

 หน่วยการศึกษานิเทศก์ ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 33-74) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ประกอบดว้ย 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  2.)ขั้นส ารวจ
และค้นหา  (Exploration)3 )  ขั้ นอ ธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation) 4 )  ขั้ นขยายความ รู้ 
(Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation)   
  จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัต่างๆเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้จากแนวคิดนกัการศึกษา ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่จะมีขั้นตอนการการจดัการเรียนรู้
ท่ีคลา้ยคลึงกนัในส่วนของรายละเอียด ดงันั้นผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
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ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบดว้ย  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเร่ืองท่ีสนใจ  อาจ
มาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่นช่วงเวลานั้น  หรือเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียนมาแลว้  เป็น
ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าถาม  เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการส ารวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

2.  ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจ  มี
การก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  ตั้งสมมติฐาน  ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้  ลงมือ
ปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้สนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลาย
วธีิ  เช่น  ท าการทดลอง  ท  ากิจกรรมภาคสนาม  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  เม่ือได้ขอ้มูลเพียงพอ  จึงน าขอ้มูลท่ีได้มา
วเิคราะห์  แปลผล  สรุปผล  น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ  เช่น  บรรยายสรุป  สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปวาด 

4.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 
แนวคิดท่ีไดจ้ะช่วยเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่างๆ  ท  าใหเ้กิดความรู้กวา้งข้ึน 
 5.  ขั้นประเมิน (Evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ  ว่า
นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง   อย่างไรและมากน้อยเพียงใด  จากนั้นจะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ  ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัแผนภูมิท่ี 1 
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              แผนภูมิท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 

แนวคดิกำรสร้ำงและ 
พฒันำชุดกจิกรรม 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2545) 
บ ารุงศกัด์ิ  บูระสิทธ์ิ ( 2548 : 57) 
จนัทร์จิรา  รัตนไพบูลย ์(2549 : 48) 
 

กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 
(Inquiring Process) 

- สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี(2555: 32) 
- หน่วยการศึกษานิเทศก์ ส านักนิเทศและ
พัฒนามาตรฐานการ ศึกษา  ส านัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2545 : 33-74) 

 
 

ควำมสำมำรถในกำรคดิวเิครำะห์ 
บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 22) 
บุญน า เท่ียงดี ( 2548:39) 
 

จติวทิยำศำสตร์ 
 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี (2555 : 162) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้เพือ่
ส่งเสริมกำรคดิวเิครำะห์และ 
จติวทิยำศำสตร์  
เร่ือง กำรด ำรงชีวติของพชื 
องค์ประกอบ 
  -  ช่ือกิจกรรม 
  -  ค  าน า 
  -  ค  าช้ีแจง 
  -  ค  าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน 
  -  สาระส าคญั/จุดประสงค ์
  -  ใบความรู้/ใบกิจกรรม 
  -  แนวค าตอบ 
  -  แบบทดสอบ 
  -  แผนการจดัการเรียนรู้ 
จ านวน  6 แผน 
  
 

ผลการเรียนรู้วชิา
วทิยาศาสตร์ 
ความสามารถใน 
การคิดวเิคราะห์ 
จิตวทิยาศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ 
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ข้อค ำถำมกำรวจัิย 
1.  ผลการศึกษาความตอ้งการขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  
มีอะไรบา้งและเป็นอยา่งไร 

2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

3.  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ เป็นอยา่งไร 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ เป็นอยา่งไร ในประเด็น
ต่อไปน้ี 

 4.1  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนรู้โดย 
ใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมหรือไม่ 
  4.2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงั
การจดัการเรียนรู้ใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมหรือไม่ 

 4.3   จิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมหรือไม่ 

 4.4   ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ หลงัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมอยูใ่นระดบัใด 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์   

2. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80  
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3. เพื่อทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์   

4. เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์  ในประเด็นต่อไปน้ี 

 4.1  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชชุ้ดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

 4.2  เพื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ของนัก เ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชชุ้ดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  

 4.3  เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใช้
ชุดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้   

 4.4  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์  

 
สมมติฐำนกำรวจัิย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์  ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2.  ผลการเรียนรู้  ของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

3.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

4.  จิตวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

5.  ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมหลงัการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก 
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ขอบเขตกำรวจัิย                                           
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1  ประชำกรในกำรวจัิยคร้ังนี ้ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
พระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน  6 ห้อง  รวมทั้งส้ิน 
240 คน  
         1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 
40 คนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(Simple  
Random Sampling) โดยการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

 2.  ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ 
  2.1  ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 

 2.2  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงชีวติของพืช 
  2.2.2   ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
  2.2.3  จิตวทิยาศาสตร์ 
  2.2.4  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 3.  เนือ้หำ  
 เน้ือหาในการวิจยั ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกัสวน-
กุหลาบ  มหามงคล อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้
เน้ือหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  สาระท่ี 1 เร่ืองส่ิงมีชีวิตกบั
กระบวนการด ารงชีวติ หน่วยท่ี 4 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช   
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 4.  ระยะเวลำ  
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระต าหนกั
สวนกุหลาบ  มหามงคล  จงัหวดันครปฐม ใช้เวลาจ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม
ระยะเวลา 18 ชัว่โมง ท าการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความหมายของค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับการวิจยั 
ดงัน้ี 
 1.  กำรพัฒนำชุดกิจกรรม หมายถึง  กระบวนการสร้างส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจดักิจกรรมไวอ้ย่างเป็นระบบในชุดหรือกล่องเดียวกนั เพื่อให้
ผูเ้รียนไดค้น้ควา้ดว้ยตนเองอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะดา้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของผูเ้รียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์โดยมีขั้นตอนการ
พฒันา  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นวเิคราะห์เน้ือหา 2)  ขั้นการวางแผน 3) ขั้นการเลือกและผลิตส่ือ 4 )
ขั้นการหาประสิทธิภาพ 5) ขั้นการใชชุ้ดกิจกรรม   
 2.  ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  หมายถึง ส่ือประกอบการ
เรียนรู้ผูว้ิจยัสร้างข้ึน ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การด ารงชีวิต
ของพืช ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้น ามา
ประยุกต์ใชใ้นชุดกิจกรรม ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ ดงัน้ี ช่ือกิจกรรม ค าน า  ค  า
ช้ีแจง  ค  าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน  สาระส าคญั/จุดประสงค์  ใบความรู้/ใบกิจกรรม แนวค าตอบ  
แบบทดสอบ  แผนการจดัการเรียนรู้  
 3.  ประสิทธิภำพของชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้  หมายถึง  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนแลว้น าไปหาประสิทธิภาพ โดยก าหนดเกณฑ ์ 80/80  

  80  ตวัแรก หมายถึง  ค่าเฉล่ียร้อยละ 80 ของคะแนนท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมระหวา่งเรียน 
  80  ตัวหลัง หมายถึง  ค่าเฉล่ียร้อยละ 80 ของคะแนนท่ีผู ้เรียนท าได้จากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียน 
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 4.  ผลกำรเรียนรู้ เร่ือง  กำรด ำรงชีวติของพชื หมายถึง คะแนนดา้นความรู้ ท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยมีลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก 
จ านวน 20 ขอ้ 
  5. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงแบบทดสอบเป็นแบบอตันยั จ านวน 5  ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
   5.1 กำรวิเครำะห์เนื้อหำ เป็นการวิเคราะห์วา่ ส่ิงท่ีอยูน่ั้นอะไรส าคญั หรือมีบทบาท
มากท่ีสุด ขาดส่ิงนั้นเกิดผลอยา่งไร ส่ิงใดเป็นเหตุ ส่ิงใดเป็นผล เหตุใดถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด 

  5.2 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์  เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงของขอ้มูลใน
ส่วนต่างๆวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร อาศยัหลกัการใด เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น 

  5.3  กำรวิเครำะห์หลักกำร  เป็นความสามารถในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ความรู้หลกัการและทฤษฏีและส่วนส าคญัในเร่ืองนั้นวา่ สัมพนัธ์กนัโดยอาศยัหลกัการใด  

 6.  จิตวทิยำศำสตร์  หมายถึง  คุณลกัษณะหรือบุคลิกนิสัยของผูเ้รียนหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แลว้ท าให้ก่อเกิดเป็นลกัษณะ
นิสัยหรือความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจของบุคคลท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเยีย่งนกัวทิยาศาสตร์ซ่ึง
เกิดจากการศึกษาหาความรู้หรือการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
โดยใชแ้บบวดัจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประเมินพฤติกรรม
ทั้งหมด  5  ดา้น ประกอบดว้ย  1. ความอยากรู้อยากเห็น  2.  ความมีเหตุผล  3. ความพยายามมุ่งมัน่  
4.  ความรับผดิชอบ  5.  ความร่วมมือช่วยเหลือ    
 7.  ควำมคิดเห็นของผู้เรียน  หมายถึง  การแสดงออกหรือความนึกคิดของผูเ้รียนท่ีมีต่อ 
การใชชุ้ดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในดา้นต่างๆ  ขอ้ค าถาม
แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ ด้านเน้ือหา ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 8.  ผู้เรียน  หมายถึง ผูท่ี้ก  าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระ-
ต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.  ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนตรงกับความต้องการของผู ้เ รียนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  
 2.  เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วทิยาศาสตร์ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 3.  เป็นแรงจูงใจใหค้รูวทิยาศาสตร์ แสวงหาวธีิการสอนและผลิตเคร่ืองมือ เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 
 4. เป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน ท่ีต้องการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในการในการพฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษา ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยเอกสารและงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ีน าเสนอเป็น 4 ตอน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่1 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับหลกัสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 

 1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
 1.1  ท าไมตอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ 
 1.2  เรียนรู้อะไรในวทิยาศาสตร์ 
  1.3  คุณภาพของผูเ้รียน 

2.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล 
   2.1  วสิัยทศัน์ 
 2.2  หลกัการ 
 2.3  จุดหมาย 
 2.4  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
 2.5  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 2.6  สาระมาตรฐานตวัช้ีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 รายวชิาวทิยาศาสตร์  
 2.7  ค  าอธิบายรายวชิาวทิยาศาสตร์  
ตอนที ่2 แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัชุดกจิกรรม 
  1.  ความหมายของชุดกิจกรรม 
  2.  แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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  3.  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
  4.  ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
  5.  ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรม 
  6.  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
  7.  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
  8.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรม 
ตอนที ่3 แนวคิด ทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
  1.  ความหมายของการคิดวเิคราะห์  
  2.  องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ 
  3.  คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
  4.  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ 
  5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
ตอนที ่4 แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัจิตวทิยาศาสตร์ 
  1.  ความหมายของจิตวทิยาศาสตร์ 
  2.  คุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ 
  3.  แนวทางการพฒันาจิตวทิยาศาสตร์ 
  4.  การวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
  5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวทิยาศาสตร์ 
 
ตอนที ่1 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับหลกัสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  และหลกัสูตรสถานศึกษา 

 
1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 
 1.1 ท าไมต้องเรียนวทิยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน  เหล่าน้ี
ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
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วิจารณ์ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K-knowledge-based society) ดงันั้นทุก
คนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

 

 1.2  เรียนรู้อะไรในวทิยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การ

เช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้  โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกบั
ระดบัชั้น โดยไดก้ าหนดสาระส าคญัไวด้งัน้ี 

ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ ส่ิงมีชีวติ หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ โครงสร้างและ 
หนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติ และกระบวนการด ารงชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การ 
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต วิวฒันาการและความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวติ และเทคโนโลยชีีวภาพ 

ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม ส่ิงมีชีวติท่ีหลากหลายรอบตวั ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบั 
 
ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยู่
รอดของส่ิงมีชีวติในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

สารและสมบัติของสาร สมบติัของวสัดุและสาร แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค การเปล่ียน 
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร 
  แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง แรงนิวเคลียร์ การ
ออกแรงกระท าต่อวตัถุ การเคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทาน โมเมนตก์ารเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนั 

พลงังาน พลงังานกบัการด ารงชีวติ การเปล่ียนรูปพลงังาน สมบติัและปรากฏการณ์ของ 
แสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งสารและพลงังานการอนุรักษพ์ลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
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 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทาง
ธรณี สมบติัทางกายภาพของดิน หิน น ้ า อากาศ สมบติัของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก  ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
บรรยากาศ 

ดาราศาสตร์และอวกาศ ววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพนัธ์และผล 
ต่อส่ิงมีชีวติบนโลก ความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก ความส าคญัของเทคโนโลยี
อวกาศ 

ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหา 
ความรู้ การแกปั้ญหา และจิตวทิยาศาสตร์ 
 
  1.3  คุณภาพผู้เรียน 

 จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
1.  เขา้ใจโครงสร้างและการท างานของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ และความสัมพนัธ์ของ 

ส่ิงมีชีวติท่ีหลากหลายในส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
2. เขา้ใจสมบติัและการจ าแนกกลุ่มของวสัดุ สถานะของสาร สมบติัของสารและการท าให้ 

สารเกิดการเปล่ียนแปลง สารในชีวติประจ าวนั การแยกสารอยา่งง่าย 
3.  เขา้ใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระท ากบัวตัถุ ความดนั หลกัการเบ้ืองตน้ของแรง

ลอยตวัสมบติัและปรากฏการณ์เบ้ืองตน้ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 
4.  เขา้ใจลกัษณะ องคป์ระกอบ สมบติัของผวิโลก และบรรยากาศ ความสัมพนัธ์ของดวง 

อาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ท่ีมีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
5.  ตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผนและส ารวจ

ตรวจสอบโดยใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ขอ้มูล และส่ือสารความรู้จากผลการส ารวจ
ตรวจสอบ 

6. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต  และการศึกษาความรู้
เพิ่มเติมท าโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีก าหนดใหห้รือตามความสนใจ 

7.  แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผดิชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหาความรู้ 
8.  ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง 

และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิ้ดคน้ 
9.  แสดงถึงความซาบซ้ึง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใช้การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า 
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10.  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
2.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล  

 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 300 หมู่ท่ี 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษำนครปฐม เขต 2. โรงเรียนเปิดท าการสอนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัปฐมวยั – ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6   ปัจจุบนัมีรอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 3 คน ขา้ราชการครู 45 คน พนกังานราชการ 5 คน ครูอตัราจา้ง 17 คน ครู
ชาวต่างชาติ 3 คน ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2 คน นักเรียนระดับปฐมวยั 10 ห้อง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 36 หอ้ง  
 
 2.1  วสัิยทศัน์  

ภายในปีการศึกษา 2558  หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต าหนกัสวน -  
กุหลาบ  มหามงคล  มุ่งพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม นอ้มน าแนวพระราชด าริ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มี
ความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 
 2.2  หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จดัการเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
 2.3  จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มี
ความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  
ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  กาแกปั้ญหา  
การใช้เทคโนโลยี ..และมีทกัษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออก
ก าลงักาย มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติ และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์
และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     
 
 2.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  มุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ  
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมใน
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด   
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลการจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้น
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 2.5  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล  มุ่งพฒันา 
ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัน้ี 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสัตย ์สุจริต 
3.  มีวนิยั 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักและภูมิใจในความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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ตารางท่ี 1  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
รหัสรายวชิา รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน (ช.ม./ปี) 
รายวชิาพื้นฐาน 920 
ท 14101 ภาษาไทย 4 160 
ค 14101 คณิตศาสตร์ 4 160 
ว 14101 วทิยาศาสตร์ 4 120 
ส 14101 สังคมศึกษา 4 80 
ส 14102 ประวติัศาสตร์ 4 40 
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 80 
ศ 14101 ศิลปะ 4 80 
ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4 80 
อ 14101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 4 120 
รายวชิาเพิ่มเติม  
อ 14201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 * 40 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนกัเรียน  
ลูกเสือ / เนตรนารี / ยวุกาชาด 40 
ชุมนุม.................................................... 30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (10) 10 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 1,080 
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  2.6  สาระ มาตรฐานและตัวช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ รายวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

สาระที ่1  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
 มาตรฐาน ว 1.1  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และ 

   หนา้ท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบ 
 เสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของ 
 ตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ  

 ตวัช้ีวดั      
  ป.4/1      ทดลองและอธิบายหนา้ท่ีของท่อล าเลียงและ ปากใบของพืช    

ป.4/2       อธิบาย น ้า แก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์สงและคลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัท่ีจ  า  
 เป็นบางประการต่อ การเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 

ป.4/3       ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง เสียงและการสัมผสั 
ป.4/4       อธิบายพฤติกรรมของสัตวท่ี์ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิการสัมผสั และ 

 น าความรู้ไปใช ้ประโยชน์   
สาระที ่5  พลงังาน 
มาตรฐาน ว 5.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูป

พลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

 ตวัช้ีวดั 
               ป.4/1  ทดลองและอธิบายการเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งก าเนิด 
             ป.4/2   ทดลองและอธิบายการสะทอ้นของแสงท่ีตกกระทบวตัถุ  

ป4/3    ทดลองและจ าแนกวตัถุตามลกัษณะการมองเห็นจากแหล่งก าเนิดแสง 
  ป.4/4   ทดลองและอธิบายการหกัเหของแสงเม่ือผา่นตวักลางโปร่งใสสองชนิด 
  ป.4/5    ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าและน าความรู้ไปใช้ 

ประโยชน ์
  ป.4/6   ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบดว้ยแสงสีต่าง ๆ และน าความรู้ไปใช ้

ประโยชน ์
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สาระที ่6  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า ความรู้ไป ใชป้ระโยชน์  

 ตวัช้ีวดั 
               ป.4/1  ส ารวจและอธิบายการเกิดดิน 
  ป.4/2  ระบุชนิดและสมบติัของดินท่ีใชป้ลูกพืชในทอ้งถ่ิน 

สาระที ่7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1  เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพนัธ์

ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 ตวัช้ีวดั 
               ป.4/1  สร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายลกัษณะของระบบสุริยะ  

สาระที ่8  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ  

หาความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ 
มีรูปแบบ  ท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและ
เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 ตวัช้ีวดั  
               ป.4/1   ตั้งค  า ถามเก่ียวกบัประเด็นหรือเร่ือง หรือสถานการณ์ ท่ีจะศึกษา ตามท่ี 

ก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
  ป.4/2     วางแผนการสังเกต เสนอวธีิส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และ 

คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
              ป.4/3   เลือกอุปกรณ์ ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
  ป.4/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณน าเสนอ ผลสรุปผล 
  ป.4/5 สร้างค า ถามใหม่เพือ่การส ารวจตรวจสอบ ต่อไป 
  ป.4/6 แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงท่ีได ้เรียนรู้ 
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  ป.4/7 บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา 
ป.4/8 น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย 

กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 
 2.7  ค าอธิบายรายวชิา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 
รายวชิา วทิยาศาสตร์       รหัสวิชา   ว 14101    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                           จ  านวน 80   ชั่วโมง/ปี
 ทดลองและอธิบาย  หนา้ท่ีของท่อล าเลียงปากใบของพืช น ้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ 
แสงและคลอโรฟิลล์  จ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช   การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การ
ตอบสนองของพืชต่อแสง   เสียง  และการสัมผสั  อธิบายพฤติกรรมของสัตวท่ี์ตอบสนองต่อแสง   
อุณหภูมิ   การสัมผสั  ทดลองและอธิบายแสงเกิดจากแหล่งก าเนิดเคล่ือนท่ีเป็นแนวตรงทุกทิศทุก
ทาง  เม่ือแสงตกกระทบวตัถุเกิดการสะทอ้นแสงมุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น  แสงเคล่ือนท่ี
กระทบวตัถุต่างๆอาจผา่นไม่ได ้ ผา่นไดบ้างส่วน    หรือผา่นไดม้าก  จ  าแนกเป็นตวักลางโปร่งใส  
ตวักลางโปร่งแสง  ตวักลางทึบแสง  แสงเคล่ือนท่ีผา่นตวักลาง ต่างชนิดกนั  จะเกิดการหกัเหของ
แสง   แสงเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้า  โดยใช้อุปกรณ์ท่ีเรียกวา่เซลล์สุริยะ   แสงขาวผา่นปริซึมเกิด
การกระจายแสงเป็นแสง 7 สี  เป็นหลกัการอธิบายการเกิดรุ้งกินน ้ า    ดินเกิดจากหินผุพงัผสมกบั
ซากพืช  ซากสัตว ์น ้ าและอากาศ  ปริมาณต่างกนั  จ  าแนกดินเป็น ดินเหนียว  ดินร่วน   ดินทราย  
การปลูกพืชแต่ละชนิดจึงตอ้งเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน ระบบสุริยะ มีดวงอาทิตยเ์ป็น
ศูนยก์ลาง  และมีบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย ์ คือดาวเคราะห์ 8 ดวง  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง 
ดาวตก  อุกกาบาต และวตัถุขนาดเล็กอ่ืนๆ 
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การส ารวจ   การสืบเสาะหาความรู้   การ สืบคน้
ขอ้มูล การตั้งค  าถาม การทดลอง การสังเกต บนัทึกขอ้มูล  วเิคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลการ
ทดลองการอธิบายเพื่อมีความรู้ความคิด ความเขา้ใจเร่ืองพืช  เร่ืองสัตว ์หิน ดิน แสง และระบบ
สุริยะมีความสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิต
วทิยาศาสตร์ 
 ศึกษาประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง และอภิปรายความหมายของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของผูเ้รียน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
น าเสนอความรู้เป็นส่ือแบบอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ามมาตรฐานสากล 
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รหัสตัวช้ีวดั  
 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 ตัวช้ีวดั 
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ตารางท่ี  2  หน่วยการเรียนรู้ วชิาวทิยาศาสตร์ รหสัวชิา ว.1401 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
    โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 
หน่วยที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 

1 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสตัว ์
-พฤติกรรมสตัว ์
-พฤติกรรมของสตัวท่ี์ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
-ประโยชนข์องการศึกษาพฤติกรรมสตัว ์

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 

7 9 

2 ดินในทอ้งถ่ิน 
-การเกิดดินและสมบติัของดิน 
-ดินกบัการเจริญเติบโตของพืช 
-การใชป้ระโยชนจ์ากดินในทอ้งถ่ิน 

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 

15 19 

3 แสงและการมองเห็น  
-การเคล่ือนท่ีของแสงแหล่งก าเนิดแสง
และเซลลสุ์ริยะ 
-ตัวกลางและการ เค ล่ือน ท่ีของแสง
กระทบตวักลาง 
-การมองเห็นวตัถุ 

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 

27 34 

4 การด ารงชีวิตของพืช 
- ท่อล าเลียงและปากใบของพืช 
-ปั จ จั ย บ า ง ป ร ะ ก า ร ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เจริญเติบโตของพืช 
-ปัจจัยบางประการ ท่ี จ า เ ป็น ต่อการ
สงัเคราะห์แสงของพืช 
-การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 

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  

18 22 

5 ระบบสุริยะ 
-ดวงอาทิตย ์
-ดาวบริวารของดวงอาทิตย ์

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 

13 16 

รวม 80 100 
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 ในการท าวิจัยคร้ังน้ี   ผู ้วิจ ัยใช้ เ น้ือหาในหน่วยท่ี 4   เ ร่ือง การด ารงชีวิตของพืช 
ประกอบดว้ย ท่อล าเลียงและปากใบของพืช ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช จ านวน  
18 ชัว่โมง 
 

ตอนที ่ 2  แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กี่ยวกบัชุดกจิกรรม 
 
1.  ความหมายของชุดกจิกรรม    
 ชุดการสอนหรือชุดการเรียนมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป เช่น ชุดการสอน ชุดการเรียนการ
สอน ชุดการเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการเรียนด้วยตนเอง ชุดกิจกรรม ซ่ึงการ
เรียกช่ือจะแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ของผูว้ิจ ัย ซ่ึงในคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยขอใช้ค  าว่า  “ชุด
กิจกรรม” แทนช่ือต่างๆขา้งตน้ ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆ ดงัน้ี 
 บุญเก้ือ  ควรเวหา (2545 :91) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวว้่า เป็นส่ือ
การสอนชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นชุดส่ือประสม ( Multi  Media) ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นหน่วยการเรียนตาม
หัวขอ้เน้ือหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีตอ้งการจะให้ผูเ้รียนไดรั้บ โดยจดัไวเ้ป็นชุดๆ
บรรจุในซอง กล่อง หรือกระเป๋า 
  บ ารุงศกัด์ิ  บูระสิทธ์ิ (2548:54) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวว้่า ชุด
กิจกรรมหรือชุดการเรียน  หมายถึง  ส่ิงท่ีช่วยให้สามารถเรียนไดด้้วยตนเองมีการจดัส่ือไวอ้ย่าง
เป็นระบบ  ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจตลอดเวลา  ท าใหเ้กิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็น
การน าส่ือประสมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  และประสบการณ์ต่างๆแต่ละ
หน่วย  ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยผูเ้รียนได้
เรียนรู้ตามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง  ชุดกิจกรรมประกอบดว้ย  คู่มือครู  คู่มือ
นกัเรียน  เน้ือหา  กิจกรรม  ส่ือประสม และ เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยจดัไวเ้ป็น
กล่องหรือซองท่ีครูสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที  
  สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2551 : 51) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้
วา่เป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึงท่ีเป็นลกัษณะของส่ือประสม และเป็นการใช้ส่ือตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป
รวมกนัเพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความตอ้งการ โดยอาจจดัท าข้ึนส าหรับหน่วยการเรียนตามหวัขอ้เร่ือง 
และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีตอ้งการจะให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ อาจจดัไวเ้ป็นชุดในกล่อง 
ซองกระเป๋า ชุดกิจกรรมอาจประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ ค าสั่ง ใบงานในการท ากิจกรรม วสัดุ
อุปกรณ์ 
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  บุญชม  ศรีสะอาด (2551: 51)   ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวว้า่ เป็นส่ือ
การเรียนหลายอยา่งประกอบกนัจดัไวเ้ป็นชุด (Packages) เรียกวา่ ส่ือประสม (Multi  Media) เพื่อ
มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  รัตนะ  บวัสนธ์ิ (2552:34) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวว้่า เป็นส่ือการ
เรียนการสอนชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือประสม( Multi  Media) ท่ีประกอบดว้ยส่ือตั้งแต่สอง
ชนิดข้ึนไปใช้ร่วมกนั เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ในหน่วยการเรียน
แต่ละหน่วย ส่ือดังกล่าวน้ีจัดเป็นชุดๆบรรจุในซองหรือกระเป๋า จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู ้สอนใช้
ประกอบการสอน และใหผู้เ้รียนใชป้ระกอบการเรียนเป็นรายบุคคลไดอี้ก 
 นอกจากน้ียงัมีนกัการศึกษาต่างประเทศได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไวห้ลายท่าน 
ดงัน้ี  
 Brown ; et al. (1973 : 338) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คือชุดของส่ือ
ประสมท่ีสร้างข้ึนเพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกล่อง หรือชุด
กิจกรรมมกัจะประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หลายๆอยา่ง เช่น ภาพโปร่งใส ฟิลม์สตริป โปสเตอร์ สไลด ์
และแผนภูมิ บางชุดอาจประกอบดว้ยเอกสารเพียงอยา่งเดียว บางชุดอาจจะเป็นโปรแกรมท่ีมีบตัร
ค าสั่งใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 Good. (1973 : 306) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือโปรแกรมทางการสอนทุก
อย่างท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คู่มือครู เน้ือหา 
แบบทดสอบ ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ชุดกิจกรรมน้ี
ครูเป็นผูจ้ดัใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดศึ้กษาและฝึกฝนตนเอง โดยครูเป็นเพียงผูแ้นะน าเท่านั้น 
 ผูว้ิจยัพิจารณาความหมายของชุดกิจกรรมจากนิยามความหมายของนกัการศึกษาดงักล่าว 
สรุปนิยามความหมายของชุดกิจกรรมไดว้่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ส่ือประกอบการเรียนการ
สอนหรือนวตักรรมการเรียนการสอนหลายอยา่งท่ีผูส้อนสร้างข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้
ซ่ึงจัดกิจกรรมไวอ้ย่างเป็นระบบในชุดหรือกล่องเดียวกัน ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนนั้ นเป็นชุด
กิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งมีระบบเป็นขั้นตอนเพื่อเป็นการเพิ่ม
ทกัษะดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อให้บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้
ก าหนดไวแ้ละท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยครูคอย
ใหค้  าแนะน าและใหค้  าปรึกษาเท่านั้น 
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2.  แนวคิด ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
          การปฏิรูปการศึกษา ท าใหแ้นวคิดในการจดัการเรียนการสอนกวา้งข้ึน  ค  าวา่  “ชุดการสอน”
จึงเปล่ียนมาเป็น “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้” ซ่ึงเนน้กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาไดด้ว้ยตนเอง  แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึง
เหมือนกนักบัแนวคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการสร้างชุดการสอนซ่ึงมีผูใ้ห้แนวคิด ทฤษฎีและ
หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรมดงัน้ี 
   ชม  ภูมิภาค (ม.ป.ป. : 100) ได้จ  าแนกแนวคิดและหลกัการของ ชัยยงค์  พรมวงศ์  ได้
น าเสนอแนวคิดท่ีน าไปสู่การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงพอสรุปได ้5 แนวคิด ดงัน้ี 
 แนวคิดท่ี 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล  นกัการศึกษาไดน้ าหลกัจิตวิทยามาใชใ้น
การเรียนการสอนโดยค านึงถึงความตอ้งการ  ความถนดั  และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั
บุคคลมีความแตกต่างกนัหลายดา้น  วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ  การจดัการสอนรายบุคคล  หรือ
การศึกษาตามสภาพ  การศึกษาแบบเสรี  และการศึกษาดว้ยตนเอง  ลว้นเป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถ และความสนใจโดยครูเป็นผูค้อย
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 แนวคิดท่ี 2 เป็นแนวคิดท่ีพยายามจะเปล่ียนการเรียนการสอนจากเดิมท่ีเน้นครูเป็นผูใ้ห้
ความรู้เพียงผูเ้ดียว เปล่ียนไปเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  จาก
ส่ือการสอนแบบต่างๆ ซ่ึงนิยมจดัในรูปของชุดกิจกรรม 
 แนวคิดท่ี 3 เป็นแนวคิดการน าส่ือการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพนัธ์กนัอย่างมีคุณค่าท่ี
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอย่างมีระบบ  ส่ือการสอนอยา่งหน่ึงอาจใช้เร้าความสนใจในขณะอีกอย่าง
หน่ึงใชเ้พื่อการอธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหา  และอีกชนิดหน่ึงอาจใชเ้พื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ลึกซ้ึง  การใช้ส่ือประสมช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัท่ีผสมผสาน  กบัให้
นกัเรียนไดค้น้พบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน จึงเป็นการผลิตส่ือการ
สอนใหเ้ป็นส่ือประสมในรูปแบบของชุดกิจกรรม 
 แนวคิดท่ี 4 การเอากระบวนการกลุ่มมาใช ้ เดิมนั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน
ในห้องเรียนมีลกัษณะเป็นทางเดียวกล่าวคือ  ครูเป็นผูน้ า  นกัเรียนเป็นผูต้ามนกัเรียนไม่มีโอกาส
ฝึกการท างานเป็นกลุ่มท่ีจะฝึกการเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้นเม่ือโตข้ึนจึงท างานร่วมกนัไม่ได้
แนวโนม้ในปัจจุบนัและอนาคตจะตอ้งน ากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช ้ ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม
จึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึงน ามาไวใ้นรูปของชุดการกิจกรรม 
 แนวคิดท่ี 5 การน าวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการผลิตชุดกิจกรรมซ่ึงแตกต่างไปจากการ
ท าโครงการสอนในปัจจุบนัตรงท่ีวา่  ชุดกิจกรรมมีการจดัเน้ือหาวิชาและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
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สภาพแวดลอ้มและวยัของผูเ้รียนรายละเอียดต่างๆ ไดน้ าไปทดลองปรับปรุงจนมีคุณภาพเช่ือถือได้
แลว้จึงน ามาใช ้และเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง 
 เสาวนีย ์ สิกขาบณัฑิต (2538 : 292-293) ไดใ้ห้หลกัการและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 
 1. ทฤษฏีความแตกต่างระหว่างบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนตามสติปัญญา
ความสามารถและความสนใจ  โดยมีผูค้อยแนะน าช่วยเหลือตามค าเหมาะสม 
             2. การน าส่ือประสมมาใช ้ หมายถึงการน าเอาส่ือการสอนหลายๆอยา่งมาสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีคุณค่า  ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอย่างมีระบบ  การใช้ส่ือประสมจะช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์  
จากประสาทสัมผสัท่ีผสมผสานใหน้กัเรียนไดค้น้พบวธีิการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการไดม้ากท่ีสุด            
             3. การเอากระบวนการกลุ่มมาใช้  เติมความสัมพนัธ์ระหว่างครูและนักเรียนมีลกัษณะ
ในทางเดียวกนั  ครูเป็นผูน้ า  นกัเรียนเป็นผูต้าม  นกัเรียนไม่มีโอกาสฝึกฝนการท างานร่วมกนัเป็น
หมู่คณะ   แนวโนม้ในปัจจุบนัและอนาคตของกระบวนการการเรียนรู้จึงตอ้งน ากระบวนการกลุ่ม
มาใชเ้ปิดโอกาสให้เด็กนกัเรียนประกอบกิจกรรมร่วมกนั   ทฤษฏีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิด
ทางพฤติกรรมศาสตร์  ซ่ึงน ามาไวใ้นรูปของชุดกิจกรรมโดยเฉพาะชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม 
              4. ทฤษฏีการเรียนรู้  จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนไดป้ฏิบติั  เขา้ร่วมกิจกรรม
ดว้ยตวัเอง  ตรวจสอบการเรียนรู้ของตวัเองวา่ถูกหรือผิดไดท้นัที  มีการเสริมแรงคือ  ผูเ้รียนจะเกิด
ความภาคภูมิใจในท่ีตนเองท าไดถู้กตอ้งเป็นการให้ก าลงัใจท่ีจะเรียนต่อไป  ถา้ตนเองท าไม่ถูกตอ้ง
จะไดท้ราบว่าท่ีถูกตอ้งนั้น  คือ  อะไรจะไดไ้ตร่ตรองความเขา้ใจ  ซ่ึงจะไม่ท าให้เกิดความทอ้แท้
หรือส้ินหวงัในการเรียนเพราะเขามีโอกาสท่ีจะส าเร็จไดอ้ยา่งคนอ่ืน 
 บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2545 : 92-94) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและหลกัการในการน าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้มาใช ้พอสรุปได ้5 ประการ ดงัน้ี  
 1. การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยค านึงถึงความตอ้งการ  ความ 
ถนดั  และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนตามความ
สนใจ โดยครูเป็นผูค้อยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 2. เปล่ียนแนวคิดจากการจัดการเรียนการสอนท่ียึดครูเป็นหลักมาเป็นการสร้ าง
ประสบการณ์ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจดว้ยแหล่งเรียนรู้หรือส่ือ
ต่างๆ 
 3. การน าส่ือหลากหลายรูปแบบหรือการจดัระบบส่ือมาใชผ้สมผสานกนัใหเ้กิดความ 
เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
 4. เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบั 
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ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการน าอากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้และร่วมกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีน าไปสู่การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5. การจดัระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม 
ตามความสนใจของตนเอง ตดัสินใจดว้ยตนเอง มีการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การจดัสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึงหลกัการและทฤษฏีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รียน  และเกิดปฏิกิริยาสัมพนัธ์
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม  ยึดตามทฤษฏีส่ือประสม  กระบวนการกลุ่ม  
และทฤษฏีการเรียนรู้  เป็นแนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริงและสามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
 ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบท่ีหลากหลายองค์ประกอบ ซ่ึงได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไว ้ดงัน้ี 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 95) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไว ้ดงัน้ี 
 1. คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม เป็นคู่มือท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหผู้ใ้ชชุ้ดกิจกรรมศึกษาและปฏิบติัตาม
เพื่อให้บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดว้ยแผนกิจกรรม ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียมก่อนสอน
บทบาทของผูเ้รียน และการจดัชั้นเรียน (ในกรณีของชุดกิจกรรมท่ีมุ่งใชก้บักลุ่มยอ่ยเช่น ในศูนย์
การเรียน)  
 2. บตัรงาน เป็นบตัรท่ีมีคาสั่งวา่จะให้ผูเ้รียนปฏิบติัอะไรบา้ง โดยระบุกิจกรรมตามล าดบั
ขั้นตอนของการเรียน  
 3. แบบทดสอบวดัผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียน เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้าหรับตรวจสอบวา่
หลงัจากเรียน ชุดกิจกรรมจบแล้วผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ก าหนดไวห้รือไม ่ 
 4. ส่ือการเรียนต่างๆ เป็นส่ือสาหรับผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์าร
เรียนไดศึ้กษามีหลายชนิดประกอบกนั อาจเป็นประเภทส่ิงพิมพ ์เช่น บทความ เน้ือหาเฉพาะเร่ือง
จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภทโสตทศันูปกรณ์  
  ทิศนา  แขมมณี (2543:10-12) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 
  1. ช่ือกิจกรรม  ประกอบด้วยหมายเลขกิจกรรม  ช่ือของกิจกรรม  และเน้ือหาของ
กิจกรรมนั้น 
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  2.  ค าช้ีแจง  เป็นส่วนท่ีอธิบายความมุ่งหมายหลกัของกิจกรรม และลกัษณะของการจดั
กิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั้น 
    3.  จุดมุ่งหมาย  เป็นส่วนท่ีระบุจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของกิจกรรมนั้น 
  4. ความคิดรวบยอด  เป็นส่วนท่ีระบุเน้ือหาหรือมโนทศัน์ของกิจกรรมนั้น ส่วนน้ีควร
ไดรั้บการย  ้าและเนน้เป็นพิเศษ 
  5.  ส่ือ เป็นส่วนท่ีระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม เพื่อช่วยให้ครูทราบ
วา่ตอ้งเตรียมอะไรบา้ง 
  6.  เวลาท่ีใช ้เป็นส่วนท่ีระบุโดยประมาณวา่ กิจกรรมนั้นควรใชเ้วลาเพียงใด 
  7. ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม  เป็นส่วนท่ีระบุในการจดักิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน 
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ซ่ึงนอกจากจะสอดคลอ้งกบัหลกัวิชาแลว้ ยงัเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ครูในการด าเนินการ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  7.1  ขั้นน า  เป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 
  7.2  ขั้นกิจกรรม  เป็นส่วนท่ีท าใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท า
ใหเ้กิดประสบการณ์น าไปสู่การเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
  7.3  ขั้นอภิปราย  เป็นส่วนท่ีผูเ้รียนจะไดมี้โอกาสน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากขั้น
กิจกรรมมาวเิคราะห์  เพื่อใหเ้กิดความเขา้และอภิปรายเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางออกไปอีก 
  7.4  ขั้นสรุป  เป็นส่วนท่ีครูและผูเ้รียนประมวลขอ้ความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นกิจกรรม และขั้น
อภิปราย  น ามาสรุปหาสาระส าคญัท่ีสามารถน าไปใชต่้อไป 
  7.5  ขั้นฝึกปฏิบติั  เป็นส่วนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในกิจกรรม
ไปฝึกปฏิบติัเพิ่มเติม 
        7.6  ขั้นประเมินผล  เป็นส่วนท่ีไดรั้บความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัจากการฝึก
ปฏิบติัครบถว้นทุกขั้นตอนแลว้  โดยไดท้  าแบบฝึกกิจกรรมทบทวนทา้ยชุดกิจกรรมองคป์ระกอบ
  สุวิทย ์  มูลค า และอรทยั มูลค า (2551 : 52) เสนอวา่ ชุดกิจกรรมมีองคป์ระกอบส าคญั 4 
ประการ ไดแ้ก่ 
  1. คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม เป็นคู่มือหรือแผนการสอนส าหรับผูส้อนใชศึ้กษาและปฏิบติั
ตามขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดช้ีแจงไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น การน าเขา้สู่บทเรียน การจดัชั้นเรียน 
บทบาทผูเ้รียน เป็นตน้ ลกัษณะของคู่มืออาจจดัท าเป็นเล่มหรือแผน่พบัก็ได ้
  2. บตัรค าสั่งหรือบตัรงาน เป็นเอกสารท่ีบอกให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมแต่ละอยา่งตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้บรรจุอยูใ่นชุดกิจกรรม บตัรค าสั่งหรือบตัรงานจะมีครบตามจ านวนกลุ่มหรือ
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จ านวนผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ย ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา ค าสั่งให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมและ
การสรุปบทเรียน การจดัท าบตัรค าสั่งหรือบตัรงานส่วนใหญ่นิยมใชก้ระดาษแขง็ขนาด 6× 8 น้ิว 
  3.  เน้ือหาสาระและส่ือการเรียนประเภทต่างๆ จดัไวใ้นรูปของส่ือท่ีหลากหลายอาจแบ่งได ้
2 ประเภทดงัน้ี 

    3.1 ประเภทเอกสารส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ วารสาร บทความ ใบความรู้ (Fact Sheet)  
ของเน้ือหาเฉพาะเร่ือง บทเรียนโปรแกรมเป็นตน้ 

3.2 ประเภทโสตทศันูปกรณ์ เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพ เทป
บนัทึกเสียง เทปโทรทศัน์ สไลด์ (Slide) วีดีทศัน์ (Video) ซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นตน้ 

4. แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัและประเมินความรู้ดว้ยตนเอง  ทั้งก่อนและ
หลงัเรียนอาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจบัคู่ เลือกตอบ หรือ กาเคร่ืองหมายถูกผดิก็ได ้
 สุคนธ์  สินธพานนท ์(2551:18-19) ไดเ้สนอไวว้า่ในชุดกิจกรรมแต่ชุดมีเน้ือหาเหมือนกนั
คือเร่ืองเดียวกนั เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาชุดกิจกรรมการเรียนรุ้แลว้จะมีการประเมินผลและการซ่อม
เสริม ส าหรับเวลาท่ีใช้นั้นข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูเ้รียน ส่วนองค์ประกอบท่ีส าคญัของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ 
 1. ค  าช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรม เป็นค าช้ีแจงให้ผูเ้รียนทราบจุดประสงค์ของการเรียน
ศึกษาชุดกิจกรรมและส่วนประกอบของชุดกิจกรรม เช่น ประกอบดว้ยบตัรค าสั่ง บตัรปฏิบติัการ 
บตัรเน้ือหา บตัรฝึกหดัและบตัรเฉลย บตัรปฏิบติัและบตัรเฉลย บตัรทดสอบและบตัรเฉลย บตัร
ทดสอบและบตัรเฉลย 
 2. บตัรค าสั่ง  เป็นการช้ีแจงรายละเอียดของการศึกษาชุดกิจกรรมนัน่ว่าตอ้งปฏิบติัตาม
ขั้นตอนอยา่งไร 
 3.  บตัรกิจกรรมหรือบตัรปฏิบติัการ บางชุดกิจกรรมอาจออกแบบให้มีบตัรกิจกรรมหรือ
บตัรปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นบตัรท่ีบอกใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมต่างๆ 
 4.  บตัรเน้ือหา เป็นบตัรท่ีบอกเน้ือหาท่ีให้ผูเ้รียนศึกษา ส่ิงท่ีควรมีในบตัรเน้ือหา คือ หัว
เร่ือง สูตร นิยาม และค าอธิบาย 
 5.  บตัรแบบฝึกหรือบตัรงาน เป็นแบบฝึกหัดท่ีให้ผูเ้รียนท าหลงัจากได้ท ากิจกรรมละ
ศึกษาเน้ือหาจนเขา้ใจแลว้ 
  จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผูก้  าหนดองค์ประกอบของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ไวห้ลายรูปแบบ สรุปไดว้่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมีองค์ประกอบ
หลกั คือ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียน และการประเมินผล ส าหรับงานวิจยั
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คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดป้ระยกุตจ์ากรูปแบบต่างๆขั้นตน้เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ การจดัการเรียนรู้
ของผูว้จิยัเอง โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1.  ช่ือกิจกรรม 
 2.  ค  าน า 
 3.  ค  าช้ีแจง 
 4.  ค  าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน 
 5.  สาระส าคญั/จุดประสงค ์
 6.  ใบความรู้/ใบกิจกรรม 
 7.  แนวค าตอบ 
 8.  แบบทดสอบ 
 9.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
  
4.  ข้ันตอนการสร้างชุดกจิกรรม 
 การสร้างชุดกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านได้
เสนอขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

บ ารุงศกัด์ิ  บูระสิทธ์ิ (2548: 57)             
  1. ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ 
  2. ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยท่ีครูจะสามารถถ่ายทอดให้
นกัเรียนแต่ละคร้ัง 
  3. ก าหนดหวัเร่ือง 
  4. ก าหนดมโนคติและหลกัการ 
  5. ก าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเร่ือง 
  6. ก าหนดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
  7. ก าหนดแบบประเมินผล 
  8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุ  อุปกรณ์  
  9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 
  10. การใชชุ้ดกิจกรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนส าคญั คือ  ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ขั้น
น าเขา้สู่บทเรียน  ขั้นประกอบกิจกรรม  ขั้นสรุปผลการเรียน และท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อดู
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีไดเ้ปล่ียนไป 
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  จนัทร์จิรา  รัตนไพบูลย ์(2549 : 48) ไดก้ล่าวขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้
ดงัน้ี ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น จ  าเป็นจะตอ้งรู้จกัการสร้างชุดกิจกรรมก่อนว่า ตอ้งมี
หลกัการด าเนินการอยา่งไร ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการ มีดงัน้ี 

1. วเิคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ การก าหนดหน่วย หวัเร่ือง และมโนคติ 
2. การวางแผน  วางแผนล่วงหนา้  ก าหนดรายละเอียด 
3. การผลิตส่ือการเรียนการเรียนเป็นการผลิตส่ือประเภทต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
4. หาประสิทธิภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของชุดการสอนโดยน าไปทดลองใช ้ 

ปรับปรุงใหมี้คุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2551 : 53-54) ไดส้รุปขั้นตอนของการผลิตชุดกิจกรรม มี

ขั้นตอนดงัน้ี 
1. ก าหนดเร่ืองเพื่อท าชุดกิจกรรม อาจก าหนดตามเร่ืองในหลกัสูตรหรือก าหนดเร่ืองใหม่

ข้ึนมาก็ไดก้ารจดัแบ่งเร่ืองยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหาและลกัษณะการใชชุ้ดกิจกรรมนั้นๆ 
การแบ่งเน้ือเร่ืองเพื่อท าชุดกิจกรรมในแต่ละระดบัยอ่มไม่เหมือนกนั 

2. ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมู่วิชาหรือบูรณาการ
แบบสหวทิยาการไดต้ามความเหมาะสม 

3. จดัเป็นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นก่ีหน่วย แต่ละหน่วยจะใชเ้วลาเท่าไรนั้นควรพิจารณา
ใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นผูเ้รียน 

4. ก าหนดหวัเร่ือง จดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้แต่ละ
หน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ 4-6 หวัขอ้ 

5. ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการ ตอ้งก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผูเ้รียนเกิด
ความคิดรวมยอดหรือสามารถสรุปหลกัการ แนวคิดอะไร ถา้ผูส้อนเองยงัไม่รู้ชดัเจนว่าจะให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้งการก าหนดกรอบความคิด หรือหลกัการก็จะให้ชดัเจน ซ่ึงจะรวมไป
ถึงการจดักิจกรรม เน้ือหาสาระ ส่ือและส่วนประกอบอ่ืนๆ ก็จะไม่ชดัเจนตามไปดว้ย 

6. ก าหนดจุดประสงคก์ารสอน หมายถึง จุดประสงคท์ัว่ไปและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
รวมทั้งการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวใ้หช้ดัเจน 

7. ก าหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซ่ึงจะ
เป็นแนวทางในการเลือกและผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างท่ี
ผูเ้รียนปฏิบติั เช่น การอ่าน การท ากิจกรรมตามบตัรค าสั่ง การตอบค าถาม การเขียนภาพการ
ทดลอง การเล่นเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นตน้ 
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8. ก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งออกแบบประเมินผลใหต้รงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
โดยใชก้ารสอบแบบอิงเกณฑ์ (การวดัผลท่ียึดเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคโ์ดย
ไม่มีการน าไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน) เพื่อให้ผูส้อนทราบวา่หลงัจากผา่นกิจกรรมมาเรียบร้อยแลว้ 
ผูเ้รียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

9. เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุอุปกรณ์และวธีิการท่ีผูส้อนใชถื้อเป็นส่ือการสอนทั้งส้ิน 
เม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหัวเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ควรจดัส่ือการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็น
หมวดหมู่ในกล่อง/แฟ้มท่ีเตรียมไว ้ ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรง ความเท่ียงก่อน
น าไปใช้ เราเรียกส่ือการสอนแบบน้ีว่า ชุดกิจกรรมโดยปกติรูปแบบของชุดกิจกรรมท่ีดีควรมี
มาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใชแ้ละความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเก็บรักษา โดยพิจารณา
ในดา้นต่างๆ เช่น การใชป้ระโยชน์ความประหยดั ความคงทนถาวร ความน่าสนใจ ความทนัสมยั 
ทนัเหตุการณ์ ความสวยงามเป็นตน้ 

10. สร้างขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมทั้งเฉลย การสร้างขอ้สอบเพื่อทดสอบก่อน
และหลงัเรียนควรสร้างให้ครอบคลุมเน้ือหาและกิจกรรมท่ีก าหนดให้เกิดการเรียนรู้โดยพิจารณา
จากจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นส าคญั ขอ้สอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเนน้กรอบความรู้ส าคญัใน
ประเด็นหลกัมากกวา่รายละเอียดปลีกยอ่ย หรือถามเพื่อความจ าเพียงอยา่งเดียว เม่ือสร้างเสร็จแลว้
ควรท าเฉลยไวใ้หพ้ร้อมกนัส่งไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

11. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เม่ือสร้างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ตอ้งน าชุด
กิจกรรมนั้นๆ ไปทดสอบโดยวิธีการต่างๆ ก่อนน าไปใชจ้ริง เช่น ทดลองเพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครอบคลุมและความตรงของเน้ือหาเป็นตน้ 
  จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้ประยุกต์แนวคิดในการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เข้าด้วยกันเพื่อให้เหมาะสมตามขั้นตอน  สรุปได้ว่าขั้นตอนการสร้างชุด
กิจกรรมประกอบดว้ย  5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  ขั้นวเิคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ การก าหนดหน่วย หวัเร่ือง และมโนคติ 
  2.  ขั้นการวางแผน วางแผนล่วงหน้า ก าหนดรายละเอียด ก าหนดวตัถุประสงค์ ก าหนด
กิจกรรม  ก าหนดแบบประเมิน  
  3.  ขั้นการเลือกและผลิตส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช้ คือ เป็นส่ือการสอนทั้งส้ิน 
เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหัวเร่ืองแลว้ ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไว ้ เป็นหมวดหมู่น าไป
ทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา่ “ชุดกิจกรรม” 
  4.  ขั้นการหาประสิทธิภาพ หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกนัว่า ชุด
กิจกรรมท่ี สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอนผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑ์ล่วงหนา้ โดยค านึงหลกั
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ท่ีว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุผล การใช้ชุด
กิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีไดป้รับปรุงแลว้และมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้สามารถนาไปสอน
ผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดบัการศึกษา 
 5.  ขั้นการใชชุ้ดกิจกรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนส าคญั คือ  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  ขั้นประกอบกิจกรรม  ขั้นสรุปผลการเรียน และท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ
ดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีไดเ้ปล่ียนไป  
  
5.  ข้ันตอนการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 เพื่อการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชอ้ย่างไดผ้ล บุญเก้ือ ควรหาเวช (2550 : 84) ได้
กล่าวถึงขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 
 1. ผูส้อนควรแนะน าหรือช้ีแจงภาพรวมของชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้ผูเ้รียนได้
เขา้ใจ เช่น ลกัษณะการจดัการเรียนรู้ ส่วนประกอบท่ีส าคญั แนะน าการใชบ้ตัรค าสั่ง การใชส่ื้อ
ต่างๆ เป็นตน้ 
 2. ใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองจากบตัรค าสั่งและด าเนินตามกิจกรรมของบตัรค าสั่งจนครบ
กระบวนการโดยมีการประเมินตนเองทั้งก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม
กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมส าหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยปกติชุดกิจกรรมชนิดน้ีมกัจะใช้การ
สอนแบบศูนยก์ารเรียน ดงันั้นการใชชุ้ดกิจกรรมควรน าเนินการดงัน้ี 
   2.1 แนะน าหรือช้ีแจงการใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนเขา้ใจวธีิใช ้
   2.2  แบ่งกลุ่มยอ่ยผูเ้รียนตามจ านวนชุดกิจกรรม 
   2.3 ใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมตามบตัรค าสั่งท่ีอยูใ่นชุดกิจกรรมโดยเร่ิมตน้พร้อมๆ กนั
ภายในชุดกิจกรรมจะก าหนดค าสั่ง กิจกรรม การประเมิน ภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 
 3. เม่ือผูเ้รียนกลุ่มใดประกอบกิจกรรมเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดแลว้ ให้สลบัหมุนเวียนกบั
กลุ่มอ่ืนๆ ในกรณีท่ียงัสลบักลุ่มไม่ได้ให้ปฏิบติักิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ส ารองชุดกิจกรรม
ประกอบค าบรรยายของผูส้อนการใชชุ้ดกิจกรรมประกอบค าบรรยายของครู ควรด าเนินการดงัน้ี 
  3.1 ผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจอยา่งดีกบับตัรค าสั่ง เน้ือหา ส่ือ ใบงานและกิจกรรม 
  3.2 ผูส้อนตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์หรือส่ือในการน าเสนอหรือการสาธิตโดยฝึกให้
เกิดทกัษะก่อนน าไปปฏิบติัจริง 
  3.3 ผูส้อนตอ้งประเมินการใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป 
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 สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2551)ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้
ดงัน้ี 
 1. ขั้นทดสอบก่อนเรียน 
 ให้ผูเ้รียนได้ทดสอบก่อนเรียนเพื่อพิจารณาพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียน อาจใช้เวลา
ประมาณ 10-15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบใหผู้เ้รียนแต่ละคนทราบพื้นฐานความรู้ของตน 
 2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
 3. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน 

 ผูส้อนจะตอ้งช้ีแจงหรืออธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจอยา่งละเอียดทุกขั้นตอนก่อนลงมือท า 
กิจกรรม 
 4. ขั้นสรุปบทเรียน 

ผูส้อนน าสรุปบทเรียนซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการถามหรือให้ผูเ้รียนสรุปความเขา้ใจหรือ
สาระท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนมีความคิดรวบยอดตามหลกัการท่ีก าหนด 
 5. ประเมินผลการเรียน 
 โดยการท าขอ้ทดสอบหลงัเรียนเพื่อประเมินดูว่าผูเ้รียนบรรลุตามจุดประสงคห์รือไม่เพื่อ
จะไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนในกรณีท่ียงัไม่ผา่นจุดประสงคท่ี์ก าหนดขอ้ใดขอ้หน่ึง 
 สุวฒัน์  มุทธเมทา (2553: 339-340)  กล่าวไวว้่า  โดยทัว่ไปการใช้ชุดกิจกรรมมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี  คือ 
             1. ทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพฤติกรรมเบ้ืองตน้  อนัเป็นหลกัฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียนใช้
เวลาประมาณ  10-15  นาที 
 2. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  เป็นขั้นส าคญัของการใช้ชุดการเรียนเหมือนการสอนตามปกติ
ทัว่ไป  ทั้งน้ีเน่ืองจากขั้นน าเขา้สู้บทเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นมีความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนในศูนยก์ารเรียนรู้ 
 3. ขั้นประกอบกิจกรรม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.1  แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม  เพื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนยต่์างๆ 
        3.2  เม่ือผูเ้รียนกลุ่มต่างๆ  ท ากิจกรรมในศูนยเ์สร็จแลว้ก็ให้เปล่ียนไปท ากิจกรรม
ในศูนยอ่ื์น 
   4. สรุปบทเรียน  ครูน าในการสรุปบทเรียนซ่ึงอาจท าไดโ้ดยใชว้ิธีซกัถาม  การให้ผูเ้รียน
เล่าสรุปความเขา้ใจหรือการท ากิจกรรมเพิ่มเติมก็ได ้ ทั้งน้ีเพื่อให้แน่ใจวา่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความคิด
รวบยอดหรือหลกัการตามท่ีก าหนด 
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 5. ประเมินผลการเรียน  ให้ผูเ้รียนท าขอ้สอบอีกคร้ังเพื่อประเมินดูว่าผูเ้รียนบรรลุตามท่ี
ก าหนดจุดประสงค์หรือไม่  เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนในกรณีท่ีไม่ผ่าน
จุดประสงค์ท่ีก าหนดให้ขอ้ใดขอ้หน่ึง  ถา้ผูเ้รียนสอบผ่านจุดประสงค์ทั้งหมดทุกขอ้ก็ให้ผูเ้รียน
เรียนชุดกิจกรรมต่อไป 
 การน าชุดกิจกรรมไปใช้นั้น  สามารถน าไปใชใ้นการเรียนเป็นรายบุคคล  การเรียนเป็นคู่   
การเรียนเป็นกลุ่ม  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  เร้าความสนใจของผูเ้รียน  โดยใช้วิธีการต่างๆ  เช่น  บททวนความรู้ใน
เน้ือหาเดิม  เกม  ปริศนา  ค  าถาม  เป็นตน้ 
 ขั้นตอนท่ี 2  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 3 ใหผู้เ้รียนศึกษาชุดกิจกรรมดงัน้ี 
  1.ศึกษาค าช้ีแจงของการใชชุ้ดกิจกรรมและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
  2.ศึกษาบตัรค าสั่ง 
  3.ศึกษาและปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรปฏิบติัการ(ถ้ามี)และตรวจ
ค าตอบจากบตัรเฉลย 
  4.ศึกษาบตัรเน้ือหา 
  5.ท าแบบฝึกหดัและตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย   
  6.ท าบตัรเฉลย 
  7.ประเมินตนเองโดยการตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยและให้คะแนนด้วยความ
ซ่ือสัตย ์
 ขั้นตอนท่ี 4  สรุปทบทวนความรู้  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปความรู้ในประเด็นส าคญัท่ี
ไดจ้ากการศึกษาชุดกิจกรรม  
 จากการศึกษาขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน ผูว้ิจยัสรุปขั้นตอนการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดด้งัน้ี เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจดัเตรียมไวใ้ห้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยตวัเองและลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูคอยเป็น
ผูใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือ  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลข้างต้นมาประยุกต์ใช้เพื่อความ
เหมาะสมและใชเ้ป็นแนวทางในการใชชุ้ดกิจกรรม มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาค าช้ีแจงส าหรับใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งละเอียด 
 2. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามบตัรเน้ือหา และปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือส าหรับ 
นกัเรียนจบจบเน้ือหา 
 3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียน 
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 4. ท ากิจกรรมตามบตัรกิจกรรม สังเกตและบนัทึกผลท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม 
 5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อวดัพฤติกรรมการเรียนรู้หลงัจากท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 
ไปแลว้ 
 
6.  การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม   เป็นการน าชุดกิจกรรมท่ีผลิตข้ึนเป็นต้นแบบ 
(Prototype) ไปทดลองใช ้(Try out) ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ระบบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดผล
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแลว้จึงน าไปทดลองสอนจริง (Trial run) แลว้น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขอีก
คร้ัง ก่อนท่ีจะผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก  การน าชุดกิจกรรมท่ีไดท้ดลองใช้และปรับปรุงแลว้ไป
สอนจริงในชั้นเรียนอาจใชเ้วลา 1 ภาคเรียนเป็นอยา่งนอ้ย  ซ่ึงประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึง
มีนกัการศึกษาหลายท่านท่ีไดพ้ดูถึงการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑต่์างๆ ดงัน้ี 
 เลิศ  อานันทนะและคนอ่ืนๆ(2537: 494) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนว่า เป็นค าท่ีมาจกัภาษาองักฤษ Developmental Testing (การ
ตรวจสอบพฒันาการเพื่อให้งานด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ) หมายถึง การน าชุดการสอนไป
ทดลองใช ้(Try out) เพื่อปรับปรุงแลว้จึงน าไปสอนจริง (Trail run) น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 
เสร็จแลว้จึงผลิตออกมาเป็นชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพการทดลองใช้ หมายถึง  การน าชุดการ
สอนท่ีผลิตเป็นต้นแบบไปทดลองใช้ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละระบบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหเ้ท่ากบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้การทดลองสอนจริง หมายถึง การน าชุด
การสอนท่ีท าการทดลองใช้และปรับปรุงแลว้ของทุกหน่วยในแต่ละวิชาไปสอนจริงในชั้นเรียน 
หรือในสถานการณ์เรียนท่ีแทจ้ริง ความจ าเป็นท่ีตอ้งการทดสอบประสิทธิภาพในระบบการผลิต
ทุกประเภทจะตอ้งมีการตรวจสอบเสียก่อน เพื่อเป็นการประกนัว่าจะมีประสิทธิภาพจริงตามท่ี
มุ่งหวงัไว ้การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนมีความจ าเป็นส าหรับผูผ้ลิต ผูใ้ช้ ซ่ึงแยก
อธิบายไดด้งัน้ี 
          ส าหรับหน่วยงานผลิตชุดการสอน เป็นการประกนัคุณภาพของชุดการสอนวา่อยู่ในขั้นท่ี
พอเหมาะท่ีจะลงทุนผลิตออกแบบมาเป็นจ านวนมากหรือไม่ หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพ
เสียก่อนถา้ผลิตออกมาใชป้ระโยชน์ไม่ดี ก็จ  าเป็นตอ้งท าใหม่ เป็นการส้ินเปลืองเวลา แรงงาน และ
เงินทุน 
          ส าหรับผูท่ี้ใช้ชุดการสอน ก่อนน าชุดการสอนไปใช้ ครูควรมัน่ใจว่าชุดการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดบัขั้น
จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ชุ ด ก า ร ส อ น ท่ี ค่ า ท า ง ก า ร ส อ น จ ริ ง ต า ม ท่ี เ ก ณ ฑ์ ก า ห น ด ไ ว ้
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          ส าหรับผูผ้ลิตชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท าใหผู้ผ้ลิตมัน่ใจไดว้า่เน้ือหาท่ีบรรจุ
ลงในชุดการสอนเหมาะสม ง่ายต่อการเขา้ใจ ช่วยให้ผูผ้ลิตมีความช านาญสูงข้ึน เป็นการประหยดั
แรงงาน แรงสมอง เวลา และเงินทองในการเตรียมตน้แบบ 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2545 : 494) ไดก้ล่าวถึง  

1. ความจ าเป็นของการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ดงัต่อไปน้ี  
1.1 ส าหรับหน่วยงานผลิตชุดกิจกรรม เป็นการประกนัคุณภาพของชุดกิจกรรมวา่

อยู่ในขั้นสูงเหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่ทดสอบประสิทธิภาพและ 
ผลิตออกมาใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่ดีก็ตอ้งท าใหม่ เป็นการส้ินเปลืองทั้งเวลา แรงงาน และเงินทอง  

1.2 ส าหรับผูใ้ช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมช่วยให้ผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ี
มุ่งหวงั ดงันั้นก่อนการน าชุดกิจกรรมไปใช ้ครูควรมัน่ใจวา่ชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ ในการ
ช่วยใหไ้ดชุ้ดกิจกรรมท่ีมีคุณค่าตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

1.3 ส าหรับผูผ้ลิตชุดกิจกรรม การทดสอบหาประสิทธิภาพจะทาให้ผูผ้ลิตมัน่ใจ
ไดว้า่ เน้ือหาท่ีบรรจุในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมและง่ายต่อการเขา้ใจ อนัจะช่วยให้ผูผ้ลิต มี
ความช านาญสูงข้ึน เป็นการประหยดัแรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรียมตน้แบบ  

2. การก าหนดเกณฑ์หาประสิทธิภาพ หมายถึง การก าหนดระดบัประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ การก าหนดเกณฑจ์ะประเมินจากพฤติกรรม ของผูเ้รียน 2 
ประเภท คือ  
   2.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง เป็นการประเมินจากพฤติกรรมยอ่ย ๆ หลาย
พฤติกรรม เรียกวา่ “กระบวนการ” (Process) ของผูเ้รียนท่ีสังเกตจากการประกอบ กิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีผูส้อนก าหนด 
  2.2. พฤติกรรมขั้นสุดทา้ย เป็นการประเมินผลลพัธ์ (Product) ของผูเ้รียนโดย
พิจารณาจากการสอบหลงัเรียน  
 ชยัยงค ์พรหมวงศ์  (2556 : 11) ไดก้ล่าวถึง การตีความผลการค านวณหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี การคลาดเคล่ือนของผลลพัธ์ ให้มีความคลาดเคล่ือนหรือความแปรปรวน
ของผลลพัธ์ไดไ้ม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต ่าไปสูง = 2.5 นัน่ให้ผลลพัธ์ของค่า  E1 หรือ E2 ท่ี
ถือวา่เป็นไปตามเกณฑ์ มีค่าต ่ากวา่เกณฑ์ ไม่เกิน 25% และสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวไ้ม่เกิน 2.5 % หาก
ส่ือหรือชุดกิจกรรมไดรั้บการออแบบและพฒันาอยา่งดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรือ E2 ท่ีค  านวณไดจ้าก
การทดสอบประสิทธิภาพ จะตอ้งใกลเ้คียงกนัและห่างกนัไม่เกิน 5 %  ซ่ึงเป็นตวัช้ีท่ีจะยืนยนัไดว้า่
นกัเรียนไดมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่อเน่ืองตามล าดบัขั้นหรือไม่ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมขั้นสุดทา้ย อีกนยัหน่ึงตอ้งประกนัไดว้า่นกัเรียนมีความรู้จริงไม่ใช่ท ากิจกรรมหรือสอบ
ไดเ้พราะการเดา  
               3. การทดลองประสิทธิภาพ  เม่ือผลิตชุดกิจกรรมข้ึนมาแล้ว  ตอ้งน าชุดกิจกรรมไปหา
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
                      3.1  การทดลองแบบ (1:1)   คือ  การทดลองกับผูเ้รียน 3 คน  โดยใช้ผูเ้รียนท่ีมี
สติปัญญาระดบัสูง  ปานกลาง  ต ่า  น าผลท่ีหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้น ามาปรับปรุงให้ดีข้ึน  ปกติ
คะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองจะต ่ากวา่เกณฑ ์
                      3.2  การทดลองกลุ่มเล็ก  (1:10) คือ  การทดลองกบัผูเ้รียน 6- 10  คน  โดยใชผู้เ้รียนท่ี
มีสติปัญญาระดบัสูง  ปานกลาง  ต ่า    น าผลท่ีหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้น ามาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
                      3.3 การทดลองภาคสนาม  (1:100)  คือ  การทดลองกบัผูเ้รียนทั้งชั้นจ านวน 30 -100 
คน  น าผลท่ีได้ไปค านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  หากต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ ตอ้ง
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการสอนใหม่ตามหลักการความจริงท่ีต้องหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ดงัน้ี 
                        3.3.1  เพื่อความมัน่ใจวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
                        3.3.2  เพื่อความแน่ใจว่าชุดกิจกรรมนั้นสามารถท าให้การเรียนการสอนบรรลุ
จุดประสงคท่ี์แทจ้ริง 
                        3.3.3  ถ้าจะผลิตชุดกิจกรรมออกมาจ านวนมาก  การทดสอบหาประสิทธิภาพจะ
เป็นหลกัประกนัว่าผลิตออกมาแล้วก็ใช้ได้  มิเช่นนั้นจะเสียงบประมาณ  เสียแรงงาน  เสียเวลา  
เพราะผลิตออกมาแลว้ใชป้ระโยชน์ไม่ได ้

  ประเมินโดยไม่ไดต้ั้งเกณฑไ์วล่้วงหนา้  เป็นการประเมินดว้ยการเปรียบเทียบผลการ
สอบของผูเ้รียนภายหลงัจากท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมนั้นแลว้ (Post-test)  สูงกวา่ก่อนเรียน(Pre-test)  
อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่  หาผลการเปรียบเทียบพบวา่ผูเ้รียนไดค้ะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญั ก็แสดงวา่ชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมไว ้ ดงัน้ี 
 1. เพื่อความแน่ใจวา่ชุดฝึกหรือชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อความแน่ใจว่า ชุดฝึกหรือชุดกิจกรรมนั้นสามารถท าให้การเรียนการสอน

บรรลุตามจุดมุ่งหมายอยา่งแทจ้ริง 
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 3. ถา้จะผลิตชุดกิจกรรมออกมาเป็นจ านวนมาก การทดลองหาประสิทธิภาพจะเป็น
หลกัประกนัวา่ ผลิตออกมาแลว้ใชไ้ด ้มิฉะนั้นอาจเสียงบประมาณ เสียแรงงาน เสียเวลา เพราะผลิต
ออกมาแลว้ใชก้ารไม่ได ้
 ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จะน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองหาประสิทธิภาพ โดยไดต้ั้งเกณฑ์ 80/80 เน่ืองจากเป็นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์การเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อใหไ้ดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสามารถประกนัไดว้า่มีประสิทธิภาพตามจริงท่ีมุ่งหวงัและเกิดผลการวิจยัท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือ
ได ้
 
7.  ประโยชน์ของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  
 ชุดกิจกรรมถือวา่เป็นส่ือการจดัการเรียนการสอนส าเร็จรูปท่ีช่วยในการจดักิจกรรมให้เกิด
การเรียนรู้ทกัษะกระบวนการอย่างมีระบบ ซ่ึงถือว่าเป็นคุณค่าท่ีส าคญัของชุดกิจกรรมท่ีส าคญั
ประการหน่ึง ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรม ไวด้งัน้ี 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 110) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 
 1.  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบรายบุคคล ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความถนดัความสนใจตาม
เวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่หละคน 
 2.ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู  เพราะชุดการเรียนช่วยให้ผูเ้รียนเรียนได้ดว้ย
ตวัเองหรือตอ้งการความช่วยเหลือเพียงเล็กนอ้ย 
 3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน  เพราะผูเ้รียนสามารถน าเอาชุดกิจกรรมไป
ใชไ้ดทุ้กสถานท่ีและเวลา 
 4. ช่วยลดภาระ  ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ครูเพราะชุดกิจกรรม
ผลิตไวเ้ป็นหมวดหมู่  สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที 
 5.เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
 6.ช่วยใหค้รูวดัผลการเรียนไดต้รงตามเป้าหมาย 
 7.เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นฝึกการตดัสินใจ  แสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 8. ช่วยใหผู้เ้รียนจ านวนมากไดรั้บรู้แนวคิดกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 9. ช่วยฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัเคารพความคิดของผูอ่ื้น 
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 บ ารุงศกัด์ิ  บูระสิทธ์ิ (2548 : 57-58)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้
ดงัน้ี 
  1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู   ลดบทบาทในการบอกของครู 
  2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน  เพราะส่ือผสมท่ีได้จดัไวใ้น
ระบบเป็นการแปรเปล่ียนกิจกรรมและช่วยรักษาระดบัความสนใจของผูเ้รียนตลอดเวลา 
  3. เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาด้วยตวัเอง  ท าให้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้
พิจารณาขอ้มูล  ฝึกความรับผดิชอบและการตดัสินใจ 
  4. เป็นหลกัความรู้ท่ีทนัสมยัและค านึกถึงหลกัจิตวทิยา 
  5. ช่วยขจดัปัญหาขาดแคลนครู  เพราะผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้
  6. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  เพราะสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กเวลา 
 สุธนธ์  สินธพานนท ์(2551: 21-22) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1. ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามสามรถในการศึกษาความรู้ในการเรียนการสอนดว้ยตนเองเป็น
การฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้  ทกัษะการอ่านและสรุปความรู้อยา่งเป็นระบบ 
 2. การท าแบบฝึกหดั แบบทกัษะการเรียนรู้  และแบบทกัษะการคิดทา้ยชุดกิจกรรม
ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดเป็นแกปั้ญหาเป็นสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดโดย สมศ 
 3.  ผูเ้รียนมีวินยัในตวัเอง จากการท่ี ผูเ้รียนท าตามค าสั่งในขั้นตอนต่างๆ  ท่ีก าหนด
ในชุดกิจกรรม การตรวจแบบฝึกหดั  แบบทกัษะการเรียนรู้  หรือใบงานดว้ยตวัเองนั้นท าให้ผูเ้รียน
รู้จกัฝึกตนเองใหท้ าตามกติกา 
 4.  ผูเ้รียนรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  รับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั  เป็นการ
ฝึกความเป็นประชาธิปไตย  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญของการอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตย 
 5.  การใชชุ้ดกิจกรรมนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรียนไดข้ึ้นอยูก่บัการออกแบบของ

ผูส้อนท่ีเอ้ือต่อการศึกษาดว้ยตนเอง 

 จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการสอนของครูลง เพิ่มศกัยภาพของผูเ้รียนโดย
ผูเ้รียนค้นควา้หาความรู้ด้วยตนเองลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผูค้อยให้
ค  าแนะน าและใหค้  าปรึกษา และยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั และยงัเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาข้ึนอยูก่บั
ตวัผูเ้รียนว่ามีความพร้อมท่ีจะศึกษาเวลาใด ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรับผิดชอบ และรู้จกัท างาน
ร่วมกนัเน่ืองจากบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการท างานกลุ่ม 
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มีการวดัผลบ่อยๆ ท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้การกระท าของตนเองและเกิดการสร้างแรงจูงใจ เป็นการ
ส่งเสริมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
 
8.  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ขา้งตน้นั้น 
ผูว้จิยัยงัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัวิจยัหลายท่าน ดงัรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 

พนิดา  เ อ่ียมนูญ (2553) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงาน
วทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถความคิดสร้างสรรคท์าง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1)ช่ือชุดกิจกรรม 2) ขอ้แนะน า
ในการใช้ชุดกิจกรรม 3) ค าช้ีแจง  4) จุดประสงค์ของกิจกรรม 5) เวลาท่ีใช ้6) สาระการเรียนรู้ 7)
กิจกรรมการเรียนรู้ 8)ประเมินผล ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงาน
วทิยาศาสตร์มีความสามารถความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วรฉตัร  มลธุรัช (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองชีวิตสัมพนัธ์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีองค์ประกอบดงัน้ี 1) คู่มือครู 2) แผนการจดัการเรียนรู้     
3) ส่ือส าหรับชุดกิจกรรม 3.1)บตัรเน้ือหา 3.2)บตัรกิจกรรม 3.3) แบบทดสอบ 4) แบบประเมิน
ผลการวิจัยพบว่า  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง ชีวิต
สัมพนัธ์  มีประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากบั 81.48/80.37 ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลงัเรียน พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และการประเมินการใช้ชุดกิจกรรมมี
คามเหมาะสมในภาพรวมระดบัมาก 

อรพรรณ  จิตก าเนิด (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกวิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ืองสารในชีวติประจ าวนั ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1) คู่มือครู  2) แผนการจดัการเรียนรู้ 3) ส่ือส าหรับชุดกิจกรรม 3.1)ใบความรู้ 3.2)ใบกิจกรรม    
3.3) แบบฝึกหัด 4) แบบทดสอบ ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ผงักราฟิก วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ืองสารในชีวิตประจ าวนั มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และมีประสิทธิภาพ 
81.67/81.83 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองสารใน
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ชีวิตประจ าวนั หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ผงักราฟิก เร่ืองสารในชีวิตประจ าวนั 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ผ ังกราฟิก เ ร่ืองสารใน
ชีวิตประจ าวนั ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 

อัจฉรา  เพชรอ่อน (2553) ได้ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความ
หลากหลายของพืชและสัตว ์ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5   มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1)คู่มือครู ประกอบดว้ย1.1) ค  าช้ีแจง 1.2) แผนการจดัการเรียนรู้ 2)คู่มือ
นกัเรียนประกอบดว้ย 2.1) ค  าช้ีแจง 2.2)จุดประสงค์  2.3) เวลาท่ีใช ้ 2.4) ขั้นกิจกรรม 2.5) การวดั
และประเมินผล 3) ใบความรู้ ใบกิจกรรม และบนัทึกกิจกรรม 4)การประเมินผล  ซ่ึงผลการวิจยั
พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 80.37/81.48 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้สาระวทิยาศาสตร์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรม สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีผลการประเมิน
กระบวนการกลุ่มของนกัเรียน อยู่ในระดบัดีมาก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึง
พอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์เร่ืองความหลากหลายของพืชและสัตว ์อยูใ่นระดบัมาก 

พรปวีณ์  กอกอง ( 2555) ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยเทคนิค STAD  
เร่ืองสารรอบตวั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีองคป์ระกอบดงัน้ี 1) คู่มือการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับครู ประกอบด้วย รายการส่ือและอุปกรณ์ และแผนการจดัการเรียนรู้    
2) กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน ขั้นตอนการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD  ช่ือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐานและ
ตวัช้ีวดั บตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม บตัรเฉลยกิจกรรม แบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรมพร้อม
แบบเฉลย  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  เร่ืองสาร
รอบตวั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชก้บั
นกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก มีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.25/81.20 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
หลงัเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค STAD  เร่ืองสารรอบตวั ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 และมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 7.30 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD  เร่ืองสารรอบตวั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  
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สรรยา  จนัทร์พุฒ ( 2555) ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา
ตามมาตรฐานของหลกัสูตร โดยการสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1  ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 1)เอกสารส าหรับครู ประกอบดว้ย  คู่มือครูผูส้อนและ แผนการจดัการ
เรียนรู้ 2)เอกสารส าหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย  ค  าช้ีแจง บตัรกิจกรรม บตัรเน้ือหา แบบทดสอบ 
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาตามมาตรฐานของ
หลกัสูตร โดยการสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีองคป์ระกอบ
คือ 1)คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม 2)แผนการจดัการเรียนรู้ 3) ส่ือการเรียนรู้  4) การวดัและประเมินผล 
พบว่า มีความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมทั้ง 4ชุด มีประสิทธิภาพ 77.78/76.67, 77.08/76.00, 77.56/76.00, และ 77.17/76.00 
ตามล าดบัเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัเน้ือหาตามมาตรฐานของหลกัสูตร โดยการสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าขนาด
อิทธิพล เท่ากับ 3.93 และ 3.53 ตามล าดับ และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาตามมาตรฐานของหลกัสูตร โดยการสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

Tanya (1996 : 73-77) ไดใ้ช้ชุดการสอนเป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนของนกัเรียน 
พบว่า นกัเรียนมีความสนใจและเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาต่างๆ ไดดี้ ช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีนกัเรียน
เขา้ใจยาก และช่วยแกปั้ญหาของครูผูส้อนและก่อนท าการสอนครูควรมีการวางแผนในเร่ืองของ
เน้ือหาสาระก่อนการท าการสอน 

Haver ( 2007 : 151) ไดศึ้กษาชุดการสอนท่ีเรียกวา่ Multi–Sensory Instruction package  
( MIP) กบันักเรียนตวัอย่าง 282 คนใน 3ระดับ คือ เกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 ขอ้มูลทางสถิติ
สนบัสนุนวา่การใชชุ้ดการสอนวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาวิทยาศาสตร์มากข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อ
ชุดการสอนดว้ย 
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ตอนที ่3 แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 
1.  ความหมายของการคิดวเิคราะห์   
 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการคิดไวแ้ตกต่างกนัไป เพื่อการน าไปใช้
อยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 
 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547 : 24) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้นเพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ี
เกิดข้ึน 
 ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า
เป็นการระบุเร่ืองหรือปัญหา จ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อจดักลุ่มอย่างเป็นระบบ ระบุ
เหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล แลตรวจสอบขอ้มูลหรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้
เพียงพอในการตดัสินใจ/แกปั้ญหา/คิดสร้างสรรค ์
 วุฒิไกร  เท่ียงดี  (2549:11) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไวว้า่ เป็นความสามารถ
ของสมองในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงต่างๆ เพื่อคน้หาวา่ส่ิงนั้นๆ มีองค์ประกอบ
อยา่งไร มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
 สุวทิย ์มูลค า (2550: 9)ใหค้วามหมายของการวเิคราะห์และการคิดวเิคราะห์วา่การวิเคราะห์ 
(Analysis) หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วน ๆ เพื่อคน้หา
วา่มีองคป์ระกอบยอ่ย ๆ อะไรบา้ง ท ามาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอ้ยา่งไรและมีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัอย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการจ าแนก 
แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์
และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หา สภาพความเป็นจริงหรือ
ส่ิงส าคญัของส่ิงท่ีก าหนดให ้
 ประพนัศิริ  สุเสารัจ ( 2551: 53-54) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไวว้่า การคิด
วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยกแยะขอ้มูลประกอบ
ของส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ เร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยและจดัเป็นหมวดหมู่ 
เพื่อคน้หาความจริง  ความส าคญั แก่นแท ้หรือองค์ประกอบหลกัการ ของเร่ืองนั้นๆ สามารถ
อธิบายตีความส่ิงท่ีเห็นส่ิงท่ีอาจแฝงซ่อนอยู่ภายในส่ิงต่างๆ หรือปรากฏได้อย่างชัดเจนรวมทั้ง
ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ  ว่าเก่ียวพนักนัอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผล
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กระทบต่อกนัอยา่งไร อาศยัหลกัการใดจนไดค้วามคิดเห็นเพื่อน าไปสู่หลกัการสรุป ประยุกตใ์ชใ้น
การท านายหรือคาดการณ์ส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2555 : 10-11) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือ การคิด
วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนประกอบย่อยของเหตุการณ์ เร่ืองราวเน้ือหา
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไรบา้ง โดยใชค้  าถามแบบวเิคราะห์ความส าคญั ความสัมพนัธ์ หลกัการ 
 Benjamin Bloom (1956) ใหค้วามหมายการคิดวเิคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะ
เพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญ
อยา่งไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และท่ีเป็นอยา่งนั้นอาศยัหลกัการของอะไร 
 Clark (1970: 11-13)  ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไวว้่า  การคิดวิเคราะห์ 
หมายถึงการแยกแยะส่วนต่างๆ  และสร้างความสัมพนัธ์ส่วนนั้นๆ  วา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
 Hannah and Michaelis (1977) ใหค้วามหมายของการคิดวเิคราะห์ไวว้า่  เป็นความสามารถ
ในการแยกเยอะส่วนยอ่ยของส่ิงต่างๆ  เพื่อดูความส าคญัและหลกัการของความเป็นไป 
 จากความหมายการคิดวิ เคราะห์ข้างต้นของนักการศึกษาหลายท่าน  สรุปได้ว่า 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ สามารถท่ีจะ หาความสัมพนัธ์ ความส าคญั และวิเคราะห์
หลกัการ ตีความ หาจุดมุ่งหมายของส่ิงใด ส่ิงหน่ึง ไม่วา่จะเป็นวตัถุส่ิงของเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ
ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในเร่ืองใด  เพื่อคน้หา
สาเหตุท่ีแทจ้ริงและน าไปใชใ้นการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
 
2.  องค์ประกอบของการคิดวเิคราะห์  
 การคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นและส าคญั ดงัน้ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงองคป์ระกอบ
ของการคิดวเิคราะห์ ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 22) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 
3 ดา้น ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ความส าคญั หมายถึง การพิจาณาหรือจ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีก าหนดมาให ้
วา่ช้ินใด เหตุการณ์ใด ตอนใด อะไรส าคญัท่ีสุด หรือจ าเป็น หรือมีบทบาทท่ีสุด  

2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ หมายถึง การคน้หาวา่ ความสัมพนัธ์ยอ่ยๆ ของเร่ืองราว 
หรือเหตุการณ์นั้นเก่ียวกนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร 

3. การวเิคราะห์หลกัการ หมายถึง การคน้หาโครงสร้างและระบบของวตัถุส่ิงของ 
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เร่ืองราว และการกระท าต่างๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นรวมกนัด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได ้เน่ืองดว้ยอะไร ยึด
อะไรเป็นหลกั เป็นแกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยึดหลกัการใด มีเทคนิคอยา่งไร หรือยึดคติ
ใด 
 สุวทิย ์ มูลค า (2547 :23-24) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์วา่ประกอบดว้ย 
3 ดา้น ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีส าคญัของ 
ส่ิงของหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว์ ข่าว ข้อความ หรือ
เหตุการณ์ เป็นตน้ 

2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนส าคญั 
ต่างๆ โดยระบุความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง
ระหวา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 

3. การวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนส าคญัใน 
เร่ืองนั้นๆวา่สัมพนัธ์อยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บุญน า เท่ียงดี, 2548:39) กล่าวว่า 
องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ย 
 1.  การตีความ ความเขา้ใจ และให้เหตุผล แก่ส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เพื่อแปลความของส่ิง
นั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และค่านิยม 
 2.  การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ 
 3.   การช่างสังเกต สงสัย ชกัถาม ขอบเขตของค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงวิเคราะห์ จะ
ยดึหลกั 5W 1H คือ Who (ใคร)  What (อะไร)  Where (ท่ีไหน)  When (เม่ือใด) Why (ท าไม)  How 
(อยา่งไร)  
 4.  การหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (ค าถาม) คน้หาค าตอบไดว้า่ อะไรเป็นสาเหตุในเร่ือง
นั้น เร่ืองน้ีใครเก่ียวขอ้ง เม่ือเกิดข้ึนเร่ืองน้ีส่งผลกระทบอยา่งไร มีองคป์รกอบใดบา้งท่ีน าไปสู่การ
ส่ิงนั้น มีวธีิการ ขั้นตอนการท าใหเ้กิดส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไร มีแนวทางแกปั้ญหาอยา่งไรบา้ง ถา้ท าเช่นน้ี
จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต ล าดบัเหตุการณ์น้ีดูว่า เกิดข้ึนไดอ้ย่างไร เขาท าส่ิงน้ีไดอ้ย่างไร  ส่ิงน้ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 ดวงใจ บุญประคอง (2549 : 82-83) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของทกัษะการคิดวิเคราะห์ไว้
ดงัน้ี  

1. การวเิคราะห์เน้ือหา เป็นความสามารถในการจ าแนกขอ้เทจ็จริงออกจากขอ้สมติ 
ฐาน 
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และสามารถสรุปขอ้ความนั้นๆได ้
2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วน

ต่างๆโดยการเช่ือมโยงเหตุและผล 
3. การวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการวเิคราะห์รูปแบบ วตัถุประสงค ์ 

ทศันคติและความคิดเห็นของผูเ้ขียน  
 จากความหมายท่ีนักการศึกษา/นักวิจยัได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์ พบว่า
องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ มี 3 ดา้น คือ เน้ือหา ความสัมพนัธ์ และหลกัการ ดงัตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  3  องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ 

นกัการศึกษา/นกัวจิยั องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ 
เน้ือหา ความสัมพนัธ์ หลกัการ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 22) ความส าคญั ความสัมพนัธ์ หลกัการ 
สุวทิย ์ มูลค า (2547 : 23-24) ส่วนประกอบ ความสัมพนัธ์ หลกัการ 
ดวงใจ บุญประคอง (2549 : 82-
83) 

เน้ือหา ความสัมพนัธ์ หลกัการ 

 
 ผูว้จิยัพิจารณา องคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ จากนกัการศึกษาดงักล่าวสรุปขอ้คิดเห็น
ไดว้า่ องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ คือ จะตอ้งมีความสามารถในการตีความ  มีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างซกัถาม มีความสามารถในการหา
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้นคือ 
 1. การวเิคราะห์เน้ือหา เป็นการวเิคราะห์วา่ ส่ิงท่ีอยูน่ั้นอะไรส าคญั หรือมีบทบาทมากท่ีสุด 
ขาดส่ิงนั้นเกิดผลอยา่งไร  ส่ิงใดเป็นเหตุ ส่ิงใดเป็นผล เหตุใดถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด 

2 . การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์  เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงของขอ้มูลในส่วนต่างๆ
วา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร อาศยัหลกัการใด เหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น 
 3.  การวิเคราะห์หลกัการ  เป็นความสามารถในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ความรู้
หลกัการและทฤษฏีและส่วนส าคญัในเร่ืองนั้นวา่ สัมพนัธ์กนัโดยอาศยัหลกัการใด  
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3.  คุณลกัษณะของบุคคลทีม่ีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
 การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นั้ นจะต้องพัฒนานิสัยให้มีทักษะ ท่ีจะส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์ต่อไป  มีนกัการศึกษาเสนอแนวทางไวด้งัน้ี  
 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547: 26-30) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถในการตีความเราไม่สามารถวิเคราะห์ส่ิงต่างๆไดห้ากไม่เร่ิมตน้ดว้ยการ
ท าความเขา้ใจขอ้มูลท่ีปรากฏเร่ิมแรกจึงจ าเป็นท่ีตอ้งพิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บวา่อะไรเป็นอะไร การ
ตีความสร้างความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์โดยส่ิงนั้นไม่ไดป้รากฏโยตตรงคือ ขอ้มูลไม่ได้
บอกโยตรงแต่เป็นการสร้างความเข้าใจท่ีเกินกว่าส่ิงท่ีปรากฏอนัเป็นการสร้างความเขา้ใจบน
พื้นฐานส่ิงท่ีปรากฏในขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์ 
 2.   ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ เราจะคิดวิเคราะห์ไดดี้นั้นจ าเป็นตอ้งมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานในเร่ืองนั้นเพราะความรู้จะช่วยก าหนดของเขตการวิเคราะห์แจกแจงและ
จ าแนกได้ว่าเร่ืองนั้ นเก่ียวข้องกับอะไรมีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างมีก่ีหมวดหมู่จ ัดล าดับ
ความส าคญัอยา่งไรและรู้วา่อะไรเป็นสาเหตุก่อใหเ้กิดอะไร 
 3.  ความช่างสังเกตช่างสงสัยและชกัถามนกัคิดเชิงวิเคราะห์ตอ้งมีองคป์ระกอบทั้งสามน้ี
ร่วมดว้ยคือตอ้งเป็นคนท่ีช่างสังเกตสามารถคน้พบความผิดปกติท่ามกลางส่ิงท่ีดูอยา่งผิวเผินแลว้
เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึนตอ้งเป็นคนท่ีช่างสงสัยเม่ือเห็นความผิดปกติแลว้ไม่ละเลยไปแต่จะหยุด
พจิารณาขบคิดไตร่ตรองและตอ้งเป็นคนช่างถามชองตั้งค  าถามกบัตวัเองและคนรอบๆขา้งเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อน าไปสู่การคิดต่อเก่ียวกบัเร่ืองนั้นการตั้งค  าถามจะน าไปสู่การสืบคน้ความจริงและ
เกิดความชดัเจนในประเด็นท่ีตอ้งการวเิคราะห์ 
 4.  ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลนกัคิดวิเคราะห์จะตอ้งมีความสามารถ
ในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลสามารถค้นหาค าตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดส่ิงนั้ น
เช่ือมโยงกบัเร่ืองน้ีไดอ้ย่างไรหรือเร่ืองน้ีใครเก่ียวขอ้งบา้งเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไรและค าถามอ่ืนท่ีมุ่ง
หมายการออกแรงทางสมองใหต้อ้งขบคิดอยา่งมีเหตุมีผลเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึนนกัคิดวิเคราะห์
จึงตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการใชเ้หตุผลจ าแนกแยกแยะไดว้า่ส่ิงใดเป็นจริงส่ิงใดเป็นความเท็จ
ส่ิงใดมีองค์ประกอบในรายละเอียดเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างไรการคิดเชิงวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้
ขอ้เทจ็จริงรู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆรู้วา่เร่ือง
นั้นมีองค์ประกอบอะไรบา้งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท าให้เราได้ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นฐานความรู้ในการ
น าไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาการประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



58 
 

 

 สุวทิย ์ มูลค า (2549 : 127) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการคิดวเิคราะห์ ไวด้งัน้ี 
 1. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีวเิคราะห์  
 2.  มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างซกัถาม 
 3.  มีความสามารถในการตีความ 
 4.  มีความสามารถในกรหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2555 : 12)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ ไวด้งัน้ี 

1. มีความรอบคอบและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
2. มีความสามรถในการอ่านและเลือกใชเ้หตุผลทนัที 
3. ยดึเป้าหมายเป็นหลกัในการคิดแกปั้ญหา 
4. สามารถใชค้วามรู้เดิมและใชค้  าง่ายๆ ในการอธิบายสาระความรู้ท่ียากใหเ้ขา้ใจง่าย 
5. สามารถแยกประเด็นยอ่ยจากปัญหาใหม่ เสนอวธีิแกปั้ญหาไดห้ลายวธีิ 
6. กระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาค าตอบและความหมายของส่ิงต่างๆ 
7. สามารถน าความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งมาใชแ้กปั้ญหาได ้
8. มีความอดทนและแสวงหาวธีิแกปั้ญหาอยา่งระมดัระวงัและเป็นระบบ 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ บุคคลท่ีมีความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์จะตอ้งมีความสามารถในการตีความ  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 
มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างชักถาม มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  มี
ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล เพื่อน ามาพิจารณาตดัสิน เก่ียวกบัเร่ืองราวหรือ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยมีเหตุผลสนบัสนุน  
 
4.  แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการคิด   
 การจดัการเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพกบัผูเ้รียนไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งศึกษาและท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้และวิธีจดัการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแนวคิดของนกั
การศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดเ้สนอรูปแบบการสอนท่ีเนน้กระบวนการคิด ไวท้ั้งหมด 
20 วธีิ ดงัน้ี 
 1. การใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  

2.  การเรียนรู้ “ฉลาดรู้”  
3.  การเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพความคิด  
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4.  การเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้  
5.  การสอนโดยใชชุ้ดการสอน  
6.  การสอนตามแนวพุทธวธีิ  

 7.  การสอนตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ 
8. การสอนตามวธีิของเทนนีสัน  
9.  การสอนตามหลกัการเรียนรู้ของกาเย ่ 
10.  การสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ  
11.  การสอนแบบกระบวนการ  
12. การสอนแบบโครงการ  
13.  การสอนแบบโครงงาน  
14.  การสอนแบบบูรณาการ  
15.  การสอนแบบรอบรู้  
16.  การสอนแบบศูนยก์ารเรียน  
17.  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน  
18.  การสอนแบบอุปนยั  
19.  การสอนแบบนิรนยั  

 20.  การสอนรายบุคคลหรือการเรียนดว้ยตนเอง 
 หน่วยการศึกษานิเทศก์  ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 33-74) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์วา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนคิด
เป็นท าเป็น และแกปั้ญหาได ้ซ่ึงนกัเรียนตอ้ง สืบคน้  เสาะหา ส ารวจตรวจสอบและคน้ควา้ดว้ย
วธีิการต่างๆ จนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้นั้นอยา่งมีความหมาย สมารถสร้างเป็นองคค์วามรู้
ของนกัเรียนเอง เก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์
ใดๆ ซ่ึงครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. กิจกรรมหลกั  
1.1 กระบวนการสืบสะหาความรู้ 
1.2 กระบวนการแกปั้ญหา 
1.3 การสืบคน้รายกรณี 
1.4 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
1.5 การเรียนรู้แบบสหร่วมใจ 
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1.6 การจดัโครงงานวทิยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมเสริม 

2.1 การจดันิทรรศการทางวทิยาศาสตร์ 
2.2 การแข่งขนัความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 
2.3 การจดัทศันศึกษาทางวทิยาศาสตร์ 
2.4 การจดัค่ายวทิยาศาสตร์ 
2.5 การจดัชุมนุมวทิยาศาสตร์ 
2.6 การเชิญผูมี้ประสบการณ์ดา้นวทิยาศาสตร์เป็นวทิยากร 

 1. กิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนพฒันากระบวนการคิดแกปั้ญหาอย่างเป็น
ระบบ ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ซ่ึงมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
   1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry  Process) 
             เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดสื้บคน้  สืบเสาะ  ส ารวจ  ตรวจสอบ  และคน้ควา้
ดว้ยวธีิการต่างๆ  จนเกิดความเขา้ใจและรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ประกอบดว้ย 
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเร่ืองท่ีสนใจ  อาจ

มาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่นช่วงเวลานั้น  หรือเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียนมาแลว้  เป็น
ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าถาม  เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการส ารวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

2.  ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจ  มี
การก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  ตั้งสมมติฐาน  ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้  ลงมือ
ปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้สนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลาย
วธีิ  เช่น  ท าการทดลอง  ท  ากิจกรรมภาคสนาม  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  เม่ือได้ขอ้มูลเพียงพอ  จึงน าขอ้มูลท่ีได้มา
วเิคราะห์  แปลผล  สรุปผล  น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ  เช่น  บรรยายสรุป  สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปวาด 

4.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 
แนวคิดท่ีไดจ้ะช่วยเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่างๆ  ท  าใหเ้กิดความรู้กวา้งข้ึน 

5.  ขั้นประเมิน (Evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ  วา่ 
นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง   อย่างไรและมากน้อยเพียงใด  จากนั้นจะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน 
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1.2  กระบวนการแก้ปัญหา (Problem  Solving  Process) 
              กระบวนการแก้ปัญหา  เป็นการจดักิจกรรมให้นักเรียนได้แก้ปัญหาต่างๆ  โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างมีระบบ  ผลท่ีได้จากการฝึกจะช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจ
แกปั้ญหาต่างๆ  ดว้ยวธีิการคิดอยา่งมีระบบ  ผลท่ีไดจ้ากการฝึกจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถตดัสินใจ
แกปั้ญหาต่างๆ  ดว้ยวธีิการคิดอยา่งสมเหตุสมผล  โดยใชก้ระบวนการหรือวิธีการ  ความรู้  ทกัษะ
ต่างๆ  และความเขา้ใจในปัญหานั้นมาประกอบกนัเพื่อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ท าความเขา้ใจปัญหา  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีพบอยา่งถ่องแทใ้น 
ประเด็นต่างๆคือ 

- ปัญหาถามวา่อยา่งไร 
- มีขอ้มูลใดบา้งแลว้ 
- มีเง่ือนไขหรือความตอ้งการขอ้มูลใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

                 การวิเคราะห์ปัญหาอย่างดีจะช่วยให้ขั้นตอนต่อไปด าเนินไปอย่างราบร่ืน  ซ่ึงการ
ประเมินวา่นกัเรียนเขา้ใจปัญหามากนอ้ยเพียงใด  ท าไดโ้ดยการก าหนดให้นกัเรียนเขียนแสดงถึง
ประเด็นต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

2. วางแผนแก้ปัญหา   ขั้นตอนน้ีจะเป็นการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้
ขอ้มูลจากปัญหาท่ีไดว้ิเคราะห์ไวแ้ลว้ในขั้นท่ี 1 ประกบกบัขอ้มูลและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
นั้นและน ามาใช้ประกอบกบัการวางแผนแกปั้ญหา ในกรณีท่ีตอ้งตรวจสอบโดยการทดสอบหรือ
ตรวจสอบ และอาจรวมทั้งแนวทางในการประเมินผลการแกปั้ญหา 

3.  การด าเนินการแกปั้ญหาและประสิทธิภาพและประเมินผล ขั้นตอนน้ีจะเป็นการลงมือ
แก้ปัญหาและประเมินว่าวิธีการแก้ปัญหาและผลท่ีได้ถูกต้องหรือได้ผลเป็นอย่างไร ถ้าการ
แกปั้ญหาท าไดถู้กตอ้งก็จะมีการประเมินต่อไปอีกวา่ วธีิการนั้นน่าจะยอมรับไปใชใ้นการแกปั้ญหา
อ่ืนๆ หรือไม่ แต่ถ้าพบว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ประสบผลส าเร็จ นักเรียนจะตอ้งยอ้นกลบัไปท า
ความเขา้ใจใหม่วา่มีขอ้บกพร่องประการใด เช่น ขอ้มูลก าหนดให้ไม่เพียงพอ เพื่อจะไดเ้ร่ิมตน้การ
แกปั้ญหาใหม่  

4.  ตรวจสอบการแกปั้ญหา เป็นการประเมินภาพรวมของการแกปั้ญหา ทั้งในดา้นวิธีการ
แกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ ทั้งน้ีในการแกปั้ญหา
ใดๆ ตอ้งตรวจสอบถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 1.3  การสืบค้นรายกรณ ี(Discovery  learning)  
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 การสืบคน้รายกรณี เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนคน้พบค าตอบ หรือหาความรู้ดว้ย
ตนเอง ซ่ึงครูจะเป็นผูน้ าสถานการณ์ท่ีเหมาะสมมาให้นกัเรียนคน้พบหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง มี 2 
แบบ คือ 

1. การคน้พบท่ีแนวทาง( Guide Discovery  Method) เป็นการจดักิจกรรมท่ีครูพยายามน า 
นกัเรียนเขา้สู่เน้ือหาโดยการใชค้  าถามท่ีสร้างข้ึนอยา่งเหมาะสม และการอธิบายเพื่อให้นกัเรียนได้
คน้พบความคิดรวบยอดหรือหลกัการ 

2. การคน้พบดว้ยตนเอง (Pure Discovery  Method) เป็นวธีิการท่ีคาดหวงัวา่นกัเรียนจะ 
ไปสู่ความคิดรวบยอด และหลกัการดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากครู 

ซ่ึงมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบรายกรณี มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเผชิญหนา้กบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีชวนสงสัยหรือน่าสนใจ โดยอาจ 

ด าเนินการ ดงัน้ี 
1) การใชค้  าถามของครู 
2) การใชเ้อกสาร วสัดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ รวมทั้งการทดลองประกอบการซกัถาม 
3) นกัเรียนเผชิญกบัส่ิงนั้น หรือสถานการณ์นั้นดว้ยความตั้งใจของตนเอง หรือโดย 

บงัเอิญแลว้ นกัเรียนจะตอ้งส ารวจ สังเกตส่ิงนั้น สถานการณ์นั้น แลว้ตีความหมายของส่ิงนั้น สรุป
เป็นปัญหาหรือส่ิงท่ีน่าคน้หาต่อไป เพราะ “ส่ิง” “สถานการณ์” หรือ”สภาวะ” ท่ีเป็นตวักระตุน้
ความคิดและความสนใจนั้น เรียกวา่ “ส่ิงสืบคน้”( Inquiry) 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสัมพนัธ์และรวบรวมขอ้มูลหรือขั้นคิดสืบคน้ อาจจะเร่ิมจากการตั้งสมมติฐาน
(หลงัจากท่ีผ่านขั้นท่ี 1 มาแลว้) แลว้ไปรวบรวมหาขอ้มูลจากการทดลองหรือจากแหล่งวิชาการ
ต่างๆ ถ้าไม่มีสมมติฐานก็มีข้อสนใจท่ีอยากรู้อยากคิดหรือค้นควา้ต่อไป ฉะร้ันขั้นน้ีอาจเป็น
กิจกรรมลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี 

1)  ค  าถาม-ค าตอบ ท่ีผูเ้รียนคิดเองไปเร่ือยๆจนหาขอ้สรุปไม่ได ้
2) ค าถาม-ค าตอบ  หรือการอภิปรายท่ีมีผูอ่ื้น กระตุน้ใหคิ้ดจนสรุปความรู้ใหม่เองได ้
3) การด าเนินงานจดัระบบการหาข้อมูล โดยเร่ิมคิดถึงส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองนั้นแล้ว

แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อคิด คน้ควา้ หาขอ้มูล 
ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุปความรู้ท่ีคน้พบใหม่ จะตอ้งน าเอาส่ิงท่ีคน้พบไดใ้นขั้นท่ี 2 มาสรุปเป็น 

แนวคิดใหม่ เพื่อขยายแนวคิดเดิมนั้น ในขั้นน้ีกิจกรรมส ารวจจะลดนอ้ยลงมาเหลือกิจกรรมเด่น 2 
ลกัษณะ คือ การสร้างความหมายใหก้บัขอ้มูล การคน้พบส่ิงใหม่ 

1.4  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory  learning : PL) 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใหผู้เ้รียนเป็น 
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ผูส้ร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีหลกัส าคญั 5 ประการ คือ 
1. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์เดิมของนกัเรียน 
2. ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีทา้ทายอยา่งต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ Action  

Learning  
3.  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองและระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
4. ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี ท าใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ท่ีทุกคนมีอยูอ่อกไปอยา่ง 

กวา้งขวาง 
5. มีการส่ือสารโดยการพดูหรือการเขียน เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนการวเิคราะห์ 

และสังเคราะห์ความรู้ 
 องค์ประกอบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีองคป์ระกบท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ (Experience) ครูช่วยใหน้กัเรียนน าประสบการณ์เดิมของตนมาพฒันา 
เป็นองคค์วามรู้ 

2.  การสะทอ้นความคิดและการอภิปราย (Reflect  and Discussion) ครูช่วยใหน้กัเรียน 
ไดมี้โอกาสแสดงออก เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึง 

3. เขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) นกัเรียนเกิด 
ความเขา้ใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิดข้ึนไดโ้ดยนกัเรียนเป็นฝ่ายริเร่ิม แลว้ครู
ช่วยเติมแต่งให้สมบูรณ์หรือในทางกลับกันครูเป็นผูน้ าทางและนักเรียนเป็นผูส้านต่อ จนเกิด
ความคิดนั้นสมบูรณ์เป็นความคิดรวบยอด 

4. การทดลองหรือประยกุตแ์นวคิด (Experience Application) นกัเรียนน าเอาการเรียนรู้ 
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบติัของ
นกัเรียน 
 หลกัการสอนแบบมีส่วนร่วม ในการจดักระบวนการเรียนรู้แต่ละคร้ังจะมีองค์ประกอบ
ทางดา้น พุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทกัษะพิสัย ซ่ึงมีหลกัการสอนแบบมีส่วนร่วมในแต่ละดา้น ดงัน้ี  

1. หลกัการสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม 
การสอนความรู้ (Knowledge) ท่ีใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือการคิดสร้างสรรค ์

และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ลกัษณะเฉพาะของการสอนความรู้ท่ียึดหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการสอนความรู้นั้นเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาวชิานั้น 
 2. หลกัการสอนเจตคติอยา่งมีส่วนร่วม 
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 การสอนในดา้นจิตพิสัย ซ่ึงองคป์ระกอบ 2 ดา้น คือการสร้างความรู้สึกท่ีสอดคลอ้งกบัเจต
คติ และการจดัระบบความคิด ความเช่ือ เม่ือน าสัมพนัธ์กบัหลกัการทัว่ไปของการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมลกัษณะเฉพาะของการสอนเจตคติ คือเนน้ประสบการณ์ดา้นความรู้สึกของผูเ้รียน ผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและโตแ้ยง้อยา่งเต็มท่ี ผูเ้รียนไดส้รุปดว้ยตนเอง โดยผูส้อนกระตุน้
ให้ผูเ้รียนคิดและช่วยเพิ่มเติม ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมทั้งในหรือนอกเวลาเรียนเพื่อให้มีเจตคติท่ีฝ่ัง
แน่นมากข้ึน 

3. หลกัการสอนทกัษะแบบมีส่วนร่วม 
การสอนทกัษะมีขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ขั้นรู้ชดัเห็นจริง เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนรับรู้วา่ ทกัษะเหล่านั้น มีความส าคญั 
และฝึกฝนใหท้ าเป็นหรือท าไดอ้ยา่งไร 

3.2 ขั้นลงมือกระท า เป็นขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัท่ีไดเ้รียนรู้มา 
จากขั้นตอนแรก 
 1.5  การเรียนแบบสหร่วมใจ (Cooperative  Learning)  
 การเรียนแบบสหร่วมใจ เป็นการเรียนท่ีเน้นการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้
นกัเรียนท างานดว้ยกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 2-6 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและความส าคญัของผูอ่ื้น เพื่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้ทั้งดา้นความรู้ ( Cognitive) ทางดา้นอารมณ์จิตใจ (Affective)  
 ขั้นตอนการเรียนแบบสหร่วมใจ มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียม กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบดว้ยครูแนะน าทกัษะในการเรียนรู้ 
ร่วมกนัและจดักลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 2-6 คน ครูควรแนะน าเก่ียวกบัระเบียบ
ของกลุ่มบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม แจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนและการท ากิจกรรม
ร่วมกนัและทกัษะการฝึกฝนทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม 

2. ขั้นสอน ครูน าเขา้สู่บทเรียน แนะน าเน้ือหาและแหล่งขอ้มูลมอบหมายงานให ้
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม และอธิบายขั้นตอนการท างาน 

3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม  นกัเรียนรู่ร่วมกนัในกลุ่มยอ่ย โดยท่ีแต่ละคนมีบทบาทและ 
หน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม 
ในขั้นน้ีครูจะก าหนดใหน้กัเรียนใชเ้ทคนิคต่างๆ กนัในการท ากิจกรรมแต่ละคร้ัง เทคนิคท่ีใชแ้ต่ละ
คร้ังจะตอ้งเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียนแต่ละเร่ือง ในการเรียนแต่ละคร้ังหน่ึงๆ อาจตอ้ง
ใชเ้ทคนิคการเรียนหลายๆเทคนิคประกอบกนั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียน 

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั 
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หนา้ท่ีครบถว้นแลว้หรือยงั ผลการปฏิบติั ผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร เนน้การตรวจสอบผลงานกลุ่ม

และรายบุคคล ในบางกรณีนกัเรียนตอ้งซ่อมเสริมส่ิงท่ีขาดตกบกพร่อง ต่อจากนั้นเป็นการทดสอบ 

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป 

บทเรียนถา้มีส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ ครุควรอธิบายเพิ่มเติม ครุและนกัเรียนช่วยกนัประเมินผลการ

ท างานกลุ่มและพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

 ในการเรียนแบบร่วมใจ นกัเรียนเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการท ากิจกรรมการเรียนเพราะ
จะตอ้งรับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองและของเพื่อน ครุมีบทบาทในการวางแผน การเตรียมการ 
และการเป็นผูส้นบัสนุนการท ากิจกรรมของนกัเรียน 

1.6  การจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร์ (Project Method) 
                เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ หรือปฏิบติังานตามหัวขอ้ท่ีผูเ้รียน
สนใจ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งฝึกกระบวนการท างานอยา่งมีขั้นตอน มีการวางแผนในการท างานหรือการ
แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ จนการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ส่งผลให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย อนัเป็นประสบการณ์ตรงท่ีมีคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ไดว้ีการสอนโครงงานสามารถสอนต่อเน่ืองกบัวีสอนแบบบูรณาการได ้ทั้งใน
รูปแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนไดน้ าองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าบูรณาการเพื่อท าโครงงาน 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ขั้นก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ ผูส้อนเสนอสถานการณ์หรือตวัอยา่งท่ีเป็น 
ปัญหาและกระตุน้ให้ผูเ้รียนหาวีการแกปั้ญหาหรือย ัว่ยุให้ผูเ้รียนมีความตอ้งการใคร่เรียนใคร่รู้ ใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

2. ขั้นก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผูส้อนแนะน าใหผู้เ้รียนก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชดัเจน
วา่เรียนเพื่ออะไร จะท าโครงงานนั้นเพื่อแกปั้ญหาอะไร ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนก าหนดโครงงานแนวทาง
ในการด าเนินงานไดต้รงตามจุดมุ่งหมาย 

3. ขั้นวางแผนและวเิคราะห์โครงงาน ใหผู้เ้รียนวางแผนแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นโครงงานเด่ียว 
หรือกลุ่มก็ได้ แล้วเสนอแผนการด าเนินงานให้ผูส้อนพิจารณา ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือและ
ขอ้เสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเ้รียน ผูเ้รียนเขียนโครงงานตามหัวขอ้ซ่ึงมีหัวขอ้ส าคญั 
(ช่ือโครงงาน หลักการและเหตุผลวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย เจ้าของโครงการ ท่ีปรึกษา
โครงการ แหล่งความรู้ สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ วิธีด าเนินการ 
เคร่ืองมือท่ีใช ้ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ) 
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4.ขั้นลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตามแผนการท่ี
ก าหนดไวโ้ดยมีผูส้อนเป็นท่ีปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต เก็บรวบรวม
ขอ้มูล บนัทึกผลด าเนินการดว้ยความมานะอดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือกนัเป็นระยะ 
ๆ ผูส้อนจะเข้าไปเก่ียวข้องเท่าท่ีจ  าเป็น ผูเ้รียนเป็นผูใ้ช้ความคิด ความรู้ ในการวางแผนและ
ตดัสินใจท าดว้ยตนเอง 

5.ขั้นประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ผู ้สอนแนะน าให้ผู ้เ รียนรู้จักประเมินผลก่อน
ด าเนินการระหว่างด าเนินการและหลงัด าเนินการ คือรู้จกัพิจารณาวา่ก่อนท่ีจะด าเนินการมีสภาพ
เป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไรระหว่างท่ีด าเนินงานตามโครงงานนั้น ยงัมีส่ิงใดท่ีผิดพลาดหรือเป็น
ขอ้บกพร่องอยู่ ตอ้แก้ไขอะไรอีกบา้ง มีวิธีแก้ไขอย่างไร เม่ือด าเนินการไปแลว้ผูเ้รียนมีแนวคิด
อย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน ผูเ้รียนไดค้วามรู้อะไร ได้
ประโยชน์อยา่งไร และสามารถน าความรู้นั้นไปพฒันาปรับปรุงงานไดอ้ยา่งดียิ่งข้ึน หรือเอาความรู้
นั้นไปใชใ้นชีวติไดอ้ยา่งไร โดยผูเ้รียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมิน จากนั้น
ผูส้อนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซ่ึงผูป้กครองอาจจะมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย
ก็ได ้

6. ขั้นสรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เม่ือผูเ้รียนท างานตามแผนและเก็บขอ้มูลแลว้ตอ้ง
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานเพื่อน าเสนอผลงาน ซ่ึงนอกเหนือจากรายงานเอกสาร
แลว้ อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ แบบจ าลอง หรือของจริงประกอบการน าเสนอ อาจจดัไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น จดันิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ 
 2. กิจกรรมเสริม เป็นกิจกรรมท่ีจดัเพิ่มให้นกัรเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ และมีประสบการณ์
เพิ่มเติมความสนใจและความถนดั ซ่ึงมีขอ้ควรค านึก 3 ประการดงัน้ี 
 1.  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและร่วมบริการ โดยมี
อาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหแ้นะน าอยา่งใกลชิ้ด 

2.  ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้กิจกรรมตามความสมคัรใจของนกัเรียน 
3.  ครูท่ีปรึกษาหรือผูจ้ดักิจกรรมควรมีแผนการล่วงหนา้เสมอ ไม่ควรปล่อยไวแ้ละเตรียม 

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงั 
 กิจกรรมเสริมท่ีควรจดัใหน้กัเรียน มีดงัน้ี 
 2.1  การจัดนิทรรศการทางวทิยาศาสตร์ 
 การจดันิทรรศการทางวทิยาสตร์เป็นการจดัแสดงผลงานทางวทิยาศาสตร์ท่ีครูและนกัเรียน
หรือนักเรียนได้จดักระท าโดยวิธีการรวบรวมผลงานต่างๆ เช่น ผลงานจากการไปศึกษานอก
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สถานท่ี ผลงานการทดลอง ผลงานจากการรวบรวมความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยต่ีางๆ รวมทั้งผลงานการจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 2.2  การแข่งขันความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 
 การแข่งขนัความสามารถทางวทิยาศาสตร์  เป็นการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฒันานกัเรียน
ตามความสนใจ  ความตอ้งการ  ความถนดั  และความสามารถของแต่ละบุคคล  ใหไ้ดแ้สดงออกถึง
ความรู้  ความสามารถ  และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เช่น  การแข่งขนัตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์  การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  การแข่งขนัความสามารถด้านทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
          2.3  การทศันศึกษาทางวทิยาศาสตร์ 
 การทศันศึกษาทางวิทยาศาสตร์  เป็นการจดัประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนอกบริเวณ
โรงเรียน  ท าให้ผูเ้รียนเห็นและเผชิญกบับุคคล  สถานท่ี  และส่ิงต่างๆ  ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจและเห็นความเช่ือมโยงกบัวทิยาศาสตร์กบัสภาพจริงในชีวติ 
 2.4  การจัดค่ายวทิยาศาสตร์ 
 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เสริมหลกัสูตร  ซ่ึงจดัให้นักเรียนท่ีมาเข้าร่วม
กิจกรรมพกัแรมกนัท่ีใดท่ีหน่ึง  กิจกรรมการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีจดัข้ึนควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
เพิ่มพนูความรู้  ทกัษะกระบวนการ  และประสบการตรงทางวทิยาศาสตร์ในสภาพแวดลอ้มจริง 
 2.5  การจัดกจิกรรมชุมนุมทางวทิยาศาสตร์ 
 ชุมนุมวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตรหรือเสริมหลกัสูตรอย่างหน่ึง  ซ่ึงเป็นท่ี
ชุมนุมของนักเรียนท่ีมีความสนใจและมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  ร่วมกนัท างาน  ศึกษา  
คน้ควา้  ปรึกษา  และแก้ปัญหาต่างๆทางวิทยาศาสตร์ในเร่ืองท่ีตนสนใจ  โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการตามโครงการ/งานท่ีเห็นชอบร่วมกนั  และไดรั้บอนุมติัจากสถานศึกษาแลว้ภายใตก้าร
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 2.6  การเชิญผู้มีประสบการด้านวทิยาศาสตร์เป็นวทิยากร 
 การเชิญวิทยากรผูมี้ประสบการณ์ดา้นวิทยาศาสตร์มาให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์
แก่ผูเ้รียนนอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ปกติในหอ้งเรียน  นบัวา่เป็นกิจกรรม
ท่ีน่าสนใจท่ีจะช่วยส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจไดดี้วธีิหน่ึง 
 สรุปไดว้่า  การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวมา  เป็นการจดักิจกรรมเพื่อให้
ผูเ้รียนพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียน เป็นการเรียนรู้หลกัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองได ้ ท าให้ผูเ้รียนสร้างองค์
ความรู้และน าไปใช้ประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซ่ึงถือว่ากระบวนการพฒันา
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ผูเ้รียนให้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  อนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เพิ่มข้ึน  โดยในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชแ้นวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiring Process)  มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนให้มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึนซ่ึงมีขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเร่ืองท่ีสนใจ  อาจ
มาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่นช่วงเวลานั้น  หรือเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียนมาแลว้  เป็น
ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าถาม  เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการส ารวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

2.  ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจ  มี
การก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  ตั้งสมมติฐาน  ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้  ลงมือ
ปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้สนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  วิธีการตรวจสอบอาจท าไดห้ลาย
วธีิ  เช่น  ท าการทดลอง  ท  ากิจกรรมภาคสนาม  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  เม่ือได้ขอ้มูลเพียงพอ  จึงน าขอ้มูลท่ีได้มา
วเิคราะห์  แปลผล  สรุปผล  น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ  เช่น  บรรยายสรุป  สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปวาด 

4.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรูเดิม 
แนวคิดท่ีไดจ้ะช่วยเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่างๆ  ท  าใหเ้กิดความรู้กวา้งข้ึน 
 5.  ขั้นประเมิน (Evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ  ว่า
นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง   อย่างไรและมากน้อยเพียงใด  จากนั้นจะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ 
 
5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัยงั
ได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักวิจัยหลายท่าน ดังรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 
 ดวงใจ  บุญประคอง (2549)  ได้พฒันาผลการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงพนัธ์ุของ
ส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยั
พบวา่ ผลการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
มีคะแนนผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ความสามารถในการคิด
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วเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ือง การด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ ความคิดเห็น
ของนักเรียนนั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตท่ี
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากไปหาน้อย คือด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเอง
ระหว่างเพื่อน ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้มีการจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้นกัเรียนตอ้งลง
มือปฏิบติัจริง 
 ปาริสา  ขาวข า (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ ชุดฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีสร้างข้ึน ตามความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
79.23/77.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีท่ีระดบั .05 และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .033 หรือคิดเป็น ร้อยละ 
33 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัมาก 
 วารีรัตน์  สติราษฏร์ (2553) ได้ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี
ส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารรอบตวั ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ผลการวิจยัพบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการคิดวเิคราะห์ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สารรอบตวั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1มี
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 เทคนิคไดแ้ก่ เทคนิค LG, IG, TGT, STAD และ CO-OP 
CO-OP ในแต่ละชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ ดงัน้ี คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครูและกิจกรรม
การเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน ผลพิจารณาความเหมาะสม พบวา่ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากและมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 78.28/77.06   ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สาร
รอบตวัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองสารรอบตวั ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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Bassmajian  (1978 : 210 - A) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของระดบัวุฒิภาวะตามทฤษฏี
ของเพียเจต์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในรัฐคาลิฟอเนยร์ กบัความสามารถในการเรียนรู้
วิชาชีววิทยาและการพฒันาการคิดวิเคราะห์วิจารณ์กบักลุ่มนกัศึกษา 83 คน ท่ีเรียนวิชา Biology 1  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ของเบอร์น่ี (Burne) ปรากฏวา่นกัศึกษาท่ี
คิดดว้ยนามธรรม มีผลสัมฤทธ์ิวิชาชีววิทยาสูงกวา่กลุ่มท่ียงัไม่ถึงระดบัการคิดนามธรรม Lumkim 
(1999 : 369-A)ไดศึ้กษาผลการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ความ
คงทนในเน้ือหาวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนระดบั 5 และ 6 มีความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ไม่
ต่างกนั นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในวิชาสังคมไม่แตกต่างกัน ส าหรับนักเรียนระดับท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความคงทนในเน้ือหาวชิาสังคมศึกษาสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 

ตอนที ่4  แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กี่ยวกบัจิตวทิยาศาสตร์ 
 
1.  ความหมายของจิตวทิยาศาสตร์ 
 จิตวิทยาศาสตร์ เป็นคุณลกัษณะของบุคคลซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย
ไว ้ ดงัน้ี 

ส าลี  ทองทิว (2545:5) ไดข้ยายความหมายของค าวา่จิตวทิยาศาสตร์ไว ้ดงัน้ี  
1.  นกัเรียนท่ีมีจิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง นกัเรียนท่ีมีความสนใจใคร่รู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวัทั้งยงัมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองพอท่ีจะออกส ารวจศึกษา เพื่อ
หาค าตอบใหก้บัส่ิงท่ีตอ้งการรับรู้ ไม่รอคอยค าตอบจากหนงัสือหรือจากครูและผูเ้ช่ียวชาญแต่เพียง
อยา่งเดียว 

2.  นกัเรียนท่ีมีจิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง นกัเรียนท่ีใหค้วามส าคญัต่อความรู้หลกัการ  
ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเลือกท่ีจะใช้ความรู้หรือบูรณาการความรู้เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั
เพื่อจะใชใ้นการหาค าอธิบายใหก้บัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีพวกเขาสงสัยและ
ตอ้งการค าตอบ 

3.  นกัเรียนท่ีมีจิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง นกัเรียนท่ีเขา้ใจท่ีมาของหลกัการของขอ้คน้พบ 
และวิวฒันาการของการคน้พบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งยงัให้ความสนใจและความส าคญัต่อผูค้น้พบ
และต่อกระบวนการคน้พบเหล่าน้ี 

4.  นกัเรียนท่ีมีจิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง นกัเรียนท่ีใหค้วามส าคญัต่อการน าความรู้ท่ีได ้
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จากวิทยาศาสตร์ไปดดัแปลงประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัของตนเองหรือสร้างสรรคผ์ลงานอ่ืนๆ 
เพื่อน าไปใช ้

5.  นกัเรียนท่ีมีจิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง นกัเรียนท่ีตระหนกัถึงผลกระทบของการทดลอง 
และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอส่ิงแวดลอ้มและความสมดุลของธรรมชาติ 

6.  นกัเรียนท่ีมีจิตวทิยาศาสตร์  หมายถึง  นกัเรียนท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของ 
กระบวนการตั้ งค  าถาม ตั้ งสมมติฐาน การทดลอง การสรุปประมวลผลและการน าเสนอเพื่อ
อภิปรายผลการคน้พบในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ กบัทั้งสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์
หรือดดัแปลงใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีเพื่อหาค าตอบใหก้บัส่ิงท่ีสงสัยหรือตอ้งการพิสูจน ์

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 106 )ไดก้ล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ เป็น
คุณลกัษณะหรือลกัษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมัน่ 
อดทนรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ประหยดั การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ความมีเหตุผล การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

ปาริชาติ  เบ็ญจวรรณ์ (2551 : 46-47) ไดใ้ห้ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ไวว้า่  เป็น
คุณลกัษณะของจิตใจของบุคคลท่ีมีความคิด ความเช่ือความรู้สึกโนม้เอียงและยึดมัน่ในคุณค่าของ
วิธีการคิดท่ีอยู่บนพื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทรรศนะการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ใน
การวพิากษว์จิารณ์ความรู้ของผูรู้้หรือองคค์วามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ท่ีสมบูรณ์  
 Sanyo Denki (1997) ไดก้ล่าววา่ จิตวิทยาศาสตร์คือ ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจใน
วิทยาศาสตร์ ความคิดอย่างเป็นระบบ การรู้จกัการออกแบบและวางแผน ทกัษะการเรียนรู้การ
ทดลองและการสังเกต 
 Novak Gary (2005) ไดก้ล่าวไวว้่า จิตวิทยาศาสตร์เป็นมาตรฐานของความเป็นปรนยั 
ความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และความเป็นจริงท่ีสามารถท่ีจะพิสูจน์ไดเ้ก่ียวกบั ความรู้ ทกัษะ
และเจตคติ 
 UNESCO (2005) ไดก้ล่าวไวว้า่ จิตวิทยาศาสตร์ มีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือทศันคติทัว่ไป
ของมนุษย ์ตวัอย่างเช่น ทศันคติดา้นศิลปะ ดา้นบริหารธุรกิจ ดา้นจิตใจ ดา้นไหวพริบ ดา้น
ศีลธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็น ทศันคติท่ีมีอยูใ่นแต่ละคน 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาค านิยาม ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ของนกัการศึกษาหลายท่าน ซ่ึง
สรุปได้ว่า คุณลักษณะหรือบุคลิกนิสัยของผูเ้รียนหลังจากการทดลองจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ แลว้ท าให้ก่อเกิดเป็นลกัษณะนิสัยหรือความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจของบุคคลท่ี
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แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเยี่ยงนกัวิทยาศาสตร์ซ่ึงเกิดจากการศึกษาหาความรู้หรือการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์      

 
2.  คุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ 

Saunders. (1955) ได ้กล่าวถึงเจตคติทางวทิยาศาสตร์วา่มีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1.  มีระเบียบวนิยัในการด าเนินชีวติ 
2.  รู้จกัสังเกต 
3.  ไม่ล าเอียงในการทดลอง 
4.  รู้จกัส่ือข่าวสารท่ีไดรั้บ 
5.  ระมดัระวงัความผดิพลาดอนัอาจเกิดข้ึนและรู้จกัวธีิท่ีจะป้องกนั 
6. มีจิตใจกวา้งขวาง 
7.  มีความพร้อมท่ีจะหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 
8.  มีความเตม็ใจท่ีจะทดสอบความจริง 
9.  มีความรอบคอบในการสรุป เม่ือมีหลกัฐานเพียงพอ 
10.  มีทกัษะในการตั้งสมมติฐานจากขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอ 
Curtis, Well and William.(1960)ไดร้วบรวมลกัษณะของบุคคลท่ีมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ไว ้ดงัน้ี 
1.  ไม่มีความเช่ือเร่ืองเก่ียวกบัโชคลาง ความลึกลบัท่ีอธิบายไม่ได ้
2.  มีอุดมคติและความกระตือรือร้น อยากรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ทัว่ ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนโดยชอบ

ทดสอบความจริงท่ีเคยมีผูค้น้ควา้ไวแ้ลว้มีการสังเกตอยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
3.  มีนิสัยรักความจริงและเช่ือเหตุการณ์ท่ีตนไดท้ดสอบแลว้คือ 
4.  มีนิสัยท่ีจะประมาณเหตุผลและมีความเช่ือมัน่ ซ่ือสัตยต่์อหลกัวิชาและเหตุผลเพียงพอ

ในการกระท า 
5.  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นผูมี้ใจกวา้ง และยนิดีท่ีจะท าการทดลองเพื่อพิสูจน์

ความจริงไดเ้สมอ 
 Collete (1973:187) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของจิตวทิยาศาสตร์ โดยกล่าวถึงผูท่ี้มีจิตวทิยา
ศาสตร์ควรเป็นดงัน้ี 
 1.  มีความอยากรู้อยากเห็น 
 2.  มีเหตุผล 
 3.  ไม่ตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว จะเก็บขอ้สงสัยไวจ้นกวา่มีหลกัฐานพิสูจน์ได ้
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 4.  มีใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นโดยไม่อคติ 
 5.  มีการตดัสินใจอยา่งวนิิจวเิคราะห์พิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจ 
 6.  มีความเป็นปรนยัยดึความถูกตอ้งตามความเป็นจริงเป็นหลกั 
 7.  มีความเช่ือในเกียรติยศ ซ่ือตรง 
 8.  มีความถ่อมตนไม่โออ้วด 
 Joseph และคณะ (1976:4-5) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของบุคคลท่ีนบัวา่มีจิตวทิยาศาสตร์ 
ไวด้งัน้ี 
 1.  สามารถในการคิดและค านวณอยา่งละเอียดลออ 
 2.  มีใจเปิดกวา้งท่ีจะรับฟังความคิดเห็น หลกัฐาน และการทดลองใหม่ๆ 
 3.  มีความซ่ือสัตย ์
 4.  กลา้ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
 5.  ยอมรับการเปล่ียนแปลงของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
 6.  ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ 
 Victor (1980:17) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีจิตวทิยาศาสตร์ไว ้14 ขอ้ ดงัน้ี 
 1.  อยากรู้อยากเห็น 
 2.  พยายามหาหลกัฐานต่างๆ ท่ีเช่ือถือได ้
 3.  มีใจกวา้ง 
 4.  มีความหนกัแน่น 
 5.  ไม่ตดัสินใจดว้ยอารมณ์ 
 6.  ไม่ลงสรุปเม่ือยงัมีหลกัฐานไม่เพียงพอ 
 7.  เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 8.  ไม่ตดัสินใจเร่ืองใด เม่ือยงัมีหลกัฐานไม่เพียงพอ 
 9.  ไม่เช่ือค าพดูท่ียงัไม่มีขอ้พิสูจน์ 
 10.  ไม่เช่ือโชคลาง 
 11.  ยดึถือความจริง 
 12.  เตม็ใจท่ีจะตอบขอ้ซกัถามของคนอ่ืน 
 13.  เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงความเช่ือ เม่ือมีหลกัฐานใหม่ 

14. ยนิดีใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กระทรวงศึกษาธิการ (2555 :147-151) ได ้รวมเจตคติทางวทิยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
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เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อใหค้รอบคลุมพฤติกรรมดา้นจิตพิสัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวทิยาศาสตร์ทั้งหมด
และไดจ้  าแนกคุณลกัษณะและลกัษณะนิสัยของจิตวทิยาศาสตร์ออกเป็น 10 คุณลกัษณะท่ีครบคลุม
ลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบของเจตคติทางวทิยาศาสตร์และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ ในตวับุคคลซ่ึง
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  ความอยากรู้อยากเห็น คือ ความตอ้งการท่ีจะรู้หรือปรารถนาท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีตนสนใจหรือตอ้งการคน้พบส่ิงใหม่ ซ่ึงผูมี้ความอยากรู้อยากเห็นจะแสดงออก
โดยการถามค าถาม หรือมีความสงสัยในส่ิงท่ีตนเองสนใจอยากรู้ และมีความกระตือรือร้นในการ
เสาะแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีตนเองสนใจ 
 2.  ความมีเหตุผล  คือ  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง
และยอมรับในค าอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยการแสวงหาขอ้มูลจากการสังเกตหรือการทดลองท่ี
เช่ือถือไดม้าสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและ 
 3.  ความใจกวา้ง  คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นยอมรับการวิพากษว์ิจารณ์และ
ยินดีให้มีการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงโดยไม่ยึดมัน่ในแนวคิดของตน เต็มใจท่ีจะรับรู้ความคิดเห็นใหม่ๆ
และเตม็ใจท่ีจะเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นแก่ผูอ่ื้น 
 4.  ความซ่ือสัตย ์ คือ  การน าเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริง การสังเกตและบนัทึกผลต่างๆ 
โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ มีความมัน่คงหนกัแน่นต่อผลท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ ไม่น าสภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มาเก่ียวขอ้งกบัการตีความหมายผลงานต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์ 
 5.  ความพยายามมุ่งมัน่ คือ  ความตั้งใจแน่วแน่ในการคน้หาความรู้ ไม่ทอ้ถอยเม่ือผลการ
ทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ห รือด าเนินการ
แกปั้ญหาจนถึงท่ีสุด หรือจนกวา่จะไดรั้บค าตอบ 
 6.  ความรอบคอบ คือ  ความสามารถในการใช้วิจารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใดๆ ไม่
ยอมรับส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่เป็นจริงทนัที ถา้ยงัไม่มีการพิสูจน์ท่ีเช่ือถือได ้หลีกเล่ียงการตดัสินใจและ
การสรุปท่ีรวดเร็วเกินไป 
 7.  ความรับผิดชอบ  คือ  ความมุ่งมัน่ภายในจิตใจท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้ส าเร็จดว้ยดี 
และตระหนกัถึงผลของงานท่ีจะส่งผลต่อสังคม มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย 
 8.  ความร่วมมือช่วยเหลือ  คือ  การใชท้กัษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืน การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น การขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือจากผูอ่ื้น เพื่อความร่วมมือในการท างานกลุ่ม หรือการท างานใดงาน
หน่ึงใหด้ าเนินไปจนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
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 9.ความสร้างสรรค์  คือความกลา้ท่ีจะแสดงความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดา ความช่างสงสัย และไม่ยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบติัของคนอ่ืนซ่ึงน าไปสู่การคน้พบส่ิง
แปลกใหม่    

 10.  เจคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ คือ อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดท่ีดีเก่ียวกบัความสนใจ 
ความเช่ือ การยึดถือในคุณค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ของ
วทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อสังคมหรือตวันกัวทิยาศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย 
  10.1  ความสนใจในวทิยาศาสตร์  คือ ความรู้สึกช่ืนชอบ พึงพอใจในวิทยาศาสตร์ 
หรือส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 
  10.2  การเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ คือการับรู้ การยอมรับถึงประโยชน์ของ
วทิยาศาสตร์ หรือส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 
  10.3  ความเช่ือและค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ คือ ขอ้มูล ความคิดเห็น 
ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์ หรือส่ิงท่ีมีความเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ในด้านการ
เล็งเห็นถึงความส าคญั หรือการย  ามาใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมินการเลือกการตดัสินใจของบุคคล 
  10.4  คุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ คือ ความเช่ือและการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีดีงามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ ในการท่ีจะน าวิทยาศาสตร์ไปคิดและปฏิบติั 
เพื่อใหเ้กิดความดี ความถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อสังคมต่อไป 

 สรุปไดว้่าการแบ่งลกัษณะผูท่ี้มีจิตวิทยาศาสตร์นั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัว่าจะแบ่งเป็น
ลกัษณะใด ส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนัมาก ต่างกนัเฉพาะการจดัหมวดหมู่ของลกัษณะเขา้
ดว้ยกนัหรือแยกกนั ซ่ึงการพิจารณาการตดัสินการมีจิตวทิยาศาสตร์นั้นจะตอ้งอาศยัพฤติกรรมท่ีบ่ง
บอกลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์เหล่านั้นดว้ย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีการพฒันาเคร่ืองมือประเมินจิต
วิทยาศาสตร์ใช้คุณลักษณะทางจิตวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ  แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ทั้งหมด  5  ดา้น 
ประกอบด้วย   1) ความอยากรู้อยากเห็น  2) ความมีเหตุผล 3) ความพยายามมุ่งมัน่ 4) ความ
รับผดิชอบ  5) ความร่วมมือช่วยเหลือ  
 
3.  แนวทางการพฒันาจิตวทิยาศาสตร์ 
 การปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์(จิตวิทยาศาสตร์) ให้เกิดข้ึนในตวัเด็กนักเรียนเป็น
หนา้ท่ีโดยตรงของครูผูส้อน แนวทางในการด า เนินการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์นั้นมีนกัการ
ศึกษาเสนอไวด้งัน้ี 



76 
 

 

พชัรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (2537:63) ไดเ้สนอแนวทางท่ีผูส้อนจะพฒันาเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ไว ้ดงัน้ี 

1.  ให้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เนน้วิธีการ
เรียนรู้โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 2.  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมรับผดิชอบกิจกรรม เช่น การท า งานกลุ่มเพื่อฝึกการท างานร่วมกนั
ฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และฝึกการแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

3.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝึกการสังเกต การใชค้  า ถาม หรือสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วย
กระตุน้ผูเ้รียนเพื่อพฒันาเจตคติทางวทิยาศาสตร์ (จิตวทิยาศาสตร์) 

4.  ผูส้อนควรเตรียมกิจกรรมหลาย ๆ อย่างท่ีฝึกฝนดา้นประสาทสัมผสัและให้ความ
หลากหลายของประสบการณ์ ไม่เบ่ือหน่ายและอยากรู้อยากเห็น 

5.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์เพื่อใหเ้กิดความริเร่ิมสร้างสรรค ์
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ) ได้
กล่าวถึงการพฒันาเจตคติทางวทิยาศาสตร์ใหก้บันกัเรียนมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ี โดยเนน้วิธีการ
เรียนรู้จากการทดลองใหน้กัเรียนมีโอกาสใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ซ่ึงจะช่วยพฒันา 
เจตคติทางวทิยาศาสตร์ไปใชเ้วลาเดียวกนั 

2.  การมอบหมายใหท้ ากิจกรรมการเรียนวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะทุกการทดลองควรให ้
นกัเรียนท างานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ฝึกความ
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และในขณะท่ีนกัเรียนท าการทดลองนั้นครูตอ้งดูแลช่วยเหลือ
หรือใหค้วามช่วยเหลือบางอยา่ง และไดส้ังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในขณะนั้นดว้ย 

3.  การใชค้  าถาม หรือการสร้างสถานการณ์เป็นช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถสร้างเจต
คติทางวทิยาศาสตร์ไดดี้ 

4.  ในขณะท าการสอนควรน าหลกัการจิตวทิยาการศึกษามาใชใ้นรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บฝึกประสบการณ์หลาย ๆ ดา้น หรือฝึกประสาทสัมผสัหลาย ๆ ทาง
ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหว สถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ เพื่อเร้าใจให้นกัเรียนอยากเรียนรู้อยาก
เห็น การใหค้วามเอาใจใส่ของครู ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นพลงัส าคญัส่วนหน่ึงต่อการพฒันาเจตคติได ้

5.  ในการสอนแต่ละคร้ังพยายามสอดแทรกลกัษณะของเจตคติแต่ละลกัษณะตามความ
เหมาะสมของเน้ือหาบทเรียน และวยัของนกัเรียนกบัใหมี้การพฒันาลกัษณะเจตคตินั้น ๆ ดว้ย 

6.  น าตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัซ่ึงเป็นปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการจราจรติดขดั
ในกรุงเทพฯ แลว้ให้นกัเรียนช่วยกนัคิดเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าวจากการตั้งขอ้สังเกตของ
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นกัเรียนเอง หรือนกัเรียนอาจจะประมวลจากประกาศของทางราชการหรือจากส่ือสารมวลชนก็ได ้
เพื่อฝึกแนวคิดของนกัเรียน ครูควรเสนอกระบวนการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 
 6.1  ก าหนดปัญหา 
 6.2  ตั้งสมมติฐานหลาย ๆ ขอ้เพื่อหาค าตอบ 
 6.3  ท าการทดลอง 
  6.4  รวบรวมขอ้มูล 
 6.5  จดักระท าและตีความหมายจากขอ้มูล 
 6.6  สรุป 

7.  เสนอแนะแบบอย่างของผูมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงนกัเรียนอาจศึกษาหรือเรียน
แบบอยา่งได ้เช่น นกัวทิยาศาสตร์ ครู บิดา มารดา เพื่อนนกัเรียน ฯลฯ เป็นตน้ 

จากการศึกษาแนวคิดนกัการศึกษาท่ีกล่าวถึงแนวทางการพฒันาจิตวทิยาศาสตร์ ผูว้ิจยัสรุป
ได้ว่า การพฒันาจิตวิทยาศาสตร์นั้น ผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้รับการฝึกประสบการณ์
ต่างๆ การทดลองต่างๆ เกิดการเรียนรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ และเน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมด้วยตวัเอง ท าให้เกิดความรับผิดชอบ และฝึกให้ผูเ้รียนได้แสดงออกทางความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล ใชค้  าถาม ถามหรือสร้างสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผูส้อนใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อฝึกทกัษะท่ีหลากหลายและไม่เบ่ือ
หน่ายในการท ากิจกรรม เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจและเกิดการเรียนรู้พฒันาก่อให้เกิดทกัษะ
และจิตวทิยาศาสตร์ 
 
4.  การวดัจิตวทิยาศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

การวดัเจตคติและการวดัจิตวิทยาศาสตร์ไม่อาจวดัไดโ้ดยตรง แต่สามารถท า นายไดจ้าก
พฤติกรรมทางวาจาหรือทางกายอ่ืน ๆ  

พชัรา ทววีงศ ์ณ อยธุยา ( 2537:63) ไดเ้สนอแนะวา่การวดัเจตคติอาจท า ไดโ้ดยวธีิต่อไปน้ี 
1.  โดยการสัมภาษณ์ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีง่ายและตรงไปตรงมามากท่ีสุด คือเม่ือตอ้งการทราบ

เจตคติของบุคคลต่อวตัถุ บุคคลหรือสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ใชว้ิธีการสัมภาษณ์โดยตรงวา่
วา่เขามีความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่ออยา่งไร 

2.  โดยการสังเกตพฤติกรรม เม่ือตอ้งการทราบว่าใครมีความคิดเห็นหรือรู้สึกต่อส่ิงใด
อยา่งไรอาจท า ไดโ้ดยวธีิสังเกตพฤติกรรมของบุคคลนั้นต่อส่ิงนั้น วิธีน้ีมีผูโ้ตแ้ยง้มากวา่พฤติกรรม
ไม่อาจแสดงถึง เจตคติของส่ิงใดได ้การท่ีคนเรากระท า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกมา ในใจบุคคลนั้นอาจ
ไม่อยากท า ส่ิงนั้นก็เป็นได ้
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3.  โดยใชแ้บบทดสอบวดัเจตคติ สร้างขอ้ความเป็นเชิงขอ้คิดเห็นต่อส่ิงเร้าท่ีตอ้งการวดั
เจตคติเป็นเคร่ืองเร้าใหบุ้คคลท่ีตอ้งการอยากจะใหเ้ขาแสดงเจตคติต่อส่ิงนั้น ตอบในเชิงวา่เห็นดว้ย
หรือไม่เห็นดว้ยต่อขอ้ความนั้น ๆ 
 วรรณดี  แสงประทีปทอง( 2536: 57-62)ไดก้ล่าววา่เจตคติเป็นลกัษณะของบุคคลเป็นการ
ตอบสนองของบุคคลเม่ือถูกเร้าดว้ยส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง บุคคลอาจตอบสนองต่อส่ิง
เร้าดว้ยการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ การวดัเจตคติของบุคคลอาจใชว้ิธีการประเภทเดียวกบัการวดั
ลกัษณะอ่ืน ๆ ของมนุษย ์ เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจ หรือการรับรู้ แต่มีขอ้แตกต่างในดา้นเน้ือหา
และการตีความหมายของขอ้มูลท่ีเก็บได ้วิธีการท่ีใชว้ดัลกัษณะของมนุษยมี์มากมายหลายประเภท 
การเลือกใชต้อ้งพิจารณาประเด็นของเจตคติท่ีตอ้งการวดัวา่ 
 1.  เป็นเจตคติท่ีผูถู้กวดัตอ้งการปกปิด บิดเบือน หรือขดัขอ้งในการให้ศึกษามากนอ้ย
เพียงใด 
 2.  ลกัษณะของผูถู้กศึกษา วา่มีอายุมากนอ้ยเพียงใด มีประสบการณ์เก่ียวกบัประเด็นทาง
เจตคตินั้นมากนอ้ยเพียงใด มีความสามารถในการอ่าน การเขียนดีหรือไม่ 

3.  เวลา และทุนในการเก็บขอ้มูลมีมากนอ้ยเพียงใด 
 การวดัเจตคติอาจใชว้ธีิการต่าง ๆ ได ้6 วธีิ ไดแ้ก่ 
 1.  วธีิการสังเกต 
 การสังเกตเป็นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีเก่าแก่ท่ีสุด การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามองและจด
บนัทึกพฤติกรรมของบุคคลอยา่งมีแบบแผน การวดัเจตคติโดยการสังเกตน้ี ผูศึ้กษาจะตอ้งอนุมาน
เจตคติของบุคคลเป้าหมายจากพฤติกรรมท่ีเขาแสดง ในการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล ผูส้ังเกต
จะตอ้งสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของบุคคล กล่าวคือ 1) ไม่ให้ผูถู้กสังเกตรู้ตวัว่าก าลงัถูก
สังเกต 2) ไม่ขอความร่วมมือจากผูส้ังเกต และ 3) ไม่เปล่ียนแปลงปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการวดั
นอกจากน้ีการใชบุ้คคลเป็นผูส้ังเกตพฤติกรรมแลว้ พฤติกรรมบางประเภทอาจใชเ้คร่ืองมือบนัทึก
ได ้
 ขอ้ดีของการสังเกต คือ ใชไ้ดง่้ายในสถานการณ์ต่าง ๆ ผูส้ังเกตอาจสังเกตหลายพฤติกรรม 
ไปพร้อม ๆ กนัก็ได ้
 ขอ้จ ากดัของการสังเกต คือ สามารถศึกษาไดเ้ฉพาะพฤติกรรมปัจจุบนัของบุคคลและการ 
แสดงพฤติกรรมอาจท าดว้ยเหตุผลหลายอยา่งและอาจถูกจ ากดัดว้นสภาพแวดลอ้ม ฉะนั้นขอ้มูลท่ี
ไดจึ้งแคบและเฉพาะ ซ่ึงอาจท าใหก้ารอนุมานเจตคติจากพฤติกรรมท่ีสังเกตไดข้าดความเท่ียงตรง 
โดยทั่วไปในการวดัเจตคติไม่นิยมใช้การสังเกตเพียงอย่างเดียวแต่จะใช้ควบคู่ไปกับวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวธีิการอ่ืน ๆ 
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 2. วธีิการสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์ เป็นการถามให้ตอบดว้ยปากเปล่า ผูส้ัมภาษณ์อาจจดบนัทึกค าตอบหรือ
อดัเสียงค าตอบไวแ้ลว้น ามาวิเคราะห์ในภายหลงั การสัมภาษณ์จะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมทั้ง
ขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
 ขอ้ดีของการสัมภาษณ์ คือ การเก็บขอ้มูลท าไดส้ะดวก และสามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากจน
เป็นท่ีแน่ชดัในระยะเวลาอนัสั้น และอาจจะได้ขอ้มูลบางอย่างท่ีเป็นประโยชน์แก่เร่ืองท่ีศึกษา 
ขอ้มูลเช่นน้ีอาจจะไม่เกิดข้ึนในการวดัดว้ยวธีิการอ่ืน ๆ  
 ขอ้จ ากดัของการสัมภาษณ์ คือ การสัมภาษณ์อาจไม่ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงจากผูต้อบ ผูถู้ก
สัมภาษณ์อาจรู้สึกว่าตนไม่มีอิสระพอท่ีจะตอบอย่างเปิดอก หรืออาจรู้สึกว่าไม่คุ ้นเคยกับผู ้
สัมภาษณ์เพียงพอท่ีจะเปิดเผยความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตน  ฉะนั้นขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
เก่ียวกบัเจตคติของบุคคลต่อเร่ืองราวต่าง ๆ อาจไม่ตรงกบัความจริง แต่เป็นค าตอบท่ีตอบตามความ
คาดหวงัท่ีคิดวา่ควรจะเป็น 
 3. วธีิการใชม้าตรวดั 
 มาตรวดัเจตคติ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยัระเบียบวิธีท่ีมีการศึกษาวิจยัมาแลว้ 
มาตรวดัเจตคติมีหลายแบบ มาตรวดัท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ มาตรวดัรวมของ Likert (Likert-
Type)  
 ขอ้ดีของการใช้มาตรวดั คือ สามารถใช้กบัคนจ านวนมากไดใ้นเวลาเดียวกนั ท าให้
ส้ินเปลืองงบประมาณนอ้ยกวา่วธีิการอ่ืน ๆ และผูต้อบสามารถตอบไดโ้ดยอิสระ มาตรวดัท่ีใชจ้ะมี 
 ความชัดเจนในเชิงทฤษฎี และสามารถน าคะแนนการวดัเจตคติท่ีได้ไปเปรียบเทียบ
ระหวา่งบุคคลหรือเป็นกลุ่มได ้วธีิการน้ีจึงเป็นท่ีนิยมมาก 
 ขอ้จ ากดัของการใชม้าตรวดั คือ การสร้างเคร่ืองมือตอ้งใชเ้วลามากกวา่วิธีการอ่ืนและใน
หลายกรณีเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไม่สามารถน าไปใชก้บัเร่ืองอ่ืน ๆ 
 4. วธีิการสะทอ้นภาพ 
 การวดัเจตคติ โดยการใชค้  าถามตรง ๆ ซ่ึงแสดงถึงเจตนาของผูถ้ามวา่ตอ้งการจะศึกษา
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัผูถู้กถามนั้น บางคร้ังผูถู้กถามอาจมีปฏิกิริยาต่อค าถามนั้น เช่น อาจยินดี
ตอบ หรือเลือกตอบตามท่ีเห็นสมควร หรือเสแสร้งให้ต่างไปจากความจริง ดงันั้นกรณีท่ีผูศึ้กษาไม่
แน่ใจว่าเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาจะถูกปิดบงั หรือจะไดข้อ้มูลเพียงบางส่วนอาจใช้วิธีการเก็บขอ้มูล
ทางออ้มซ่ึงเป็นวิธีการวดัท่ีจะสะทอ้นให้เห็นลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ วิธีการสะทอ้นภาพมี 3 วิธี 
คือ 
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 1) วธีิการต่อใหจ้บประโยค (Sentenced completion ) วิธีการน้ีใชม้ากในการวดัเจตคติท่ีอยู่
ใต้จิตส านึก ผูศึ้กษาจะให้ประโยคมาส่วนหน่ึง ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้ผูถู้กถามเกิดการ
ตอบสนองไปในทางต่าง ๆ กนั แลว้ใหแ้สดงความรู้สึกนึกคิดออกมาโดยต่อประโยคใหจ้บ 
 2) วธีิการโยงความสัมพนัธ์ของค าต่าง ๆ (Work association) วธีิการน้ีผูศึ้กษาจะให้ค  าแทน
ขอ้ความ แลว้ให้ผูต้อบบอกวา่เม่ือไดย้ินค านั้นแลว้นึกถึงอะไรเป็นส่ิงแรก การวดัตามวิธีการน้ีมี 2 
ลกัษณะ คือ เน้ือหา หรือค าท่ีผูต้อบตอบมา และระยะเวลาท่ีใช้ในการคิดหาค าตอบ ในบางคร้ัง
ผูต้อบอาจใช้เวลาในการนึกหาค าอ่ืนท่ีจะมาใช้แทนส่ิงท่ีนึกถึง เน่ืองจากไม่อยากตอบค านั้นหรือ
อาจเป็นเพราะเป็นค าท่ีสังคมไม่นิยม  
 3) วิธีการเล่าเร่ืองราวจากภาพ (Story telling) วิธีการน้ี เป็นผูศึ้กษาจะใชภ้าพเป็นส่ิงท่ี
กระตุน้ใหบุ้คคลตอบสนอง ค าบอกเล่าจากภาพจะสะทอ้นใหเ้ห็นเจตคติของบุคคลนั้น ๆ ได ้ภาพท่ี
ใช้นั้นมีตั้งแต่ภาพถ่ายท่ีชดัเจน ภาพวาดเหมือนของจริง ภาพถ่ายท่ีจงใจท าให้พร่ามวัไม่ชดัเจน 
ตลอดจนภาพหยดหมึกบนกระดาษขอ้ดีของวธีิการสะทอ้นภาพ คือ ใชง่้ายและสามารถใชว้ดับุคคล
หลายคนไดพ้ร้อม ๆกนั 
 ขอ้จ ากดัของวธีิการสะทอ้นภาพ คือ ผูต้อบอาจใหข้อ้มูลท่ีบิดเบือน เพื่อท าใหง้านเป็นท่ี
ยอมรับของคนอ่ืน ขอ้จ ากดัอีกประการหน่ึงซ่ึงส าคญัมาก คือ การตีความหมายหรือการวเิคราะห์
เน้ือหาของค าตอบ ตอ้งท าโดยผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งช านาญแลว้เท่านั้น มิฉะนั้นขอ้วนิิจฉยัท่ี
ไดจ้ะขาดความน่าเช่ือถือและน าไปใชป้ระโยชน์ไม่ได ้
 5. วธีิการวดัร่องรอยความสึกหรอและร่องรอยของการกระท า 
 วธีิการน้ีจะเก็บขอ้มูล โดยผูเ้ก็บขอ้มูลไม่จ  าเป็นตอ้งไปเก่ียวกบัผูถู้กศึกษาเป็นการ 
ส่วนตวั ทั้งในลกัษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม พฤติกรรมของผูถู้กเก็บขอ้มูลเป็นไปตามธรรมชาติ
ท่ีสุดวธีิการวดัร่องรอยมี 2 วธีิ คือ 
 1) การวดัร่องรอยความสึกหรอ (Erosion measures) วิธีการน้ีจะวดัความสึกหรอของวตัถุ
ต่าง ๆ อนัเป็นผลจากการกระท าของบุคคลต่าง ๆ  
 2) การวดัร่องรอยของการกระท า (Trace measures) วิธีการน้ีเป็นการเปรียบเทียบปริมาณ
ของวตัถุไร้ค่าท่ีทิ้งอยูต่ามสถานท่ีต่าง ๆ 
 ขอ้ดีของวิธีการวดัร่องรอย คือ ใชไ้ดง่้ายในสถานการณ์ต่าง ๆ และอาจวดัร่องรอยหลาย
อยา่งในสถานการณ์เดียวกนั 
 ขอ้จ ากดัของวิธีการวดัร่องรอย คือ ร่องรอยท่ีสังเกตไดอ้าจคลาดเคล่ือนไปจากความเป็น
จริง เช่น อาจเป็นร่องรอยท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนท่ีมิไดเ้ป็นบุคคลเป้าหมายดว้ยและอาจเป็นร่องรอยท่ี
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เกิดข้ึนดว้ยเหตุผลอ่ืนท่ีมิใช่เจตคติท่ีศึกษาโดยตรง นอกจากน้ีพฤติกรรมบางอย่างไม่มีร่องรอย
ความสึกหรอ หรือร่องรอยจากการกระท าใหเ้ห็น เช่น จ านวนคนท่ีสนใจภาพเขียนท่ีตั้งแสดงไว ้
 6. วธีิการวดัทางสรีระ 
 วิธีการวดัทางสรีระเป็นการใช้เคร่ืองมือไฟฟ้า หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการสังเกตการณ์
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย เน่ืองจากเจตคติต่อส่ิงหน่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ ความรู้สึกต่อส่ิงนั้น
ไปในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้น และความรู้สึกน้ีอาจรุนแรงมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัเร่ืองราวและ
บุคคลนั้น เม่ือบุคคลถูกกระตุน้ดว้ยส่ิงท่ีเขาเคยชอบ หรือเคยไม่ชอบจะท าให้ระดบัอารมณ์ใน
ขณะนั้นของเขาเปล่ียนแปลงไป ถา้ใชเ้คร่ืองมือวดัทางสรีระท่ีละเอียดอ่อนก็สามารถจะตรวจพบ
ความเปล่ียนแปลงทางอารมณ์น้ีได้เคร่ืองมือวดัทางสรีระท่ีใช้วดัเจตคติน้ี คล้ายกับเคร่ืองมือ
ทางการแพทยมี์ราคาสูงและผูใ้ชต้อ้งมีความรู้เก่ียวกบัสรีรศาสตร์อยา่งดี การใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีจึง
ยงัไม่แพร่หลายนกั วิธีการวดัทางสรีระ ไดแ้ก่ การวดัความตา้นทานกระแสไฟฟ้าของผิวหนงั 
(Galvanic skin response) การขยายของลูกนยัน์ตา (Pupil dilation) การวดัปริมาณของฮอร์โมนบาง
ชนิด เช่น เอซีทีเอช (ACTH) และฮอร์โมนไฮโดรคอร์ติโซน (Hydro cortisone) 
 ขอ้ดีของวธีิการวดัทางสรีระ คือ ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและไม่บิดเบือน 
 ขอ้จ ากดัของวธีิการวดัทางสรีระ คือ การวดัท าไดค้่อนขา้งล าบากตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะ
และเคร่ืองมือมีราคาสูง 
 บุญส่ง นิลแกว้ (2541: 135) กล่าวไวส้รุปไดว้า่ ในการวดัเจตคตินั้นนิยมวดัออกมาใน
ลกัษณะของทิศทาง (Direction) และปริมาณหรือขนาด (Magnitude) เก่ียวกบัทิศทางจะมีอยู่ 2 
ทิศทาง คือทางลบและทางบวกซ่ึงลกัษณะของความเขม้หรือรุนแรงของเจตคติ เป็นระดบั 
ท่ีต่อเน่ืองกนั (Continuum) คือ 3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 –3 โดยท่ีความเขม้ 0 หมายถึง ไม่มีความ
รุนแรงของเจตคติ เป็นการแสดงออกท่ีระดบัก่ึงกลางเจตคติทางบวกและทางลบ 
 จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบัการวดัจิตวิทยาศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้จิยัไดน้ าแนวการวดัจิตวิทยาศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีตอ้งสังเกต
ผูเ้รียนระหวา่งท าการปฏิบติักิจกรรม  ซ่ึงจะเห็นพฒันาการของพฤติกรรมของนกัเรียนไดดี้ 
 
5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัจิตวทิยาศาสตร์ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวิทยาศาสตร์ขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษางานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัวจิยัหลายท่าน ดงัรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 ขนิษฐา แสงเขียว (2546) ไดศึ้กษาผลของการใชกิ้จกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา
จิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 
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จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบวา่ หลงัเรียนดว้ยการท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์นกัเรียนมี
การพฒันาจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน มากข้ึนกว่าก่อนเรียนด้วยการท ากิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมดา้นจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัดี และมีความสามารถ
ในการท าโครงงานวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 
 บุษยมาศ  ทองหล่อ (2547) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบว่านกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์แตกต่างหนัมีทกัษะกระบวนการแตกต่างทุกคู่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และ นกัเรียนท่ีมีจิตวทิยาศาสตร์ต่างกนัมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั 
  รัตนาวรรณ  ธนานุรักษ์ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จิต
วิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้ เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศมีคะแนน
เฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 33.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.19 คะแนนเฉล่ีย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 15.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.06 คะแนนเฉล่ียผลต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็น 17.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.73 ตามล าดบั แสดงว่า
หลังจากได้รับการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ เป็น 17.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.73 ตามล าดบั  
 ทศันภรณ์ แสงศรีเรือง (2548) ไดศึ้กษาผลของกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ต่อทกัษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยั 
พบว่า หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป โดยมีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑจ์ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมดและนกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นจิตวทิยาศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 
70 ข้ึนไป โดยมีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑจ์ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด 
 อดุลย ์ ค  ามิตร (2555) ได้ศึกษา การพฒันาชุดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เร่ืองสารและสมบติัของสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ 82.81/83.15 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้โดยแต่ละชุดการเรียนการสอนแต่ละชุดมีประสิทธิภาพเรียง
ตามล าดบัดงัน้ี 86.55, 84.92, 80.03, 82.37, และ80.20 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ือง
สารและสมบติัของสาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่คะแนนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจการ
เรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  3) จิตวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการเรียนดว้ยชุดการเรียนการสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 
 Harty และ Al-Faleh (1983) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบบรรยายสาธิตและวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มการ
ทดลองของนกัเรียนระดบั 11 จ านวน 47 คน ชาวซาอุดิอาระเบีย ในการทดลองแบ่งนกัเรียนเป็น2 
กลุ่ม คือกลุ่มบรรยาย-สาธิตและกลุ่มท่ีสอนแบบแบ่งกลุ่มยอ่ยท าการทดลอง พบวา่ นกัเรียนท่ีสอน
แบบแบ่งกลุ่มย่อยท าการทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนโดยการฟังบรรยาย-สาธิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 Mason (1990) ได้ท า การวิจัยเพื่อศึกษาผลของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อจิต
วทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ในระดบั 
7 และ 8 จ านวน 285 คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดั Ottawa Countyรัฐมิชิแกน แบ่ง
นกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) โครงงานท่ีครูมอบหมาย (2) โครงงานท่ีนกัเรียนเลือกเอง (3) ไม่มีการ
ท าโครงงาน นกัเรียนมีเวลา 5 สัปดาห์ในการท างานให้ส าเร็จท าการ Pretestและ Posttest โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกนั จ านวน 2 ฉบบั คือ แบบทดสอบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกนั ส่วนโครงงานวิทยาศาสตร์มีผลต่อการพฒันา
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพศชายไดเ้พียงเล็กน้อย  และพบว่านักเรียนชอบท าโครงงานท่ีครู
มอบหมายไดส้ าเร็จสมบูรณ์ดีกวา่โครงงานท่ีเลือกเอง 
 Wilson (1996 :416) ไดรั้บการวิจยัเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ ผลการใช้ชุดการสอนของครู 
เพื่อแกปั้ญหาของเด็กเรียนช้า ดา้นคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการบวก การลบ ผลการวิจยัพบว่า ผูส้อน
ยองรับว่าการใช้ชุดการสอนมีผลดีมากกว่าการสอนปกตอ อนัเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้ครูสามารถ
แกปั้ญหาการสอนท่ีอยูใ่นหลกัสูตรคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กเรียนชา้ 

Haver ( 2007 : 151) ไดศึ้กษาชุดการสอนท่ีเรียกวา่ Multi–Sensory Instruction package  
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( MIP) กบันักเรียนตวัอย่าง 282 คนใน 3ระดับ คือ เกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 ขอ้มูลทางสถิติ
สนบัสนุนวา่การใชชุ้ดการสอนวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาวิทยาศาสตร์มากข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อ
ชุดการสอนดว้ย 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี
เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลายเหมาะสม กับ
ระดับชั้ น  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู ้สอนจะต้องพฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ทั้ งด้านความรู้ในเน้ือหา แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ จิตวทิยาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสร้าง
ส่ือการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียน มีความสนใจในการใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ในการสอน ซ่ึงจาการศึกษาคน้ควา้นั้นพบวา่ ในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนโดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ และการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นนวตักรรมทาง
การศึกษาท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งท าให้ผูเ้รียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม   ดงันั้น 
จากข้อมูลและหลักฐานท าให้ผู ้วิจ ัยมีความมั่นใจว่าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  จะสามารถพฒันาผูเ้รียนไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ี 
 
 
 
 
 

 



 บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัและพฒันา( Research and  Development : R & D) เพื่อพฒันา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการวจิยั 4  ขั้นตอน ดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี  1  การวจิยั (Research) : การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา (Development) : การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
 ขั้นตอนท่ี  3  การวจิยั (Research) : การทดลองใชชุ้ดกิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี  4  การพฒันา (Development): การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรม  
ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดเป็นกรอบด าเนินการวจิยั  ดงัแผนภูมิท่ี   2
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แผนภูมิท่ี 2   กรอบการด าเนินการวจิยัท่ีใชใ้นการวจิยัพฒันาชุดกิจกรรม 

 

 
 
1. วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  
มหามงคลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การคิด
วเิคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 
3.  ศึกษาความตอ้งการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  เก่ียวกบัขอบข่าย เน้ือหา 
ประเภทและรูปแบบของชุดกิจกรรม ส่ือ
ประกอบการใชชุ้ดกิจกรรม การวดัและ
ประเมินผล  การน าชุดกิจกรรมไปใช้ 
4. สอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่
ครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์กลุ่มพุทธมณฑล 
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาความต้องการและข้อมูลพืน้ฐาน 

 ข้ันตอนท่ี 2 

พฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
    1. ขั้นวเิคราะห์เน้ือหา  

    2. ขั้นการวางแผน  

    3. ขั้นการเลือกและผลิตส่ือ  

    4. ขั้นการหาประสิทธิภาพ  

    5. ขั้นการใชชุ้ดกิจกรรม   

 2) พฒันาเคร่ืองมือและแบบประเมิน 
1. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ 
3. แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
4.  แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียน 

 3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
1.โดยค่าความสอดคลอ้งค่าเฉล่ีย (  ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. ปรับปรุงแกไ้ข 

 4) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้(E1/E2)  
1. แบบรายบุคคล (Individual  Tryout) 
2.แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) 
3. แบบภาคสนาม ( Field  Tryout ) 

 

 

 
1. ทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนใชชุ้ด
กิจกรรม  
2.น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กบัผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระต าหนกั
สวนกุหลาบ มหามงคล อ าเภอพุทธ
มณฑล  จงัหวดันครปฐม ภาคเรียน ที่ 
2/2557จ านวน 40 คน 
3. ทดสอบผลการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
ประเมินการใชชุ้ดกิจกรรมดา้น 
1. ประเมินผลการเรียนรู้ เร่ือง การ
ด ารงชีวติของพืช 
 2.ประเมินความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ 
3.  ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
4. ประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี

มีต่อการจดัการเรียนรู้ 

 

ข้ันตอนท่ี 3 

ทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี  4 

ประเมินผลและปรับปรุงชุดกิจกรรม 

ผลการประเมิน 
           ปรับปรุงแกไ้ข 

ชุดกจิกรรมฉบับสมบูรณ์ 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

แผนภูมท่ี  2  กรอบการด าเนินการวจิยัท่ีใชใ้นการวจิยัพฒันาชุดกิจกรรม 
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ขั้นตอนที่  1  การวิจัย (Research) : การศึกษาความต้องการและข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพือ่ส่งเสริมความสามารถใน 
การคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์   
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล เก่ียวกับ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
โครงสร้างรายวชิา มาตรฐานและตวัช้ีวดัตามหลกัสูตร  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาชุด
กิจกรรมการ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  คิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ ศึกษา
ความตอ้งการเก่ียวกบัขอบข่ายเน้ือหา ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม ส่ือประกอบการใช้ชุด
กิจกรรม การวดัประเมินผลชุดกิจกรรมและการน าชุดกิจกรรมไปใช ้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4  ศึกษาและสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดกิจกรรมไดแ้ก่  ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์  
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาเป็นพฒันาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 
วธีิการด าเนินการ  ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
 1. วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และโครงสร้าง 
หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคล  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ในส่วนของหลักการ  สาระการเรียนรู้  คุณภาพผูเ้รียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วสิัยทศัน์ มาตรฐานและตวัช้ีวดัการเรียนรู้ โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วเิคราะห์เน้ือหา ( Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบพรรณนาความ 
 2.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรม กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการสร้างและพฒันาชุด
กิจกรรม 
 3.  ศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เก่ียวกับรูปแบบ ขอบข่าย
เน้ือหา  ส่ือ การวดัและประเมินผล การน าไปใชข้องชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 4.  ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ในกลุ่มพุทธมณฑล จ านวน 
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5 คน ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชุดกิจกรรม จ านวน 2 คน  เพื่อศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบ ขอบข่ายเน้ือหา  ส่ือ 
การวดัและประเมินผล การน าไปใชข้องชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับศึกษาข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย  
แบบสอบถามนักเรียน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ครูสอนวิทยาศาสตร์ในกลุ่มพุทธมณฑลและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรมจ านวน 1 ฉบบั  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระ
ต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จ  านวน  240 คน  ในดา้นความตอ้งการเก่ียวกบัรูปแบบ 
ขอบข่ายเน้ือหา  ส่ือ การวดัและประเมินผล การน าไปใช้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 1 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกบัรูปแบบ ขอบข่ายเน้ือหา  เร่ืองการด ารงชีวิต
ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ส่ือการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การ
น าไปใช้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
จ านวน 4 ขอ้ 

ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการและ
ความส าคญัของชุดกิจกรรม องคป์ระกอบ รูปแบบของชุดกิจกรรม 
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม หลกัการสร้างชุดกิจกรรมและเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2.  สร้างแบบสอบถาม ตามข้อค าถามเป็นความคิดเห็นเก่ียวกับ ความต้องการใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อพฒันาความสารมารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 

3.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา  
ผู ้เ ช่ียวชาญด้านภาษา ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา(Content Validity) ภาษาท่ีใชแ้ละการประเมินท่ี
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ถูกตอ้ง แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข และประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยใช ้ 
มาตรวดัประเมินค่า(Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั แลว้น าคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาหาความ
สอดคลอ้ง แลว้แปลผลของค่าเป็นระดบัความเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ีย 
(  ) มากกวา่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แบบสอบถาม
ใช้ได ้คือมีความสอดคลอ้ง หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวก็ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช้ (มา
เรียม  นิลพนัธ์ุ  , 2555 :179) ซ่ึงจากการให้ผูเ้ ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด (    =4.53, S.D.= 0.30)แสดงวา่แบบสอบถามใชไ้ด ้ คือมีความสอดคลอ้ง  

4.  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยผู ้เ ช่ียวชาญมีความเห็นว่าเน้ือหาของ
แบบสอบถามบางขอ้ไม่เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน  ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับปรุงขอ้ค าถามให้มีความ
เหมาะสม 
 5.  น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระต าหนกั
สวนกุหลาบ  มหามงคล จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เก่ียวกบัความตอ้งการในการใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 
จิตวทิยาศาสตร์  ในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ใชค้่าสถิติร้อยละ (%)  และในตอนท่ี 3 วเิคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis) 
 2.  แบบสัมภาษณ์  (Interview  Form) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นส าหรับครูสอน
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มพุทธมณฑล  จ านวน 5 คน และผูเ้ช่ียวชาญด้านชุดกิจกรรม จ านวน 2 คน 
เก่ียวกบัความตอ้งการในการใช้ชุดกิจกรรม ไดแ้ก่  ความตอ้งการและความส าคญัของชุดกิจกรรม 
องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม  รูปแบบของชุดกิจกรรม  เน้ือหาของชุดกิจกรรม กิจกรรมการสอน 
เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง จ านวน 1 ฉบบั โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
    ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุวฒิุทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์เก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตอนท่ี 2 สัมภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็น เก่ียวกบัรูปแบบ ความตอ้งการและความส าคญั
ของชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม  รูปแบบของชุดกิจกรรม  เน้ือหาของชุดกิจกรรม 
กิจกรรมการสอน การวดัและประเมินผล 
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ตอนท่ี  3  สัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ เพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการและความส าคญั
ของชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม  รูปแบบของชุดกิจกรรม  เน้ือหาของชุดกิจกรรม 
กิจกรรมการสอน 
ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1.  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสัมภาษณ์ หลกัการสร้างชุดกิจกรรมและเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 2.  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามข้อค าถามเป็นความคิดเห็นเก่ียวกับ ความต้องการใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยขอค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

3.  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง 
และปรับปรุงแกไ้ข 

4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  
ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษา ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สัมภาษณ์เพื่อหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา(Content Validity) แลว้น ามาปรับปรุงแก้ไข และ
ประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยใช ้มาตรวดัประเมินค่า จ  านวน 5 ระดบั 
 แลว้น าคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาหาความสอดคลอ้ง แลว้แปลผลของค่าเป็นระดบั
ความเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคล้องท่ีมีค่าเฉล่ีย (  ) มากกว่า 3.50 ข้ึนไป และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกว่า 1.00 แสดงวา่ แบบสัมภาษณ์ใช้ได ้คือมีความสอดคลอ้ง หาก
ไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ , 2555 :179) ซ่ึงจาก
การใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด (    = 4.56,S.D. = 0.17) 
แสดงวา่แบบสัมภาษณ์ใชไ้ด ้คือมีความสอดคลอ้ง  

5.  น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

6.  น าแบบสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลกบัครูสอนวิทยาศาสตร์ในกลุ่มพุทธมณฑล  จ านวน 5 คน 
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม จ านวน 2 คน 
 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  เก่ียวกบัความตอ้งการในการใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ในตอนท่ี 1 ใชค้่าสถิติร้อยละ (%)  ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 วิเคราะห์เน้ือหา(Content- 
Analysis) 
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 จากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน ผูว้จิยัไดส้รุปวธีิการด าเนิน 
การวจิยั ดงัตารางท่ี  4 
ตารางท่ี  4  ตารางสรุปวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการใชชุ้ดการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื/สถิตที่ใช้

วเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

และหลกัสูตรสถานศึกษา 

วิเคราะห์ 

หลกัสูตร 

-หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 และ

หลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนพระต าหนกัสวน

กหุลาบ มหามงคล 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/

วิเคราะห์เน้ือหา(Content 

Analysis) แลว้น าเสนอแบบ

พรรณนาความ 

2. เพ่ือศึกษาเอกสาร ต ารา ท่ี

เก่ียวกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้ 

ศึกษา

เอกสาร 

-  งานวิจยั 

-  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

แบบวิเคราะห์เอกสาร/

วิเคราะห์เน้ือหา(Content 

Analysis) แลว้น าเสนอแบบ

พรรณนาความ 

3. เพ่ือศึกษาความตอ้งการของ

ผูเ้รียนเก่ียวกบัรูปแบบ ขอบข่าย

เน้ือหา ส่ือ การวดัผล และการ

น าไปใชข้องชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

สอบถาม ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 4 โรงเรียนพระต าหนกั

สวน-กหุลาบ มหามงคล 

แบบสอบถาม/ค่าร้อยละ

(%)วิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) แลว้

น าเสนอแบบพรรณนา

ความ 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม 

เก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ รูปแบบ ขอบข่าย 

เน้ือหา ส่ือ การวดัประเมินผล

และการน าชุดกิจกรรมไปใช ้

สมัภาษณ์ ครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ 

จ านวน   5 คน 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุด

กิจกรรม จ านวน 2 คน 

แบบสมัภาษณ์วิเคราะห์/ค่า

ร้อยละ และวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) แลว้

น าเสนอแบบพรรณนา

ความ 
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ขั้นตอนที ่ 2 การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่ง เสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  
วธีิการด าเนินการ 
 1.  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในตอนท่ี 1 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้มาใชใ้นการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. วิเคราะห์ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 ทุกขั้นตอนเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ก าหนดจุดประสงค์และโครงสร้างของเน้ือหา และกิจกรรม แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 3. ด าเนินการออกแบบและร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเน้ือหาและข้อมูลจากการ
วเิคราะห์ประมวลจากต ารา เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ   
 4. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
การตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 1.  น าชุดกิจกรรมท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและประเมินผล 1 ท่านและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและภาษา 1 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา และประเมินความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ท่ีสร้างข้ึน โดยใช ้มาตร
วดัประเมินค่า จ  านวน 5 ระดบั แลว้น าคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาหาความสอดคลอ้ง แลว้แปล
ผลของค่าเป็นระดบัความเหมาะสม โดยพิจารณาความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ีย (  ) มากกวา่ 3.50 ข้ึน
ไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ได ้คือมี
ความสอดคลอ้ง หากไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 
, 2555 :179) ซ่ึงจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง ดงัน้ี ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 1  
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(    = 4.33, S.D.= 0.18) อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 2 (   = 4.67 , S.D. = 
0.25) อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 3 (    = 4.63 , S.D = 0.31) อยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 4  (    = 4.71, S.D.= 0.28) อยูใ่นระดบั
เหมาะสมมากท่ีสุด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี  5  (    = 4.75, S.D. = 0.24) อยูใ่นระดบัเหมาะสม
มากท่ีสุด  แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ได ้คือมีความสอดคลอ้ง ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะให้
ปรับปรุงลักษณะตัวหนังสือและภาษาให้เข้าใจง่าย ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 2.  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขในดา้นความเหมาะสมจากค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระต าหนกั-
สวนกุหลาบ  มหามงคล ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 2.1 ไปทดลองใชค้ร้ังท่ี 1 ซ่ึงเป็นการทดลองแบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  
ทดลองกบันกัเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และยงัไม่เคย
เรียนในเน้ือหาน้ีมาก่อน  จ  านวน 3  กลุ่ม ซ่ึงคละความสามารถ  รวมทั้งหมด 9  คน จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์น ามาหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ค่า
ประสิทธิภาพคือ  81.33/85.00  พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขอ้บกพร่องในดา้นการพิมพ์  ซ่ึง
ผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ก่อนน าไปทดลองในขั้นต่อไป  
   2.2 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปทดสอบแบบกลุ่มเล็ก  (Small 
Group Tryout ) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/3  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และยงัไม่เคยเรียนใน
เน้ือหาน้ีมาก่อน จ านวน 5  กลุ่ม ซ่ึงไดจ้ากการเส่ียงดว้ยการจบัสลากจากนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน
ดงัน้ี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีมีผลการเรียนระดบั ดีมาก-ดีเยี่ยม  คือมีผลการเรียนเป็นเกรด 3.5-4.0 ,  
3  คน จ านวน 1 กลุ่ม กลุ่มท่ีมีผลการเรียนระดบัดีน่าพอใจ – ดี  คือมีผลการเรียนเป็นเกรด 2.0-3.0 , 
9  คน  จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มท่ีมีผลการเรียนระดบัผา่นเกณฑ์ขั้นต ่า คือมีผลการเรียนเป็นเกรด 1.0-
1.5, 3  คน จ านวน 1 กลุ่ม  รวมทั้งหมด 15 คน จดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วทิยาศาสตร์น ามาหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงไดค้่าประสิทธิภาพคือ  80.40/84.00 และ
ผลจากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชใ้นขั้นตอนน้ี  พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขอ้บกพร่อง
ในดา้น ระยะเวลาในในการท ากิจกรรมน้อยนกัเรียนท าการทดลองไม่เสร็จในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึง
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ผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุง โดยการลดเวลาในขั้นน าเขา้สู่บทเรียนลงและเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรม
การทดลองเรียบร้อยแลว้ก่อนน าไปทดลองในขั้นต่อไป  
   2.3. การทดลองภาคสนาม ( Field tryout) น าชุดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ทดลอง
กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/5  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และยงัไม่เคยเรียนในเน้ือหาน้ีมาก่อน 
จ านวน 40 คน จดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ได้ประสิทธิภาพคือ 
81.85/85.25  ผลจากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชใ้นขั้นตอนน้ี  พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มีขอ้บกพร่องคือนกัเรียนบางกลุ่มท าการทดลองไม่ทนัในเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากตีความภาษาและ
เน้ือหาผดิไป ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงเน้ือหาส่วนนั้นๆเรียบร้อยแลว้ก่อนน าไปใชจ้ริง 

จากกระบวนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถสรุป
ขั้นตอนได ้ ดงัแผนภูมิท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 3   แสดงขั้นตอนของการสร้างพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ปรับปรุง

แกไ้ข 

ปรับปรุง

แกไ้ข 

ปรับปรุง

แกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ก าหนดจุดประสงค ์

ออกแบบร่างชุดกิจกรรม 

     ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบ 

ทดลองใช ้One to One Try out 

ปรับปรุง

แกไ้ข 

ทดลองใช ้Small Group Try 

out 

     ทดลองใช ้ Field Try out 

ชุดกจิกรรมฉบับสมบูรณ์ 

หาประสิทธิภาพ 
80/80 

 
หาประสิทธิภาพ 

80/80 

 
หาประสิทธิภาพ 

80/80 
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2. การสร้างและพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 6 แผน ใชเ้วลา 18 ชัว่โมง 
มีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนักสวน

กุหลาบ มหามงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 2.  ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้   
 3. วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ค  าอธิบายรายวิชาและเน้ือหาวิชา

วิทยาศาสตร์ หน่วยท่ี 3 การด ารงชีวิตของพืช  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อน ามาสร้างแผนการ

จดัการเรียนรู้  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิต

ของพืชเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  จ านวน 6 แผน 

ใชร้ะยะเวลาในการจดักิจกรรม 18 ชัว่โมง  ดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช 
ช่ือ

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
การ
เรียนรู้ 

กจิกรรม
การเรียนรู้ 

จิต
วิทยาศาสตร์ที่

เกดิกบั
นักเรียน 

เวลา
(ชม) 

1. ฉนัมี
โครงสร้าง
อยา่งไร 

ว.1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนา้ท่ีของท่อล าเลียง
และ ปากใบของพืช    
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งค  า ถามเก่ียวกบัประเดน็หรือเร่ือง หรื
สถานการณ์ ท่ีจะศึกษา ตามท่ีก าหนดใหแ้ละตามความ
สนใจ 
ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวธีิส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาคน้ควา้ และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
 ป.4/3   เลือกอุปกรณ์ ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ป.4/4บนัทึกขอ้มลูในเชิงปริมาณน าเสนอ ผลสรุปผล 
ป.4/5สร้างค า ถามใหม่เพ่ือการส ารวจตรวจสอบ ต่อไป 
 

- ท่ อ
ล า เ ลี ย
ง แ ล ะ
ปากใบ
ข อ ง
พืช 

ชุด
กิจกรรม
การเรียนรู้ 

ท่ี 1 
เร่ือง 

โครงสร้าง
และหนา้ท่ี
ของราก
และล าตน้ 

1. ความอยาก
รู้อยากเห็น   
2. ความมี
เหตุผล  
3. ความ
พยายามมุ่งมัน่   
4. ความ
รับผดิชอบ   
5. ความ
ร่วมมือ
ช่วยเหลือ   

3 
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ตารางท่ี 5 วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช (ต่อ) 
ช่ือแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ 

กจิกรรม
การเรียนรู้ 

จิตวิทยาศาสตร์ที่
เกดิกบันักเรียน 

เวลา
(ชม.) 

 ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงท่ีได ้
เรียนรู้ 
ป.4/7บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา 
ป.4/8น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบาย 
ดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการ
และผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

    

2. ฉนัใชส่้วน
ใดล าเลียงน ้า
และแร่ธาตุ 

ว.1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนา้ท่ีของ
ท่อล าเลียงและ ปากใบของพืช   
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งค  า ถามเก่ียวกบัประเดน็
หรือเร่ือง หรืสถานการณ์ ท่ีจะศึกษา 
ตามท่ีก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวธีิส ารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และ
คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
 ป.4/3   เลือกอุปกรณ์ ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
ในการส ารวจตรวจสอบ 
ป.4/4บนัทึกขอ้มลูในเชิงปริมาณน าเสนอ 
ผลสรุปผล 
ป.4/5สร้างค า ถามใหม่เพ่ือการส ารวจ
ตรวจสอบ ต่อไป 
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงท่ีได ้
เรียนรู้ 
ป.4/7บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา 
ป.4/8น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

- ท่อล าเลียง
และปากใบ
ของพืช 

ชุด
กิจกรรม
การเรียนรู้
ท่ี 1 เร่ือง
โครงสร้าง
และหนา้ท่ี
ของราก
และล าตน้ 

1. ความอยากรู้
อยากเห็น   
2. ความมีเหตุผล  
3. ความพยายาม
มุ่งมัน่   
4. ความ
รับผดิชอบ5. 
ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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ตารางท่ี   5  วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช (ต่อ) 
ช่ือแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการ
เรียนรู้ 

กจิกรรม
การเรียนรู้ 

 จิตวิทยาศาสตร์
ที่เกดิกบันักเรียน 

เวลา
(ชม.) 

3.  ฉนัคายน ้า
เพื่ออะไร 

ว.1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนา้ท่ี
ของท่อล าเลียงและ ปากใบของพืช 
   ว 8.1 ป.4/1 ตั้งค  า ถามเก่ียวกบั
ประเดน็หรือเร่ือง หรืสถานการณ์ ท่ีจะ
ศึกษา ตามท่ีก าหนดใหแ้ละตามความ
สนใจ 
ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวธีิ
ส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ 
และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
 ป.4/3   เลือกอุปกรณ์ ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
ป.4/4บนัทึกขอ้มลูในเชิงปริมาณ
น าเสนอ ผลสรุปผล 
ป.4/5สร้างค า ถามใหม่เพ่ือการส ารวจ
ตรวจสอบ ต่อไป 
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงท่ี
ได ้เรียนรู้ 
ป.4/7บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา 
ป.4/8น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจ 

- ท่ อ ล า เ ลี ย ง
แ ล ะ ป า ก ใ บ
ของพืช 

ชุด
กิจกรรม
การเรียนรู้ 
ท่ี 2 เร่ือง
การคายน ้า
ของพืช 

1. ความอยากรู้
อยากเห็น   
2. ความมีเหตุผล  
3. ความพยายาม
มุ่งมัน่   
4. ความ
รับผดิชอบ5. 
ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ   
 
 

 
3 
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ตารางท่ี  5  วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช (ต่อ) 
ช่ือแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการ
เรียนรู้ 

 จิต
วิทยาศาสตร์ที่
เกดิกบันักเรียน 

เวลา
(ชม.) 

4.  ฉันสร้าง
อาหารไดจ้ริง
หรือ 

ว.1.1 ป.4/2  อธิบาย น ้า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดแ์สงและ
คลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัท่ีจ  า เป็นบาง
ประการต่อ การเจริญเติบโตและ
การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
ป.4/3  ทดลองและอธิบายการ
ตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง
และการสัมผสั 
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งค  า ถามเก่ียวกบั
ประเดน็หรือเร่ือง หรืสถานการณ์ 
ท่ีจะศึกษา ตามท่ีก าหนดใหแ้ละ
ตามความสนใจ 
ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวธีิ
ส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ 
และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
 ป.4/3   เลือกอุปกรณ์ ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
ป.4/4บนัทึกขอ้มลูในเชิงปริมาณ
น าเสนอ ผลสรุปผล 
ป.4/5สร้างค า ถามใหม่เพ่ือการ
ส ารวจตรวจสอบ ต่อไป 
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุป
ส่ิงท่ีได ้เรียนรู้ 
ป.4/7บนัทึกและอธิบายผลการ
ส ารวจตรวจสอบอยา่ง
ตรงไปตรงมา 
ป.4/8น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 
 

-  ปัจจยับาง
ประการท่ีมีผล
ต่อการ
เจริญเติบโตของ
พืช 
-  ปัจจยับาง
ประการท่ีจ าเป็น
ต่อการ
สังเคราะห์แสง
ของพืช 
- 

ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ี 
3 เร่ือง  
กระบวนการ
สังเคราะห์
แสงของพืช   

1. ความอยากรู้
อยากเห็น   
2. ความมี
เหตุผล  
3. ความ
พยายามมุ่งมัน่   
4. ความ
รับผดิชอบ 
5. ความ
ร่วมมือ
ช่วยเหลือ   
 
 

 
 
3 
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ตารางท่ี  5 วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช (ต่อ) 
ช่ือแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการ
เรียนรู้ 

 จิต
วิทยาศาสตร์ที่
เกดิกบันักเรียน 

เวลา
(ชม.) 

5.  ฉนั
ตอ้งการ
ปัจจยัใดบา้ง
เพื่อการ
เจริญเติบโต 

ว.1.1 ป.4/2  อธิบาย น ้า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดแ์สงและ
คลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัท่ีจ  า เป็นบาง
ประการต่อ การเจริญเติบโตและ
การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
ป.4/3  ทดลองและอธิบายการ
ตอบสนองของพืชต่อแสง เสียงและ
การสัมผสัว 8.1 ป.4/1 ตั้งค  า ถาม
เก่ียวกบัประเดน็หรือเร่ือง หรื
สถานการณ์ ท่ีจะศึกษา ตามท่ี
ก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ 
ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวธีิ
ส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ 
และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
 ป.4/3   เลือกอุปกรณ์ ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
ป.4/4บนัทึกขอ้มลูในเชิงปริมาณ
น าเสนอ ผลสรุปผล 
ป.4/5สร้างค า ถามใหม่เพ่ือการ
ส ารวจตรวจสอบ ต่อไป 
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุป
ส่ิงท่ีได ้เรียนรู้ 
ป.4/7บนัทึกและอธิบายผลการ
ส ารวจตรวจสอบอยา่ง
ตรงไปตรงมา 
ป.4/8น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 
 

-  ปัจจยับาง
ประการท่ีมีผล
ต่อการ
เจริญเติบโตของ
พืช 

-  ปั จ จั ย บ า ง
ประการท่ีจ าเป็น
ต่อการสังเคราะห์
แสงของพืช 

ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ี 
4 เร่ือง 
ปัจจยับาง
ประการท่ีมี
ผลต่อการ
เจริญเติบโต
ของพืช 

1. ความอยากรู้
อยากเห็น   
2. ความมี
เหตุผล  
3. ความ
พยายามมุ่งมัน่   
4. ความ
รับผดิชอบ 
5. ความ
ร่วมมือ
ช่วยเหลือ   
 
 

 
 
 
 
 
3 
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ตารางท่ี  5  วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช (ต่อ) 
ช่ือแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการ
เรียนรู้ 

 จิต
วิทยาศาสตร์ที่
เกดิกบันักเรียน 

เวลา
(ชม.) 

6.  ฉนั
ตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้า
ใดบา้ง 

ว.1.1 ป.4/4  อธิบายพฤติกรรมของ
สัตวท่ี์ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ
การสัมผสั และน าความรู้ไปใช ้
ประโยชน์  
ว 8.1 ป.4/1 ตั้งค  า ถามเก่ียวกบั
ประเดน็หรือเร่ือง หรืสถานการณ์ ท่ี
จะศึกษา ตามท่ีก าหนดใหแ้ละตาม
ความสนใจ 
ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวธีิ
ส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ 
และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
 ป.4/3   เลือกอุปกรณ์ ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
ป.4/4บนัทึกขอ้มลูในเชิงปริมาณ
น าเสนอ ผลสรุปผล 
ป.4/5สร้างค า ถามใหม่เพ่ือการ
ส ารวจตรวจสอบ ต่อไป 
ป.4/6แสดงความคิดเห็นและสรุป
ส่ิงท่ีได ้เรียนรู้ 
ป.4/7บนัทึกและอธิบายผลการ
ส ารวจตรวจสอบอยา่ง
ตรงไปตรงมา 
ป.4/8น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดย
อธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

- การตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าของพืช 

ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ี 

5 เร่ือง การ

ตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้า

ของพืช 

 

1. ความอยากรู้
อยากเห็น   
2. ความมี
เหตุผล  
3) ความ
พยายามมุ่งมัน่   
4. ความ
รับผดิชอบ 
5. ความ
ร่วมมือ
ช่วยเหลือ   
 
 

 
 
3 

 4.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 เร่ือง การด ารงชีวติของพืช จ านวน  6 แผน ใช้
ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 18 ชัว่โมง  ซ่ึงแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  1)
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 2) จุดประสงคก์ารเรียนรู้สู่ตวัช้ีวดั 3) สาระส าคญั 4) สาระการเรียนรู้ 
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5) สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 6) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์7) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ8) 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี  
  ขั้นท่ี 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเร่ืองท่ี
สนใจ  อาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่นช่วงเวลานั้น  หรือเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียน
มาแลว้  เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างค าถาม  เป็นแนวทางท่ีใชใ้นการส ารวจตรวจสอบอยา่ง
หลากหลาย 

 ขั้นท่ี 2.  ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ี
สนใจ  มีการก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  ตั้ งสมมติฐาน  ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไป
ได ้ ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้สนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  วิธีการตรวจสอบอาจ
ท าไดห้ลายวธีิ  เช่น  ท าการทดลอง  ท  ากิจกรรมภาคสนาม  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 

 ขั้นท่ี  3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  เม่ือได้ขอ้มูลเพียงพอ  จึงน าขอ้มูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์  แปลผล  สรุปผล  น าเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  บรรยายสรุป  สร้าง
แบบจ าลองหรือรูปวาด 

 ขั้นท่ี 4.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความ
รูเดิมแนวคิดท่ีไดจ้ะช่วยเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่างๆ  ท  าใหเ้กิดความรู้กวา้งข้ึน 
 ขั้นท่ี  5.  ขั้นประเมิน (Evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ  วา่
นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง   อย่างไรและมากน้อยเพียงใด  จากนั้นจะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ 
การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  น าเสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
จ านวน 3 คน คือ ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นกิจกรรม 1 ท่าน  ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหาและภาษา 1 ท่าน  
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 1 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งด้านภาษาและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) แลว้ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใช ้มาตรประเมินค่า จ  านวน 5 ระดบัแลว้น าคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาหาความสอดคลอ้งโดย
พิจารณาความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ีย (  ) มากกวา่ 3.50 ข้ึนไป แลว้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
นอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แผนการจดัการจดัการเรียนรู้ ใชไ้ด ้คือมีความสอดคลอ้ง หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ , 2555 :179) ซ่ึงจากการให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (   = 4.78, S.D. = 0.02) แสดงว่า
แผนการจดัการเรียนรู้ใชไ้ด ้คือมีความสอดคลอ้ง  
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 2.  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผูเ้ช่ียวชาญ  คือ ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการท ากิจกรรมการทดลองเน่ืองจากการทดลองบาง

แผนการจดัการเรียนรู้ตอ้งใช้เวลานานและปรับเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบั

วิธีการวดั เช่น  แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากปรนัยเปล่ียนเป็นอตันัยเพื่อวดั

ความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 

 3.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2557 สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง จ านวน 6 สัปดาห์ รวม 18 ชัว่โมง โดยสรุปขั้นตอนดงั

แผนภูมิท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

3.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การ

  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   วิเคราะห์สาระ/มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

          จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

แผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์ 

 

      ผา่น 

ทดลองใชก้บันกัเรียน 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
ปรับปรุงแกไ้ข 
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ด ารงชีวิตของพืช โดยผูว้ิจยัมุ่งวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านรู้  เข้าใจ  น าไปใช้  วิเคราะห์โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ  ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา คู่มือการสร้างแบบทดสอบ ศึกษาหลักสูตรศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล ศึกษาผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัจากหลักสูตร ตวัช้ีวดั คู่มือครู คู่มือการวดัและประเมินผล แล้ว ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้สอบแยกตามเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และน าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 2.  สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ส าหรับแบบทดสอบท่ีจดัท า
คร้ังน้ีมี 1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตวัเลือก
ก าหนดใหค้่าคะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิ 0 คะแนน  จ านวน 20 ขอ้ โดยวดัพฤติกรรม
การเรียนรู้ดา้น  จ า  เขา้ใจ    วิเคราะห์  และผูว้ิจยัไดส้ร้างขอ้สอบเป็น 2 เท่า จ  านวน 40 ขอ้ ดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6  การวเิคราะห์ขอ้สอบ  

 

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวดั 

  มาตรฐาน ว 1.1,  

 

 

สาระการเรียนรู้ 

ระดบัพฤตกิรรการ

เรียนรู้ 

 

รวม 
กา
รจ
 า 

กา
รเข้

าใจ
 

กา
รว
เิค
รา
ะห์

 

ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนา้ท่ีของท่อ
ล าเลียงและ ปากใบของพืช    

-ท่อล าเลียงและปากใบของ
พืช 

- 2 2     4 

ป.4/2  อธิบาย น ้า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดแ์สงและ
คลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัท่ีจ า เป็นบาง
ประการต่อ การเจริญเติบโตและการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 

- ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช 
- ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็น
ต่อการสงัเคราะห์แสงของพืช 

4 7 - 11 

ป.4/3  ทดลองและอธิบายการ

ตอบสนองของพืชต่อแสง เสียงและการ

สมัผสั 

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
พืช 

- 2 3 5 

รวม 4 11 5 20 
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 3. น าแบบทดสอบท่ีสร้างเสร็จไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
ความถูกตอ้งตามเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข  

 4.  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้วประเมินความ
เหมาะสมของแบบทดสอบโดยใช ้มาตรประเมินค่า จ  านวน 5 ระดบั 
 แลว้น าคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาหาความสอดคลอ้ง โ ด ย พิ จ า ร ณ า ค่ า ค ว า ม
สอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ีย (  ) มากกว่า 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00 
แสดงวา่แบบทดสอบใชไ้ด ้คือมีความสอดคลอ้ง หากไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ปรับปรุงแกไ้ข
ก่อนน าไปใช ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2555 :179) ซ่ึงจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (    =  4.88  , S.D. = 0.18) แสดงวา่ขอ้สอบใชไ้ด ้คือมีความสอดคลอ้ง  ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญใหป้รับปรุง ดงัน้ี 
  1.  แบบทดสอบส่วนมาก เป็นค าถามท่ีวดัความรู้ ความจ า ควรปรับขอ้ค าถามให้
เป็นความเขา้ใจและการวเิคราะห์ใหม้ากข้ึน 
  2.  แบบทดสอบบางขอ้มีภาษาท่ีไม่เหมาะสมกบัเด็กชั้นประถมศึกษาซ่ึงผูว้ิจยัได้
น ามาปรับภาษาใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

  5. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try  out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
ท่ี 5 ท่ีเคยศึกษาในเร่ืองน้ีมาแลว้และก าลงัศึกษาอยูภ่าคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 40 คน 
 6.  น าผลการทดลองใช ้(Try  out) มาวิเคราะห์รายขอ้( Item  Analysis )แบบปรนยั เพื่อหา
คุณภาพ แลว้คดัเลือกขอ้สอบ จ านวน  20  ขอ้ท่ีผา่นเกณฑ ์ดงัน้ี  
 6.1 ตรวจสอบหาความยากง่าย (Difficulty) โดยก าหนดค่าความยากง่าย ให้มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.20-0.80 ถา้ค่าความยากง่าย นอ้ยกวา่ 0.20 ถือวา่ขอ้สอบนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความ
ยากง่าย  มากกวา่ 0.80 ถือวา่ขอ้สอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2555 : 188) ไดค้่าความยาก
ง่ายของแบบทดสอบเท่ากบั 0.35-0.62 
 6.2  ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกควรจะ
มีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป แต่ค่าอ านาจจ าแนกควรอยูร่ะหวา่ง 0.20-1.00 
 (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2555 : 186) ไดค้่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเท่ากบั 0.32-0.81 
 6.3  การตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ Kuder – 
Richardson (K.R.-20)โดยใชเ้กณฑ์ความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.70-1.00 (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2553 : 182) ได้
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.85 
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 7.  น าแบบทดสอบท่ีหาความเช่ือมัน่แลว้น าไปทดสอบก่อนเรียนและหลงัการจดักิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืชเพื่อ กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 
จากกระบวนการดงักล่าว สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ  เร่ืองการด ารงชีวติของพืช 
ดงัแผนภูมิท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิท่ี  5 แสดงขั้นตอนของการสร้างแบบทดสอบ 

60  ข้อ 

ไปใช้ทดสอบกบักลุม่ตวัยา่ง 

ไม่ผา่น 
ปรับปรุงแกไ้ข 

ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ 

วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค ์

สร้างแบบทดสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ผา่น 

 

หาค่า ความยาก-ง่ายและค่า

ความเช่ือมมัน่ 

แบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 

ทดลองใชก้บันกัเรียนท่ี

เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว้

และไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 
ไม่ผา่น 

 

ผา่น 
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การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ 

 1.  การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ใช ้ค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชค้่า t แบบไม่อิสระ (t-test dependent ) 
 4.  การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ดว้ยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การ
ด ารงชีวติของพืช โดยผูว้จิยัมุ่งวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามนิยามศพัทก์ารคิดวิเคราะห์
ทั้ง 3 ด้าน ไดแ้ก่  ด้านการวิเคราะห์เน้ือหา  ด้านการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  ด้านการวิเคราะห์
หลกัการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา คู่มือการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คู่มือการวดัและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างขอ้สอบแบบอตันยั 
 2. ศึกษาหลกัสูตรศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคลศึกษาสาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั คู่มือครู คู่มือการวดัและประเมินผล แล้ว
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้สอบแยกตามเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้สอบ
แยกตามเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 3.  สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ส าหรับแบบทดสอบท่ีจดัท า
คร้ังน้ีมี 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยก าหนดตัวช้ีวดั เน้ือหา ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  วเิคราะห์แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์วชิาวทิยาศาสตร์  

   เร่ืองการ ด ารงชีวติของพืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    

ตวัช้ีวดั เนือ้หา การคิดวเิคราะห์ จ านวน

ข้อ เนือ้หา ความสัมพันธ์ หลกัการ 
ป.4/1 ทดลองและอธิบาย
หนา้ท่ีของท่อล าเลียงและ 
ปากใบของพืช    

ท่อล าเลียง    1 

ปากใบของพืช    1 

ป.4/2  อธิบาย น ้า แก๊ส 
คาร์บอนไดออกไซดแ์สง
และคลอโรฟิลล ์เป็น
ปัจจยัท่ีจ า เป็นบาง
ประการต่อ การ
เจริญเติบโตและการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของ
พืช 

ปัจจยับางประการท่ีมี

ผลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช 

   1 

ปัจจยับางประการท่ี

จ าเป็นต่อการ

สงัเคราะห์แสงของ

พืช 

   1 

 

ป.4/3  ทดลองและอธิบาย

การตอบสนองของพืชต่อ

แสง เสียงและการสมัผสั 

การตอบสนองต่อส่ิง
เร้าของพืช    1 

 

รวม 15 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน 5 ข้อ 

 4.  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบอตันยั พร้อมแนวค าตอบ 
เร่ือ การด ารงชีวิตของพืช ตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 12 จ านวน 3 ดา้น  ดา้นละ  3  คะแนน รวม 
ดา้นละ 15 คะแนน  ทั้งหมด 5  ขอ้ ขอ้ละ 9  คะแนน รวม 45  คะแนน  
 5.  สร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ (Scoring rubrics) ก าหนดคุณภาพ โดยก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นระดบั  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  8  เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ (Scoring rubrics) ของขอ้สอบวดัความสามารถใน
 การคิดวเิคราะห์ 

องค์ประกอบ เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

ดา้นเน้ือหา นักเรียนตอบค าถามใน

ด้ า น เ น้ื อ ห า ไ ด้ ต ร ง

ประเด็นและชดัเจน  

นักเรียนตอบค าถามใน

ดา้นเน้ือหา ตรงประเด็น

แต่ไม่ชดัเจน 

นักเรียนตอบค าถามใน
ด้ า น เ น้ื อ ห า ไ ม่ ต ร ง
ประเด็นและไม่ชดัเจน 

ดา้นความสมัพนัธ์ นักเรียนตอบค าถามใน

ดา้นความสมัพนัธ์ ไดต้รง

ประเด็นและชดัเจน  

นักเรียนตอบค าถามใน

ด้านความสัมพันธ์ตรง

ประเด็นแต่ไม่ชดัเจน 

นักเรียนตอบค าถามใน
ดา้นความสัมพนัธ์ไม่ตรง
ประเด็นและไม่ชดัเจน 

ดา้นหลกัการ นักเรียนตอบค าถามใน

ด้านหลักการ  ได้ตรง

ประเด็นและชดัเจน 

นักเรียนตอบค าถามใน

ด้ า น ห ลั ก ก า ร  ต ร ง

ประเด็นแต่ไม่ชดัเจน 

นักเรียนตอบค าถามใน

ด้านหลักก าร  ไ ม่ตร ง

ประเด็นและไม่ชดัเจน 

 ส าหรับการใหค้วามหมายค่าท่ีวดัไดจ้ากคะแนนวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผูว้ิจยั
ไดร้ะบุเกณฑก์ารใหค้วามหมายโดยมีค่าเฉล่ีย (คะแนนสอบหลงัเรียน)  ดงัตารางท่ี  9 

 ตารางท่ี  9  เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 
 
 
 
 

 6.  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) แลว้ประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบโดยใช ้มาตรประเมินค่า จ  านวน 
5 ระดบั ระดบัความเหมาะสมของแบบทดสอบโดยพิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเฉล่ีย (  ) 
มากกวา่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่แบบทดสอบใชไ้ด ้
คือมีความสอดคลอ้ง หากไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวก็ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้(มาเรียม  นิล
พนัธ์ุ  2555 :179) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ในระดบัมากท่ีสุด (    = 4.53 , 
S.D. = 0.17)  แสดงวา่ขอ้สอบใชไ้ด ้คือมีความสอดคลอ้ง ซ่ึงไดแ้กไ้ขประเด็น  ดงัน้ี 

คะแนน ระดบัความสามารถ 

2.50-3.00 สูง 

1.50-2.49 ปานกลาง 

1.00-1.49 ต ่า 
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 แบบทดสอบบางขอ้มีภาษาท่ีไม่เหมาะสมกบัเด็กชั้นประถมศึกษาซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาปรับ
ภาษาใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 7. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try  out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4/5 ท่ีก าลงัศึกษาอยูภ่าคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน  
 8.  น าผลการทดลองใช้ (Try  out) มาวิเคราะห์รายขอ้( Item  Analysis )แบบอตันยั เพื่อ
ตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา(α- Coefficient) 
ของ Cronbach  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2555: 183) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.80 
 9.  น าแบบทดสอบท่ีหาความเช่ือมัน่แล้วน าไปทดสอบก่อนและหลังการจดักิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การ
ด ารงชีวิตของพืชกบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ  เร่ืองการ
ด ารงชีวติของพืช     ดงัแผนภูมิท่ี  6 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 6  ขั้นตอนการสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ 

ผา่น 

ผา่น 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ปรับปรุงแกไ้ข 

วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค ์

สร้างแบบทดสอบ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ไม่ผา่น 

หาค่าความเช่ือมัน่ 

  แบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 

ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

 

ไม่ผา่น 
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การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

   1.  การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลงัการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใช ้ค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชค้่า t แบบไม่อิสระ (t-test dependent ) 
4.  การสร้างแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์  โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1.   ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินเพื่อวดัจิตวิทยาศาสตร์
ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
 2.  ก าหนดนิยามปฏิบติัการคุณลกัษณะท่ีตอ้งการหรือตวัช้ีวดั  
 3.   ด าเนินการสร้าง แบบวดัจิตวทิยาศาสตร์โดยผูว้ิจยัเลือกวดัจิตวทิยาศาสตร์ใน ดา้น   1) 
ความอยากรู้อยากเห็น  2) ความมีเหตุผล 3) ความพยายามมุ่งมัน่  4) ความรับผดิชอบ  5) ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2555: 162)   
 ดงัในตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10  แสดงนิยามคุณลักษณะ  และพฤติกรรมการบ่งช้ี  (สถาบันส่งเสริมการสอน
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2555 : 162)   
พฤตกิรรมที่
ต้องการวดั 

นิยามคุณลกัษณะ พฤตกิรรมบ่งช้ี 

1.ความอยากรู้
อยากเห็น   

ความตอ้งการท่ีจะรู้หรือปรารถนาท่ีจะเสาะ
แสวงหาความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีตนสนใจ
หรือตอ้งการคน้พบส่ิงใหม่ ซ่ึงผูมี้ความ
อยากรู้อยากเห็นจะแสดงออกโดยการถาม
ค าถาม หรือมีความสงสยัในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจอยากรู้ และมีความกระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี
ตนเองสนใจ 

1. นักเรียนซักถามจากผูรู้้หรือไปศึกษาคน้ควา้
เ พ่ิ ม เ ติ ม   เ ม่ื อ เ กิ ดค ว ามสงสั ย ใน เ ร่ื อ ง ร า ว
วทิยาศาสตร์ 
2. นกัเรียนชอบชมนิทรรศการวทิยาศาสตร์ 
3. นกัเรียนน าการทดลองท่ีน่าสนใจไปทดลองต่อท่ี
บา้น 
4.  นกัเรียนคน้ควา้วธีิการทดลองใหม่ๆในส่ิงท่ี
นกัเรียนสนใจ 

2. ความมี
เหตผุล 

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและยอมรับใน
ค าอธิบายอยา่งมีเหตผุล โดยการแสวงหา
ขอ้มูลจากการสงัเกตหรือการทดลองท่ี
เช่ือถือไดม้าสนบัสนุนอยา่งพอเพียง 

1. นกัเรียนรายงานผลการทดลองตามท่ีทดลองได ้
2. เม่ือท าการทดลองผิดพลาดนกัเรียนจะไม่ลอกผล

การทดลองของเพ่ือนส่งครู 
3. เม่ือครูมอบหมายงานทางวทิยาศาสตร์มาส่ง 

นกัเรียนจะท าตามแบบท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ 
4. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนส่วนมาก 
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ตารางท่ี 10  แสดงนิยามคุณลกัษณะ  และพฤติกรรมการบ่งช้ี  (สถาบนัส่งเสริมการสอน
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2555 : 162)  (ต่อ) 
พฤตกิรรมที่
ต้องการวดั 

นิยามคุณลกัษณะ พฤตกิรรมบ่งช้ี 

3.ความพยายาม
มุ่งมัน่ 

ความตั้งใจแน่วแน่ในการคน้หา
ความรู้ ไม่ทอ้ถอยเม่ือผลการทดลอง
ลม้เหลวหรือมีอปุสรรค ท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
หรือด าเนินการแกปั้ญหาจนถึงท่ีสุด 
หรือจนกวา่จะไดรั้บค าตอบ 

1. ถึงแมง้านคน้ควา้ท่ีท าอยูมี่โอกาสส าเร็จไดย้ากนกัเรียน
จะยงัคน้ควา้ต่อไป 
2. นกัเรียนไม่ลม้เลิกการทดลองเม่ือผลการทดลองท่ีไดข้ดั
กบัท่ีเคยเรียนมา 
3. เม่ือทราบวา่ชุดการทดลองท่ีนกัเรียนสนใจตอ้งใช้
ระยะเวลาในการทดลองนาน  นกัเรียนก็เปล่ียนไปศึกษา
ชุดการทดลองท่ีใชเ้วลานอ้ยกวา่ 
4. นกัเรียนท าการทดลองผดิพลาดนกัเรียนท าการทดลอง
ใหม่อีกหลายคร้ัง 

4. ความ
รับผิดชอบ 

ความมุ่งมัน่ภายในจิตใจท่ีจะ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหส้ าเร็จดว้ยดี 
และตระหนกัถึงผลของงานท่ีจะ
ส่งผลต่อสงัคม มีความระเอียด
รอบคอบในการปฏิบติังาน เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย 

1. เม่ือครูมอบหมายใหห้อ้งของนกัเรียนดูแลความสะอาด
หอ้งปฏิบติัการ แมว้า่ครูจะไม่ไดเ้จาะจงตวับุคคล แต่
นกัเรียนก็ท าตามท่ีครูสัง่ 
2. เม่ือนกัเรียนและเพ่ือไดรั้บมอบหมายใหเ้ก็บลา้ง
อุปกรณ์การทดลองแมว้า่เพ่ือนจะไม่ท าแต่นกัเรียนก็ยงัคง
ท าต่อไป 
3. ในการท างานเป็นกลุ่ม เม่ือนกัเรียนเกิดท างานผิดพลาด
นกัเรียนจะยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนต่อสมาชิกใน
กลุ่ม 
4. เม่ือครูใหท้ าการทดลองเพ่ือนในกลุ่มไม่ไดเ้ตรียมการ
ทดลองมาทั้งๆท่ีแบ่งหนา้ท่ีกนัแลว้ ครูตอ้งท าโทษทั้งกลุ่ม 
นกัเรียนยอมรับในขอ้ผิดพลาด 

5.ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ 

การใชท้กัษะทางสงัคมและการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืน 
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
การขอความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือจากผูอ่ื้น เพ่ือความร่วมมือใน
การท างานกลุ่ม หรือการท างานใด
งานหน่ึงใหด้ าเนินไปจนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย 

1. เม่ือนกัเรียนเห็นเพ่ือนมีปัญหาในการทดลองแมว้า่
เพ่ือนจะไม่ไดข้อความช่วยเหลือ นกัเรียนก็ยืน่มือเขา้มา
ช่วยเหลือ 
2. เม่ือนกัเรียนพบปัญหาในการทดลองท่ีไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเองไดน้กัเรียนจะขอความช่วยเหลือจาผูอ่ื้น 
3. นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่มเป็นอยา่งดี 
4.  นกัเรียนมีการปรึกษาหารือในการท าการทดลองทุก
คร้ัง 
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 4.  สร้างข้อค าถามของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์จ านวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมนิยาม 
คุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีบ่งช้ี โดยลกัษณะของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating  Scale) ของ Likert  มีตวัเลือก 5 ระดบั คือ ดีมาก,ดี,ปานกลาง, พอใชแ้ละต ่า 
พร้อมทั้งก าหนดคะแนนในการตอบตวัเลือกแต่ละขอ้ความ ดงัต่อไปน้ี 
 ตารางท่ี 11  แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 

ความเห็นของนกัเรียน ระดบัพฤตกิรรมทีป่ฏบิัต ิ
ดีมาก 5 
ดี 4 

ปานกลาง 3 
พอใช ้ 2 
ต ่า 1 

ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารวดัจิตวทิยาศาสตร์  มีดงัน้ี 

คะแนนค่าเฉลีย่ ระดบัความสามารถ 

4.50 - 5.00 ดีมาก 

3.50 - 4.49 ดี 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 พอใช ้

1.00 - 1.49 ต ่า 
 

5.  น าแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์  ท่ีสร้างเสร็จแลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

 6.  น าแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3ท่าน ไดแ้ก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมิน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา ( Content  Validity )ซ่ึงจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (    = 4.68 , S.D. = 0.25 ) แสดงวา่แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์  ใชไ้ด ้คือมีความ
สอดคลอ้ง  

7.  น าแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์  ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาค่าความเช่ือมัน่กบันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
40 คน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) (มาเรียม นิลพนัธ์ 2555:183) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์  เท่ากบั 0.73 
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 8.  น าแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์  ท่ีหาความเช่ือมัน่แล้วน าไปใช้กับผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง 
สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ ดงัแผนภูมิท่ี  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1.  การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช ้ค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัเรียน 
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชค้่า t แบบไม่อิสระ (t-test dependent ) 

แผนภูมิท่ี 7  แสดงขั้นตอนของการสร้างแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 

ไปใช้ทดสอบกบักลุม่ตวัยา่ง 

ศึกษาขั้นตอนวธีิสร้างแบบวดัจิตวทิยาสตร์ 

ก าหนดนิยามความหมาย 

   สร้างแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ผา่น 

     หาค่าความเช่ือมัน่ 

แบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ฉบบัสมบูรณ์ 

ไม่ผา่น 
ปรับปรุงแกไ้ข 
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5. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และจิตวทิยาศาสตร์  

โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาหนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถาม  
 2.  สร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้มี 3 ตอน  
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ในดา้นต่างๆ  ขอ้ค าถามแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ขอ้ ดา้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 5 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้ รวมทั้งส้ินจ านวน 15  ขอ้ โดยเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale) 3 ระดบั ดงัน้ี  
  ใหค้ะแนน 3 คะแนน   ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ใหค้ะแนน 2 คะแนน   ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ใหค้ะแนน 1 คะแนน   ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

ตอนท่ี 2 ให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยให้
นกัเรียนตอบแบบสอบถามหลงัส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ตารางท่ี  13 เกณฑก์ารประเมินระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
 
 
 

 3.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน 3 คนเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) แลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย (  )
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบโดยใช้ มาตร
ประเมินค่า จ  านวน 5 ระดบั  แลว้น าคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาหาความสอดคลอ้ง แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(   = 4.84 , S.D. = 0.17 ) แสดงวา่แบบสอบถามใชไ้ด ้ คือมีความสอดคลอ้ง  

4.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึน มาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อความสมบูรณ์  

คะแนน ระดับความคิดเห็น 
2.50-3.00 เห็นดว้ยมาก 

1.50-2.49 ปานกลาง 

1.00-1.49 เห็นดว้ยนอ้ย 
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5. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาค่าความเช่ือมัน่ กบันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4/5 ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 
40 คน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) (มาเรียม นิลพนัธ์ 2555:183) แลว้
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.92 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุด

กิจกรรมการเรียนรู้และข้อคิดเห็นอ่ืนๆ จากนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังจากใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เสร็จส้ินแลว้ เพื่อเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจ ัยน าผลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุด

กิจกรรมและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากขั้นตอนท่ี  2  การพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  ผูว้จิยัไดส้รุปวธีิด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 
ตารางท่ี 14 สรุปวธีิการด าเนินการขั้นการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมอื 
1.เพ่ือสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

สร้างและพฒันาชุด
กิจกรรม/-การเรียนรู้ 
โดยใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  

 
- 

 
- 
 

2.เพื่อหาคุณภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ประเมินชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบ 

-ผูเ้ช่ียวชาญดา้น -
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น เน้ือหา 
วดัและประเมินผล  

แบบประเมินชุดกิจกรรม/

วเิคราะห์เน้ือหา/ ค่าเฉล่ีย (  )   /

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ทดลองใชก้บัผูเ้รียน 3 
คน(Individual  Tryout) 
ทดลองใชก้บัผูเ้รียน 9 
คน(Small Group 
Tryout) 
ทดลองใชก้บัผูเ้รียน  40 
คน  ( Field tryout) 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนพระต าหนกั
สวนกหุลาบ  มหามงคล 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ผลการเรียน เก่ง ปาน
กลางและอ่อน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / 
ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (  ) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า 
E1/E2   
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ตารางท่ี 14   สรุปวิธีการด าเนินการขั้นการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมอื 
4. สร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ หน่วยท่ี 3 การ
ด ารงชีวติของพืช 

ศึกษาขอ้มูล 
สงัเคราะห์ขอ้มูล 

หลกัสูตรแกนกลาง 
หลกัสูตรสถานศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

วเิคราะห์เน้ือหา ค่าเฉล่ีย 
(  )  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

5. เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ (ปรนยั)ท่ีสร้างข้ึน 

-ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา 
-หาค่าความยาก-ง่าย (p)  
-ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
- ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบ 

-อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
-ผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน 
- นกัเรียนนกัเรียนชั้น 
ป.5 จ านวน 40 คน 

แบบทดสอบ 
ความยาก-ง่าย (p)  
ค่าอ านาจจ าแนก (r)ค่า
ความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบ ดว้ยสูตร 
K.R.-20 

6. เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ 
คิดวเิคราะห์ (อตันยั) 
ท่ีสร้างข้ึน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา 
 - ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
-ผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน 
- นกัเรียนชั้น ป.4/5 
จ านวน 40 คน 

แบบทดสอบ 
ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบ ดว้ยสูตร  
α- Coefficient 

7. เพื่อหาคุณภาพของแบบ
วดัจิตวทิยาศาสตร์ ท่ีสร้าง
ข้ึน 

- ศึกษาขอ้มูล  
- ก าหนดนิยามปฏิบติัการ
คุณลกัษณะ 
-สร้าง วดัจิตวทิยาศาสตร์ 5 
ลกัษณะ 
-เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
-หาค่าความสอดคลอ้ง 
-หาค่าความเช่ือมัน่ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
-ผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน 
- นกัเรียนนกัเรียนชั้น 
ป.4/5   จ านวน 40 คน 

แบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบ
วดัจิตวทิยาศาสตร์ โดยใช้
สมัประสิทธ์ิแอลฟา  

(α – coefficient) 

8. เพื่อหาคุณภาพของ
แบบสอบถามความคิดเห็น 
ท่ีสร้างข้ึน 

- ศึกษาขอ้มูล  
-สร้าง แบบสอบถามความ
คิดเห็น  
-เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
-ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
-ผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน 
- นกัเรียนนกัเรียนชั้น 
โรงเรียนพระต าหนกั
สวนกหุลาบ  มหา
มงคล ประถมศึกษาปี
ท่ี 4/5 จ านวน 40 คน 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
 -วเิคราะห์เน้ือหา ค่าเฉล่ีย 
(  )  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
การวเิคราะห์ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา  

(α – coefficient) 
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ขั้นตอนที ่ 3  การทดลองใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม จ านวน 40 คน  

ซ่ึงการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังน้ีใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเด่ียว ทดสอบสอบ

ก่อนและหลงั ( The -one – group, pretest – posttest design )(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ : 2555 : 143)   

ดงัแผนภูมิท่ี 8 

แบบแผนการวจัิย 

กลุ่ม                      ทดสอบก่อนเรียน                       ทดลอง                       ทดสอบหลงัก่อนเรียน 

ทดลอง T1 X T2 

 
T1    แทน  การทดสอบก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ (Pretest)  
X     แทน  การทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้   
T2   แทน  การทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ (Posttest) 

แผนภูมิท่ี 8  แสดงแบบแผนการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  อ าเภอ

พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน  6 หอ้ง รวมทั้งส้ิน 240 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2557โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล  อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 40 



118 
 

 

คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย(Simple  Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยของการ

สุ่ม 

วธีิด าเนินการ 

 ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็น

การวิจยัโดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงทดลองพฒันาแบบกลุ่มเด่ียว  เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดกับ

นกัเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชท้ดลองกบันกัเรียนโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล 

จงัหวดันครปฐม  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  40 คน ในการทดลองมีล าดบัขั้นตอนในการทดลอง 

ดงัน้ี 

 1.  ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล จงัหวดันครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีพฒันาข้ึน 
 2.  จดัเตรียม ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ ให้ครบถว้นเพื่อความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ตรงตาม
จุดประสงค ์
 3.  การทดลองใช้ชุดกิจกรรม ก่อนท าการทดลองผูว้ิจยัได้ช้ีแจงหลักการ เหตุผลและ
ประโยชน์ของการวิจัยให้กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง พร้อมทั้ งท าความเข้าใจกับนักเรียน
เก่ียวกับแผนการจัดกิจกรรม วิธีการเรียนการสอน เพื่อให้ผลการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 4.  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จ านวน 20 ขอ้ ใช้เวลา  
50  นาที ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง การด ารงชีวิต
ของพืช 
 5.   น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรม 
             6.  น าแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จ านวน 5 ขอ้ ทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) เพือ่วดัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 
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 7.  ด าเนินการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ขณะท่ีท าการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมในการเรียนการสอน ผูว้ิจยัคอยให้ค  าแนะน า ช้ีแจง และ
ช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้เวลาในการสอน 3 คาบ/สัปดาห์ คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 18 คาบ 6 
สัปดาห์ โดยแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเร่ืองท่ี
สนใจ  อาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยู่ในช่วงเวลานั้น  หรือเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเรียน
มาแล้ว  เป็นตวักระตุน้ให้นักเรียนสร้างค าถาม   เป็นแนวทางท่ีใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่าง
หลากหลาย 

 ขั้นท่ี 2.  ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ี
สนใจ  มีการก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  ตั้ งสมมติฐาน  ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไป
ได ้ ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  ขอ้สนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  วิธีการตรวจสอบอาจ
ท าไดห้ลายวธีิ  เช่น  ท าการทดลอง  ท  ากิจกรรมภาคสนาม  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 

 ขั้นท่ี  3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  เม่ือได้ขอ้มูลเพียงพอ  จึงน าขอ้มูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์  แปลผล  สรุปผล  น าเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  บรรยายสรุป  สร้าง
แบบจ าลองหรือรูปวาด 

 ขั้นท่ี 4.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความ
รูเดิมแนวคิดท่ีไดจ้ะช่วยเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่างๆ  ท  าใหเ้กิดความรู้กวา้งข้ึน 
 ขั้นท่ี  5.  ขั้นประเมิน (Evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ  วา่
นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง   อย่างไรและมากน้อยเพียงใด  จากนั้นจะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ 

 ซ่ึงในชุดกิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรมจะมีกิจกรรมท่ีหลากหลายแตกต่างกนัออกไปตาม
จุดประสงคข์องแต่ละชุดกิจกรรม 
 8.  หลงัจากท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จส้ินในแต่ละชุดกิจกรรม  ผูว้ิจยัจะท าการทดสอบ
หลงัเรียน (post-test) ชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน จนครบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.  หลงัจากท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จส้ินในทุกชุดกิจกรรม  ผูว้จิยัจะท าการทดสอบ  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซ่ึงเป็นขอ้สอบ
แบบอตันยัจ านวน 5 ขอ้ เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และใช้แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนหลงัจากใชชุ้ดกิจกรรม  
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 10. หลงัจากท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จส้ินในทุกชุดกิจกรรมและท าการทดสอบ โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์เสร็จส้ินแลว้  ผูว้ิจยั
จะแจกแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 จากขั้นตอนการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  สรุปการด าเนินไดต้ามตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15 สรุปขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ 
    เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
   ประถมศึกษาปีท่ี 4 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมอื / 

การวเิคราะห์ 
เพ่ือทดลองใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชก้ระบวนการ

สืบเสาะความรู้ เพ่ือ

ส่งเสริม

ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์และ

จิตวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน

ทดลองใชก้บันกัเรียน โดย 

1.  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ของ

นกัเรียนท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน จ านวน 20 ขอ้ ใชเ้วลา

50 นาที ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เพ่ือ

ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง การ

ด ารงชีวิตของพืช 
2.   น าแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียน ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน ทดสอบ
ก่อนเ รี ยน  (Pre-test)  เ พ่ื อทดสอบความ รู้
ความสามารถของนักเรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 
3. น าแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ี
ผูวิ้จยัสร้างข้ึน จ านวน 5 ขอ้ ทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) เ พ่ือประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 

นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียน
พระต าหนกั
สวนกุหลาบ 
มหามงคล 
จงัหวดั
นครปฐม 
จ านวน 40 คน 
นกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 

 1. ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการ
สืบเสาะความรู้ 
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 
2. แบบทดสอบ
ผลการเรียนรู้ 
3.แบบประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์ 
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ตารางท่ี 15 สรุปขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ 
    เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
   ประถมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ 
กลุ่มเป้าห
มาย 

เคร่ืองมือ / 
การวเิคราะห์ 

   3.  ด าเนินการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ขณะท่ีท าการทดลองใช้
ชุดกิจกรรมในการเรียนการสอน ผูวิ้จยัคอย
ใหค้ าแนะน า ช้ีแจง และช่วยเหลือนกัเรียน 
โดยใชเ้วลาในการสอน 3 คาบ/สัปดาห์  
คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 18 คาบ 6 
สัปดาห์ โดยแต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนดงัน้ี 

  3.1  ขั้นสร้างความสนใจ   
  3.2  ขั้นส ารวจและคน้หา 
  3.3  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 
  3.4  ขั้นขยายความรู้ 
  3.5  ขั้นประเมินผล 
  ซ่ึงในชุดกิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรมจะมี
กิจกรรมท่ีหลากหลายแตกต่างกนัออกไป
ตามจุดประสงคข์องแต่ละชุดกิจกรรม 
4.  หลงัจากท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จส้ิน
ในแต่ละชุดกิจกรรม  ผูว้จิยัจะท าการ
ทดสอบหลงัเรียน (pretest) ชุดเดียวกนักบั
แบบทดสอบก่อนเรียน จนครบทุกชุดชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  

 

4.แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ 
5. แบบสอบ 
ถามความคิดเห็นท่ี
มีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะความรู้ เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์
และจิตวทิยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  
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ตารางท่ี  15 สรุปขั้นตอนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ 
    เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น
   ประถมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

 
ขั้นตอนที ่ 4  การประเมินชุดกจิกรรมการเรียนรู้  
 มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ / 
การวเิคราะห์ 

 

5.  หลงัจากท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จส้ิน
ในทุกชุดกิจกรรม  ผูว้จิยัจะท าการทดสอบ  
โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอตันยั
จ านวน 5 ขอ้ เพื่อศึกษาความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์และใชแ้บบวดัจิต
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัจากใชชุ้ด
กิจกรรม 
6. หลงัจากท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จส้ิน
ในทุกชุดกิจกรรมและท าการทดสอบ  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถใน

การคิดวเิคราะห์เสร็จส้ินแลว้  ผูว้จิยัจะแจก

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์

และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  
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วตัถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน แลว้น าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ข 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ ท่ีมีความเหมาะสมและสามารถน าไปจดั 
การเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

วธีิการด าเนินการ  
1. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
มีขั้นตอนการประเมิน ดงัน้ี 

1. น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีไดป้รับปรุงจนสมบูรณ์แลว้ ไปทดสอบกบันกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/1 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 

40 คน 

2. น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้เกณฑ์คะแนน ดงัน้ี ตอบถูกให้ 1 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากแบบทดสอบก่อนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้

ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (   ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ t-test แบบ Dependent  

2.   ทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มี
ขั้นตอนการประเมิน ดงัน้ี   
 1. น าแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีได้ปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว ไป
ทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/1 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล ซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน 
 2. น ากระดาษค าตอบมาตรวจใหค้ะแนน โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 
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 (Scoring rubrics ) ก าหนดคุณภาพท่ีก าหนด 
3. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนจากแบบทดสอบก่อน

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ

หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้

ค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย (   )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ t-test แบบ Dependent  

3.  วดันจิตวทิยาศาสตร์ 
 เพื่อวดัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ มีวธีิการด าเนินการ  
 1. น าแบบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ท่ีไดป้รับปรุงจนสมบูรณ์แลว้ ไปประเมิน 
จิตวิทยาศาสตร์ กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล 
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน ในขั้นตอนก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมครบทุกชุด  
 2. น าแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์มาแปลผลจากเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 3. เปรียบเทียบคะแนนจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนจากเกณฑก์ารวดัจิตวทิยาศาสตร์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าคะแนนท่ีได้จากแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบพฒันาการของจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้
ค่าสถิติ (  ) ,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ t-test แบบ Dependent 
4.  แบบสอบถามความคิดเห็น 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ  มหามงคล ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดป้รับปรุงจนสมบูรณ์แลว้ ไปสอบถามกบันกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4/1 โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 
คน 
 2. น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาวเิคราะห์ โดยเกณฑข์อ้ค าถามแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 
ดา้นเน้ือหา จ านวน 5 ขอ้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 
5 ขอ้ รวมทั้งส้ินจ านวน 15  ขอ้ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale) 5 ระดบั ของ 
Likert ตอนท่ี 3 ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
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โดยใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามหลงัส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

          น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

พระต าหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มาวเิคราะห์โดยใช ้ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)    

จากขั้นตอนท่ี 4 การประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัสรุปวิธีการด าเนินการไดด้งัตารางท่ี 16
ดงัน้ี  
ตารางท่ี   16  สรุปวธีิด าเนินการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมอื/การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

น าทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนให้
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท า
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4/1โรงเรียนพระต าหนกั
สวนกหุลาบ มหามงคล   
จ านวน 40 คน 

1.แบบทดสอบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช 
2. ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t-test 
dependent 

2. เพื่อประเมิน
ความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียน 

น าทดสอบความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนใหน้กัเรียน
กลุ่มตวัอยา่งหลงัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรม 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4/1โรงเรียน 
พระต าหนกัสวนกหุลาบ  
มหามงคล   
จ านวน 40 คน 

1. แบบทดสอบความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ 
2. ค่าเฉล่ีย(  ) 
 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และ 
t-test dependent 

3. เพื่อวดัจิต
วทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียน 

น าแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไป
ประเมินนกัเรียนหลงัใช้
ชุดกิจกรรม 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4/1โรงเรียน 
พระต าหนกัสวนกหุลาบ  
มหามงคล   
จงัหวดันครปฐม  
จ านวน 40 คน 

1.แบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
2. ค่าเฉล่ีย (  ) 
 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
t-test dependent 

4. เพื่อประเมิน
ความคิดเห็นของ
นกัเรียน 

น าแบบประเมินความ
คิดเห็นท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนให้
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท า
หลงัการจดัการเรียนรู้ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4/1โรงเรียนพระต าหนกั
สวนกหุลาบ มหามงคล   
จ านวน 40 คน 

1. แบบสอบถามความคิดเห็น 2. 
ค่าเฉล่ีย (  ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
3. การวเิคราะห์เน้ือหา  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
บทที ่4 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 เป็นลกัษณะของการวิจยัและพฒันา ( Research and Development : R & D) โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการวิจยั  4  ขั้นตอน ดงัน้ี 1)  การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน  2) การพฒันา
และหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรกมการเรียนรู้  3)  การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ  4)  
การประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียน
พระต าหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล  ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  เป็น
หน่วยการวเิคราะห์ ( Unit  of  Analysis )  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามวตัถุประสงค์การวจิยั   ดงัน้ี 

      ตอนท่ี  1  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วทิยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4   

ตอนท่ี  2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 ตอนท่ี  3  ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  4 
 ตอนท่ี  4   ผลประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ในประเด็น  ดงัต่อไปน้ี 
  4.1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชชุ้ดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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  4.2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
  4.3   ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้  

 4.4  เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์  
 ตอนที่  1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และ 
จิตวทิยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4    
 การเสนอ ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความต้องการในการพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วทิยาศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4    โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
 1.1  ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  และ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์  
 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ พบวา่  1.  การจดัการศึกษามุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นกระบวนการ
ไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ผูเ้รียนจะไดท้  ากิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคล และเกิดการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  2.  ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
เทคโนโลย ีเทคโนโลยเีป็นกระบวนการในงานต่างๆ หรือกระบวนการพฒันา  ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
โดยอาศยัความรู้วิทยาศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ  ทกัษะ ประสบการณ์ จินตนาการและความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของมนุษย ์เน่ืองจากความรู้วิทยาศาสตร์ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัโลกธรรมชาติซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัการ
ประกอบอาชีพ  3.  ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผูเ้รียนควรได้รับการส่งเสริม และ
สร้างความเขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์เป็นทั้งความรู้และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ผูเ้รียนทุกคน
ควรไดรั้บการกระตุน้ ส่งเสริมใหค้วามสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสงสัย
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เกิดค าถามในส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโลกธรรมชาติรอบตวั  มีความมุ่งมัน่และมีความสุขท่ีจะศึกษา
คน้ควา้  เพื่อรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ผล  ไปสู่ค าตอบของค าถาม  สามารถตดัสินใจด้วยการใช้
ขอ้มูลย่างมีเหตุผล สามารถส่ือสารค าถาม  ค าตอบ  ขอ้มูลและส่ิงท่ีคน้พบจากการเรียนรู้ให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจได ้
 อีกทั้งยงัพบว่าการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ให้ผูเ้รียนฝึกคิด
วเิคราะห์ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ยงัสอดคล้องกบัสาระมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
หลกัสูตรแกนกลางพุทธศกัราช  2551  คือ  สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.1  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ 
ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้
และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติอีกดว้ย 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดัให้ผูเ้รียนได้เรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช  ทั้ งหมด  5  ชุดกิจกรรม  เวลา  18  ชั่วโมง  ซ่ึงประกอบด้วย  1)  
โครงสร้างและหน้าท่ีของรากและล าตน้  2)  การคายน ้ าของพืช  3)  กระบวนการสังเคราะห์แสง
ของพืช  4)  ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  5)  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
พืช  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามหลกัการ  จุดมุ่งหมายและสมรรถนะ  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 
 1.2   ผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 
   ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  จากหนงัสือ  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
แบบวเิคราะห์เอกสาร  โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
   ผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  พบว่า 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ไดแ้ก่  ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  และเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียน
กบัสภาพแวดล้อม  ยึดทฤษฎีส่ือประสม  กระบวนการกลุ่มและทฤษฎีการเรียนรู้  เป็นแนวคิด
พื้นฐานในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง
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และสามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่วนวิธีการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม
คามสามารถในการคิดวิเคราะห์  ได้แก่  การสอนตามแนววฎัจกัรการเรียนรู้  การสอนแบบ
โครงงาน  การสอนโดยใช้ชุดการสอน  การสอนแบบแกปั้ญหา  การสอนแบบวิทยาศาสตร์  การ
สอนแบบการทดลอง  ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์และสร้างเป็นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วทิยาศาสตร์  มีขั้นตอนการสร้างและพฒันา 5  ขั้นตอน  ดงัน้ี  
   1.  ขั้นวเิคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ การก าหนดหน่วย หวัเร่ือง และมโนคติ 
   2.  ขั้นการวางแผน วางแผนล่วงหนา้ ก าหนดรายละเอียด ก าหนดวตัถุประสงค ์ก าหนด
กิจกรรม  ก าหนดแบบประเมิน  
   3.  ขั้นการเลือกและผลิตส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช้ คือ เป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหวัเร่ืองแลว้ ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไว ้เป็นหมวดหมู่น าไป
ทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา่ “ชุดกิจกรรม” 
   4.  ขั้นการหาประสิทธิภาพ หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกนัวา่ ชุด
กิจกรรมท่ี สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพในการสอนผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑ์ล่วงหนา้ โดยค านึงหลกั
ท่ีว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้บรรลุผล การใช้ชุด
กิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีไดป้รับปรุงแลว้และมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้สามารถนาไปสอน
ผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดบัการศึกษา 
    5.  ขั้นการใชชุ้ดกิจกรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนส าคญั คือ  ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  ขั้นประกอบกิจกรรม  ขั้นสรุปผลการเรียน และท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อ
ดูพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีไดเ้ปล่ียนไป  

  1.3  ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4  เกี่ยวกับการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 
    ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนพระ
ต าหนักสวนกุหลาบ  มหามงคล  จ านวน  240  คน เก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์   
โดยมีรายละเอียด  ไดข้อ้มูลดงัน้ีไปน้ี 
   ผลการศึกษาความตอ้งการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  เก่ียวกบัการพฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ในดา้น  1) รูปแบบ  ลกัษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  2)  เน้ือหา  3)   การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  4)  การวดัและประเมินผล  โดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ประกอบดว้ย 
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    ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปในดา้นเพศ  โดยมีรายละเอียด  ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี  17  ขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     1.1  เพศชาย 
     1.2  เพศหญิง 

 
118 
122 

 
53.33 
46.67 

รวม 240 100 
    จากตารางท่ี 17  ข้อมูลทัว่ไปด้านเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 พบว่า  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  มีจ  านวนทั้งหมด  240  คน  เป็นนกัเรียนชาย  จ านวน  118  คน  
คิดเป็นร้อยละ  53.33  เป็นนกัเรียนหญิง  จ  านวน  122   คน  คิดเป็นร้อยละ  46.67   
    ตอนที่  2  ความตอ้งการเก่ียวกบั  รูปแบบ  ขอบข่ายเน้ือหา  การวดัและประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  
จ  านวน  6  หอ้งเรียน  เป็นนกัเรียนจ านวน  240  คน  โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 18  ความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

ข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการ จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 
1.  ความต้องการรูปแบบ ลกัษณะของชุดกจิกรรมการเรียนรู้* 
    1.1  มีแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 
    1.2   มีตวัอยา่งลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.3  มีภาพประกอบสีสนัสวยงาม 
    1.4  มีเน้ือหาท่ีใหค้วามรู้ 
    1.5  ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและชดัเจน 

 
215 
200 
230 
240 
235 

 
89.58 
83.33 
95.83 

100.00 
97.92 

2.  เนือ้หาสาระวชิาวทิยาศาสตร์* 
     2.1  ท่อล าเลียงและปากใบ 
     2.2  ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
     2.3  ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
     2.4  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 

 
240 
240 
240 
240 

 
100 
100 
100 
100 
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ตารางท่ี 18 ความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 (ต่อ) 

ข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการ จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 

3.  ลกัษณะการน าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ไปใช้* 
      3.1  เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล 
     3.2  เรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย  
     3.3  เรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่  
     3.4  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 
150 
200 
235 
220 

 
62.50 
83.33 
97.92 
91.67 

4.  การวดัผลและประเมนิผล* 
      4.1  การท ากิจกรรมการทดลอง 
      4.2  การตรวจผลงาน / ช้ินงาน 
      4.3  สมัภาษณ์ 
      4.4  สงัเกตการณ์ปฏิบติักิจกรรม 
      4.5  สงัเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
      4.6  สงัเกตการณ์น าเสนองาน 
      4.7  การท าแบบทดสอบ 
      4.8  การท าแบบฝึกหดั 

 
240 
235 
15 
230 
236 
230 
230 
235 

 
100.00 
97.92 
6.25 
95.83 
98.33 
95.83 
95.83 
97.92 

ตอบได้มากกว่า  1  ค าตอบ * 
 จากตารางท่ี 18  ความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ี
ตอ้งการชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ในด้านรูปแบบ  ขอบข่ายเน้ือหา  การวดัและประเมินผล 
พบวา่  ในดา้นรูปแบบลกัษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  นกัเรียนตอ้งการรูปแบบของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  ดงัน้ี  1) มีเน้ือหาท่ีให้ความรู้  จ  านวน  240  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  2)  ใช้ภาษาท่ี
เขา้ใจง่ายและชดัเจน  จ  านวน  235  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.92   3)  มีภาพประกอบสีสันสวยงาม  
จ านวน  230  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.83  4)  มีแบบทดสอบทา้ยบท  จ านวน  215  คน  คิดเป็นร้อย
ละ89.58  5)  มีตวัอย่างลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้  จ  านวน  200  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.33   
นกัเรียนตอ้งการเรียนเน้ือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ในเร่ือง  1)  ท่อล าเลียงและปากใบ  2)  ปัจจยั
บางประการท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช   3) ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์
ดา้ยแสงของพืช  4)  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช  จ  านวน  240 คน  เท่ากนัทุกขอ้ คิดเป็นร้อยละ  
100    ในดา้นการใชชุ้ดกิจกรรม  นกัเรียนตอ้งการใชชุ้ดกิจกรรมในลกัษณะ  ดงัน้ี  1)  เรียนรู้แบบ
กลุ่มใหญ่  4-5 คน  จ านวน  235  คิดเป็นร้อยละ  97.92   2)  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
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จ านวน 220  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.67  3)  เรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 2 คน  จ านวน  200  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  83.33  4)  เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล   จ  านวน  150  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.50  ใน
ดา้นการวดัและประเมินผล  นกัเรียนตอ้งการให้ครูวดัและประเมินผลในดา้น  1)  การท ากิจกรรม
การทดลอง  จ  านวน  240  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  2)  สังเกตการณ์ท างานกลุ่ม  จ  านวน  236  คน  
คิดเป็นร้อยละ   98.33  3)  การตรวจผลงาน/ช้ินงานและการท าแบบทดสอบ  จ านวน  235  คน  
เท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ  97.92  4)  สังเกตการปฏิบติักิจกรรม,สังเกตการณ์น าเสนองานและการท า
แบบฝึกหดั  จ  านวน  230  คนเท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ  95.83  5)  สัมภาษณ์  จ  านวน  15  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  6.25  ตามล าดบั 
 ด้านที ่ 3  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิม่เติม 
 จากการศึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  
พบวา่  นกัเรียนตอ้งการให้ครูมีกิจกรรมท่ีหลากหลายมีความสนุกสนานมีการแข่งขนัเป็นทีม เพิ่ม
ความสนใจ กระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและเกิดความสนุกสนานและ
นกัเรียนตอ้งการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพื่อนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากของจริงท าให้นกัเรียน
เกิดความรู้ท่ีคงทนและยาวนาน 
 
 1.4  ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 
จากผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  จากครูผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ใน 
กลุ่มพุทธมณฑล  จ านวน 5  คน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม  จ  านวน  2  คน  โดยสอบถาม
เก่ียวกบัองค์ประกอบและรูปแบบของชุดกิจกรรม  เน้ือหาของชุดกิจกรรม  ลกัษณะของการจดั
กิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และการวดัและประเมินผล  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมี
โครงสร้าง ( Structured  Interview)  ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัออกเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี  
 ตอนที่   1 แบบสัมภาษณ์เ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไป  จากครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มพุทธมณฑล  จ านวน 5  คน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม  จ  านวน  2  คน  
โดยสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบและรูปแบบของชุดกิจกรรม  เน้ือหาของชุดกิจกรรม  ลกัษณะ
ของการจดักิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล  โดยมีรายละเอียด  
ดงัตารางต่อไปน้ี   
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ตารางท่ี 19  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวนครู (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ 
     1.1  เพศชาย 
     1.2  เพศหญิง 

 
6 
1 

 
85.71 
14.29 

รวม 7 100 

2.  ระดับการศึกษา 
      2.1  ปริญญาตรี 
      2.2   ปริญญาโท 
     2.3  ปริญญาเอก 

 
1 
5 
1 

 
14.29 
71.43 
14.29 

รวม 7 100 

3.  ต าแหน่งการท างาน 
      3.1  ครูผูส้อน 
      3.2  อาจารย ์

 
6 
1 

 
85.71 
14.29 

รวม 7 100 

4.  ประสบการณ์การท างาน 
      4.1  นอ้ยกวา่  5  ปี 
      4.2  5-10  ปี 
      4.3   มากกวา่  10  ปี 

 
2 
2 
3 

 
28.57 
28.57 
42.86 

รวม 7 100 
 
 จากตารางท่ี 19  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป ของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในกลุ่มพุทธมณฑล และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม  พบวา่  ครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญเป็นเพศหญิง  
จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.71  และเพศชาย  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.29  และ
ระดบัการศึกษา  ปริญญาโท  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.43  ปริญญาตรีปละปริญญาเอก  
จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.71  เป็นอาจารย ์ จ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.29  และ
ประสบการณ์การท างานของครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญ  นอ้ยกวา่  5  ปีและช่วง  5-10  ปี  อยา่งละ  2  
คน  เท่ากนั   คิดเป็นร้อยละ  57.14  และมากกวา่  1  ปี  จ  านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.86  
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   ตอนที่  2   ประเด็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  4 โดยการสัมภาษณ์ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มพุทธมณฑล  จ านวน 5  คน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม  จ  านวน  2  คน 
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ดา้นรูปแบบ/องคป์ระกอบหรือลกัษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส าคญั  มีดงัน้ี 1) ช่ือชุดกิจกรรม  2) ค าน า  3)
สารบญั  4)  ค  าช้ีแจง  5)  สาระส าคญั/จุดประสงค ์ 6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม  7)  แบบทดสอบก่อน
เรียน  8) แบบทดสอบหลงัเรียน  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความส าคญัท าให้ทราบ
ของเขตของการศึกษา และชุดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาควรมีลกัษณะ
ตวัหนงัสือไม่เล็กจนเกินไป มีรูปภาพประกอบสีสันสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียน
สอดแทรกความรู้นอกเหนือจากส่ิงท่ีเรียน สามารถตรวจสอบระดบัความสามารถของตนเอง ชุด
กิจกรรมจึงจะสามารถใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนสูงสุด 
 2.  ดา้นเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช  ท่ีใชใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   เน้ือหา  เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช เป็นเน้ือหาท่ีเหมาะในการน ามาจดัท าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพราะเป็นเร่ืองใกลต้วัของนกัเรียน และเป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั อีก
ทั้งเป็นเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6  จึงท าให้เกิดความเช่ียวชาญในเน้ือหา  ซ่ึง
ส่งผลใหเ้กิดความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ความสามารถท่ีเกิดข้ึนนั้นน าไป
เป็นพื้นฐานในการเรียนวทิยาศาสตร์ขั้นสูงต่อไปเม่ือเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึนต่อไปอีก 
 3.  ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
   ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีหลากหลาย
เหมาะสมกบัเน้ือหา เช่น  เพลง  คลิปวีดิโอ  การ์ตูนวิทยาศาสตร์  ส่ือจากอินเทอร์เนต  รูปภาพท่ีมี
สีสันสวยงาม และครูตอ้งคอยตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ความคิดของนกัเรียนหลงัจากดูส่ือนั้นๆดว้ย 
 4.  ดา้นการวดัและประเมินผล 
   ควรมีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย  ประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกต
พฤติกรรมการท างานระหว่างเรียนหรือท ากิจกรรมกบัเพื่อน  ประเมินจากใบงานหรือช้ินงานมี
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีชดัเจน  อาจมีผูป้ระเมินหลายคนร่วมกนัประเมิน  เช่น  ครูประเมิน  หรือ
เพื่อนประเมินก็ได ้ การตรวจช้ินงาน โดยมีเกณฑ ์ Rubrics ในการตรวจใหค้ะแนนท่ีชดัเจน 
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   ตอนที ่ 3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
   ในการแบ่งกลุ่มนกัเรียนเพื่อท าการทดลองหรือท างานกลุ่ม ครูควรมีบทบาทช่วยนกัเรียน
ในการจดักลุ่ม โดยจดักลุ่มคละความสามารถ ( เก่ง  กลาง  อ่อน ) เพื่อไม่ให้นกัเรียนท่ีเก่งจบักลุ่ม
กนัเองแลว้เหลือนกัเรียนท่ีอ่อนไว ้ซ่ึงจะส่งผลต่อการท างานกลุ่ม ท าให้งานล่าช้าและไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
   จะเห็นไดว้า่ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
จิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกปีท่ี 4 ทั้ งจากท่ีได้จากการวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกั
สวนกุหลาบมหามงคล  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  การศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกปีท่ี 4  
เก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ในด้านรูปแบบขอบขอบข่ายเน้ือหา  การวดัและ
ประเมินผล  ซ่ึงในดา้นรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี  1) ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและชดัเจน  
2) มีเน้ือหาท่ีใหค้วามรู้  3)มีภาพประกอบสีสันสวยงาม 4) มีแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 5)มีตวัอยา่ง
ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนเน้ือหาสาระนักเรียนตอ้งการเรียนเน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์ใน
เร่ือง  การด ารงชีวิตของพืชทั้งเร่ืองในด้านการใช้ชุดกิจกรรม  นักเรียนต้องใช้ชุดกิจกรรมใน
ลกัษณะเป็นกลุ่มใหญ่ 4-5 คน ดา้นการวดัผลและการประเมิน  นกัเรียนตอ้งการให้ครูวดัผลและ
ประเมินผลงานในดา้นท ากิจกรรมการทดลอง  และจาการศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอเก่ียวกบั
การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  การศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้นประถมศึกปีท่ี 4  
จากครูผู ้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในกลุ่มพุทธมณฑล ผูเ้ช่ียวชาญด้านกิจกรรรม  ท าให้เห็นถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงขา้มความตอ้งการและส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์แก่ผูเ้รียน 
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 ตอนที ่ 2  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  ผูว้ิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับความ
ตอ้งการ ความคิดเห็น ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะ
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  มาใช้ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนยอ่ย  2  ขั้นตอน  คือ  
1)  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  2)  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
รายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี  
 1)  การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ทั้งหมด 5 ชุดประกอบดว้ย 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของรากและล าตน้  
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  การคายน ้าของพืช   
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช   
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช   
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช   
  ซ่ึงแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย  ดังน้ี  1) ช่ือกิจกรรม   2)  ค  าน า  3)  ค  าช้ีแจง  4)  
สาระส าคญั/ จุดประสงค ์ 5)  ใบความรู้/ใบกิจกรรม  6)  แนวค าตอบ  7)  แบบทดสอบ    
 2)  การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

      การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 ไดค้่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ดงัตารางต่อไปน้ี 
 ตารางท่ี  20  การค านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

การทดสอบ จ านวน(คน) คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ(E1) 40 50 40.70 1.52 81.40 
ผลลพัธ์( E2) 40 20 17.01 0.87 85.50 
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  จากตารางท่ี  20  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกาเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  พบว่า ผล
คะแนนระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 81.40 และผลคะแนนหลงัเรียน (E2) มีคะแนน
เฉล่ีย ร้อยละ 85.50   แสดงวา่ การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 81.40/85.50 ซ่ึงตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนด 
 
  ตอนที่  3  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 4 
  ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4/1  จ านวน  40  คน ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนพระต าหนกั-
สวนกุหลาบ  มหามงคล  ระยะเวลา 18  ชัว่โมง  จ  านวน  6  แผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับการ
ทดลองนั้น ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเองในแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี  3  และเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการแลว้จึงท าแบบทดสอบ
หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช  จ  านวน  20  ข้อ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์  และ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงนกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวแล้ว ท าให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิตของพืช มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์มากข้ึน  มีจิตวิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน และมีความสามารถในการ
สืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง ตลอดจนสามารถออกแบบการทดลองง่ายๆดว้ยตนเองและมีความ
คิดเห็นท่ีตอ้งการเรียนรู้มากข้ึนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ให้มี
ระดบัสูงข้ึนไปอีกดว้ย 
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  ตอนที่  4  ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 4  
  จากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์  กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/1 ซ่ึงไดมี้การประเมินทั้ง 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
   4.1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่4  โดยใช้ชุดกจิกรรมก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ 
     จากการใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 
( Multiple  Choice) 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 
ไดผ้ล  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 21  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
   4  โดยใชชุ้ดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ จ านวนนักเรียน 

(n) 
คะแนน
เต็ม 

   S.D. df t-test Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 40 20 11.45 1.67 
39 20.80 0.00 

คะแนนหลงัเรียน 40 20 17.01 0.87 
  จากตารางท่ี 21 การ เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ พบวา่  ผลการเรียนรู้ก่อน
และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  
ของนกัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลการเรียนรู้หลงัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ (   = 17.01 , S.D. = 0.87 ) สูงกวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้  (   = 11.45 , S.D. 
= 1.67) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ ผลการ
เรียนรู้  ของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 2 
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4.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
จิตวทิยาศาสตร์ 
  จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
   กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
   ในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

กลุ่มทดลอง จ านวนนักเรียน 
(n) 

คะแนนเต็ม    S.D. df t-test Sig. 

การทดสอบก่อนเรียน 40 45 20.80 1.43 
39 31.96 0.00 

การทดสอบหลงัเรียน 40 45 37.47 2.70 
  จากตารางท่ี  22 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชชุ้ดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ พบวา่  ผลความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะความรู้  ของนกัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลระดบั
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (   = 37.47 , S.D. = 2.70 ) สูงกวา่
ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ (   = 20.80, S.D. = 1.43) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 คือ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 
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ตารางท่ี 23   คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม
     การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
    วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

รายการประเมิน 
จ านวน

นักเรียน (n) 
คะแนนหลังเรียน 

ระดับ ล าดับที ่
   S.D. 

ดา้นวเิคราะห์เน้ือหา 40 2.66 0.19 สูง 1 
ดา้นวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 40 2.60 0.25 สูง 2 
ดา้นวเิคราะห์หลกัการ 40 2.25 0.47 ปานกลาง 3 

รวม - 2.50 0.15 สูง - 

 
  จากตารางท่ี 23  ผลคะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการการเรียนรู้ พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมีระดบั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ระดบัสูง (   = 2.50, S.D. = 0.15 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบวา่  ดา้นท่ีมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงท่ีสุด  ไดแ้ก่  ดา้นวิเคราะห์เน้ือหา (   = 
2.66, S.D. = 0.19 )  รองลงมาคือ ดา้นวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (   = 2.60, S.D. = 0.25 ) และล าดบั
สุดทา้ยคือ  ดา้นวเิคราะห์ความหลกัการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง (   = 2.25, S.D. = 0.47 )     
 
  4.3  ผลเปรียบเทยีบจิตวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
  จากการศึกษาคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 24  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ก่อนและ
     หลงัการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มทดลอง 
จ านวน

นักเรียน (n) 
คะแนน
เฉลีย่ 

   S.D. df t-test Sig. 

ความอยากรู้อยากเห็น   
การทดสอบก่อนเรียน 40 5 2.50 0.36 

39 33.14 0.00 
การทดสอบหลงัเรียน 40 5 4.75 0.21 

ความมีเหตุผล 

การทดสอบก่อนเรียน 40 5 2.58 0.39 
39 30.04 0.00 

การทดสอบหลงัเรียน 40 5 4.75 0.19 

ความพยายามมุ่งมั่น   
การทดสอบก่อนเรียน 40 5 2.60 0.34 

39 42.66 0.00 
การทดสอบหลงัเรียน 40 5 4.82 0.14 

ความรับผดิชอบ   
การทดสอบก่อนเรียน 40 5 2.53 0.36 

39 33.47 0.00 
การทดสอบหลงัเรียน 40 5 4.76 0.14 

ความร่วมมือช่วยเหลือ   
การทดสอบก่อนเรียน 40 5 2.57 0.36 

39 31.24 0.00 
การทดสอบหลงัเรียน 40 5 4.73 0.16 

ภาพรวม 

การทดสอบก่อนเรียน 40 5 2.57 0.15 
39 84.07 0.00 

การทดสอบหลงัเรียน 40 5 4.76 0.05 

  จากตารางท่ี 24  เปรียบเทียบจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชชุ้ด
กิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ พบว่า  ค่าเฉล่ียจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ก่อนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลจิต
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (   = 4.76 , S.D. = 0.05 ) สูงกวา่ก่อนจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ (   = 2.57, S.D. = 0.15) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 คือ จิตวทิยาศาสตร์ หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม สูงกวา่ก่อน
การจดัการเรียนรู้ ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 
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ตารางท่ี  25 ผลการศึกษาระดบัคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
  ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของนกัเรียนชั้น 
  ประถมศึกษาปีท่ี  4  

รายการประเมนิ 
คะแนนก่อน

เรียน 
ระดบั

ความสามารถ 
ก่อนเรียน 

คะแนนหลงัเรียน ระดบั
ความสามารถ 
หลงัเรียน 

ล าดบัที ่
   S.D.    S.D. 

ความอยากรู้อยากเห็น 2.50 0.36 ปานกลาง 4.75 0.21 ดีมาก 4 
ความมีเหตผุล 2.58 0.39 ปานกลาง 4.75 0.19 ดีมาก 3 
ความพยายามมุ่งมัน่ 2.60 0.34 ปานกลาง 4.83 0.14 ดีมาก 1 

ความรับผิดชอบ 2.53 0.36 ปานกลาง 4.76 0.14 ดีมาก 2 
ความร่วมมือช่วยเหลือ 2.57 0.36 ปานกลาง 4.73 0.16 ดีมาก 5 

รวม 2.56 0.01 ปานกลาง 4.76 0.03 ดมีาก - 

   
   จากตารางท่ี 25  ผลการศึกษาระดับคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1-5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
ทั้งหมด  5  ดา้น พบวา่  ระดบัคุณลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  ของนกัเรียนมีความแตกต่างกนั โดยจิต
วิทยาศาสตร์ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ ดา้นความพยายามมุ่งมัน่
(   = 4.83, S.D. = 0.14 ) สูงกวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ (   = 2.60 , S.D. = 0.34)  ดา้นท่ีสองคือ 
ดา้นความรับผดิชอบ (   = 4.76, S.D. = 0.14 ) สูงกวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ (   = 2.53, S.D. = 
0.36 ) ดา้นท่ีสามคือ ดา้นความมีเหตุผล (   = 4.75, S.D. = 0.19 ) สูงกวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
(   = 2.58, S.D. = 0.39 ) ดา้นท่ีส่ีคือ ดา้นความอยากรู้อยากเห็น  (   = 4.75, S.D. = 0.21 ) สูงกวา่
ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ (   = 2.50, S.D. = 0.36 ) ดา้นท่ีสุดทา้ยคือ ดา้นร่วมมือช่วยเหลือ (   = 
4.73, S.D. = 0.16) สูงกวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ (   = 2.57, S.D. = 0.36)  
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 4.4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   4  ที่ต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์หลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรม  
   จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ได้ผลดังรายละเอียด  
ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 26 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
  ดว้ยชุดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
  คิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

ความคดิเห็นที่มีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้    
 

S.D. 
 

D 

ระดบั 

ความคดิเห็น 

ล าดั

บที่ 

ด้านเนือ้หา 
1.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของ

พืชมากข้ึน 
2.63 0.49 เห็นด้วยมาก 4 

2.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 2.70 0.46 เห็นด้วยมาก 2 

3.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ท าให้นกัเรียนอยากอ่าน 2.67 0.47 เห็นด้วยมาก 3 

4. เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทนัสมยัเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 2.58 0.50 เห็นด้วยมาก 5 

5.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมตรงกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนอยากเรียน 2.75 0.43 เห็นด้วยมาก 1 

รวม 2.66 0.03 เห็นด้วยมาก 2 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  กิจกรรมรูปแบบของส่ือในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนสนใจเรียนมากกวา่การฟังครู
อธิบายเพียงอยา่งเดียว 

2.40 0.49 เห็นด้วยปาน
กลาง 4 

2.  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นต่อการ
เรียน 

2.60 0.49 เห็นด้วยมาก 3 
3.  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและใชก้ระบวนการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

2.72 0.45 เห็นด้วยมาก 2 

4.  รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและใชก้ระบวนการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

2.75 0.43 เห็นด้วยมาก 1 

5.  รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

2.72 0.45 เห็นด้วยมาก 2 

รวม 2.63 0.03 เห็นด้วยมาก 3 
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ตารางท่ี 26 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
  ดว้ยชุดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
  คิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม (ต่อ) 

ความคดิเห็นที่มีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้    
 

S.D. 
 

D 

ระดบั 

ความคดิเห็น 

ล าดั

บที่ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

11.  ชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองการด ารงชีวิตของพืชมากข้ึน 
1. ชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองการด ารงชีวิตของพืชมากข้ึน 2.75 0.43 เห็นด้วยมาก 1 

2.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมทางการ

เรียนทางการเรียนมากข้ึน 
2.75 0.43 เห็นด้วยมาก 1 

3.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง

ได ้

2.67 0.47 เห็นด้วยมาก 2 

4.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 2.67 0.47 เห็นด้วยมาก 2 

5.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชา

วิทยาศาสตร์มากข้ึน 

2.65 0.47 เห็นด้วยมาก 3 

รวม 2.70 0.02 เห็นด้วยมาก 1 

ภาพรวม 2.66 0.02 เห็นด้วยมาก 

  จากตารางท่ี 26  การสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ภาพรวม พบว่า  ภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (   = 2.66 , S.D. = 0.02)   และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น  พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  
ไดด้งัน้ี  ล าดบัท่ี  1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (   = 2.70 , S.D. = 0.02)   ล าดบัท่ี  2 ดา้นเน้ือหา (   = 
2.66 , S.D. = 0.03)   ล าดบัท่ี  3  ดา้นกิจกรรม  (   = 2.63 , S.D. = 0.03)   ตามล าดบั ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานขอ้ท่ี 5  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 
  ล าดับท่ี  1  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  พบว่า
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม อยูใ่นระดบัมาก
เท่ากนั (   = 2.70 , S.D. = 0.02) และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีไดม้ากท่ีสุด คือ  ชุดกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ เร่ืองการด ารงชีวิตของพืช
มากข้ึนและการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมทางการเรียน
มากข้ึน  (   = 2.75 , S.D. = 0.43)   และขอ้ท่ีนอ้ยสุดคือ การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของวชิาวทิยาศาสตร์มากข้ึน  (   = 2.65 , S.D. = 0.47) 
  ล าดบัท่ี  2  จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนดา้นเน้ือหาสาระ  พบวา่  นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั (   = 2.66 , S.D. 
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= 0.03) และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ขอ้ท่ีไดม้าก
ท่ีสุดคือ เน้ือหาในชุดกิจกรรมตรงกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนอยากเรียน (   = 2.75 , S.D. = 0.43)และขอ้ท่ี
น้อยท่ีสุดคือ  เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทนัสมยัเหมาะสมกบัวยัของนักเรียน (   = 
2.58 , S.D. = 0.50)   
  ล าดบัท่ี  3   จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
พบว่า  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 
อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั (   = 2.63 , S.D. = 0.03) และเม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่  นกัเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมากท่ีสุด  คือ  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียน
เขา้ใจและใชก้ระบวนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน  (   = 2.75,S.D. = 0.43)  และขอ้ท่ีนอ้ย
ท่ีสุด คือ กิจกรรมรูปแบบของส่ือในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนสนใจเรียนมากกว่าฟังครูอธิบาย
เพียงอยา่งเดียว อยูใ่นระดบัปานกลาง (   = 2.40 , S.D. = 0.49)                                             
 

บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ืองฉันมีโครงสร้างอย่างไร 
  จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  นกัเรียนส่วน
ใหญ่ตอบค าถามของครู แต่นักเรียนบางคนไม่กล้าตอบค าถาม และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
นกัเรียนใชเ้วลาในการท ากิจกรรมขั้นท่ี  2  เกินเวลาท่ีก าหนด  ครูควรตั้งค  าถามท่ีง่ายๆ ชดัเจนและ
ให้เวลานักเรียนได้คิดหาค าตอบ มีวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถาม อธิบายให้ทราบว่า  
ค  าตอบของนกัเรียนไม่มีผลต่อคะแนน ไม่มีถูกหรือผิด เสริมแรงเม่ือนกัเรียนตอบค าถามได ้และ
กระตุน้ให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน  นกัเรียนใชเ้วลาในขั้นท่ี 2  เกิน
เวลาท่ีก าหนด  ครูควรแนะน าให้นกัเรียนไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีกนัท า  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการทดลอง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ืองฉันใช้ส่วนใดล าเลยีงน า้และแร่ธาตุ 
  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการตอบ
ค าถามของครูและกล้าแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูและเพื่อนๆมากข้ึน นักเรียน
สนใจศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มากข้ึน นักเรียนมีความสนใจร่วมกนัปฏิบติัการทดลองด้วย
ความถูกตอ้งและรวดเร็ว  สังเกตจากการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ท าให้การทดลองเป็นไปดว้ย
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ความเรียบร้อยในเวลาท่ีก าหนด  จากการตรวจค าถามหลงัการทดลองพบว่านกัเรียนสรุปผลการ
ทดลองและตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เร่ืองฉันคายน า้เพือ่อะไร 
  จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  พบว่า  นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน  
กล้าตอบค าถามของครู  มีการวางแผนในการท างาน  สังเกตจากการท าการทดลองได้อย่าง
คล่องแคล่ววอ่งไว  มีการพูดคุยกนัในกลุ่ม  เพื่อตรวจสอบผลการสังเกตว่ามีความคิดเห็นตรงกนั
หรือไม่และร่วมกนับนัทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลอง  และตอบค าถามทา้ยการทดลอง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 เร่ืองฉันสร้างอาหารได้จริงหรือ 
  จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนพบว่า  นักเรียนกลา้ท่ีจะตอบค าถามของครู  กล้า
แสดงความคิดเห็น  แบ่งหน้าท่ีกนัท างาน  ปฏิบติัการทดลองไดอ้ย่างถูกตอ้ง  นกัเรียนมีความสุข
และสนุกในการเรียนรู้  มีการพดูคุยกนัเบาๆในขณะท างาน กลา้แสดงออกมากข้ึน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 เร่ืองฉันต้องการปัจจัยใดบ้างเพือ่การเจริญเติบโต 
  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  พบว่า  นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น  กล้า
พดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งครูและเพื่อนมากข้ึน  กลา้ตอบค าถามของครูและท ากิจกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง  มีความสนใจในการเรียนรู้มาก 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6  เร่ืองฉันตอบสนองต่อส่ิงเร้าใดบ้าง   
  จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  พบวา่  นกัเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการ
ท ากิจกรรม  สังเกตไดจ้ากท่ีนกัเรียนน าเสนอตวัอยา่งของพืชท่ีมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆและ
อธิบายใหเ้พื่อนๆฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นกัเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
มากข้ึนสังเกตไดจ้ากการท่ีนกัเรียนท าการทดลอง  การบนัทึกผล  การสรุปผลการทดลองและการ
ท าแบบทดสอบ และการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 
  สรุปผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เร่ือง  การด ารงชีวิตของพืช  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้  ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในภาพรวมพบว่า  วิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ดังน้ี  1) ขั้นสร้างความสนใจ  
พบว่าการใชค้  าถามของครูมีส่วนกระตุน้ให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ
จิตวิทยาศาสตร์ดา้นความอยากรู้อยากเห็น   2) ขั้นตอนการส ารวจและคน้หา  นกัเรียนไดร่้วมกนั
วางแผน  ลงมือปฏิบติั  นกัเรียนคน้พบองค์ความรู้ดว้ยตนเอง  ท าให้จดจ าเน้ือหานั้นๆไดดี้ข้ึน  3) 
ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  ท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
ดา้นความมีเหตุผล  ดา้น ความพยายามมุ่งมัน่  ดา้น ความรับผิดชอบ ดา้นความร่วมมือช่วยเหลือ 4) 
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ขั้นขยายความรู้  นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้  มีมุมมองท่ีหลากหลาย  เขา้ใจความรู้สึก
ของผูอ่ื้น  5) ขั้นการประเมินผล  ช่วยให้นักเรียนรู้จกัตนเอง  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ท าใหน้กัเรียนมีความสุขในการเรียน  ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้  ท างานไดอ้ยา่งมีระบบและรอบ
ครอบ  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์  น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
 
 
   
 

 
 



 
 

บทที ่5 

 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยั เร่ือง  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 เป็นลกัษณะของการวิจยัและพฒันา ( Research and Development : R & D) ใชแ้บบกลุ่ม
เด่ียว ทดสอบสอบก่อนและหลงั (The -one – group, pretest – posttest design) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1)เพื่อศึกษาหาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  2) เพื่อพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  4) เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  
ในประเด็นต่อไปน้ี 4.1  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 4.2  เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชชุ้ดกิจกรรมก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้  4.3  เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 4.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัคือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1  โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล จ านวน  
40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอน  4 ขั้นตอน  คือขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั (Research) : 
การศึกษาความตอ้งการและขอ้มูลพื้นฐาน  ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา (Development) : การพฒันา
และหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั (Research) : การทดลองใช้ชุดกิจกรรม  
ขั้นตอนท่ี  4  การพฒันา (Development): การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรม  เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จ  านวน  5  ชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย  ชุดท่ี 1 
โครงสร้างและหน้าท่ีของรากและล าต้น   ชุดท่ี 2 การคายน ้ าของพืช  ชุดท่ี 3 กระบวนการ

148 



149 
 

สังเคราะห์แสงของพืช  ชุดท่ี  4  ปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตของพืช  ชุด
ท่ี 5การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช  ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จ  านวน 6 แผน ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบัเหมาะสม
มากท่ีสุด แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง  การด ารงชีวิตของพืช ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด และมีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.32-0.81, ค่าความยากง่ายของ
ขอ้สอบอยู่ระหว่าง 0.35-0.62, ค่าความเช่ือมัน่ของข้อสอบเท่ากับ 0.85 4) แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุดค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.80    5) แบบสอบถามวดัจิตวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีค่าดชันีความ
สอดคล้อง อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.73 6) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92   ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย (  )  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D. ) สถิติท่ีใช ้ t- test แบบ  Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
โดยสามารถสรุปผลการวจิยั  ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

สรุปผล 
  

 การวจิยั  เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการศึกษาหาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช  2551  และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนเร่ือง  การด ารงชีวิตของพืช  เวลา  18  ชัว่โมง  
ประกอบดว้ยเน้ือหา  ดงัน้ี  1) โครงสร้างและหนา้ท่ีของรากและล าตน้  2) การคายน ้ าของพืช  3)  
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช 4)  ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  5)  
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช  ส าหรับองค์ประกอบของชุดกิจกรรม ประกอบด้วย  1) ช่ือชุด
กิจกรรม  2) ค าน า  3)สารบญั  4)  ค  าช้ีแจง  5)  สาระส าคญั/จุดประสงค ์ 6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม  
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7)  แบบทดสอบก่อนเรียน  8) แบบทดสอบหลงัเรียน และใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiring Process)   ซ่ึงมีขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)   
2)  ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration)  3)  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  4)  ขั้นขยาย
ความรู้ (Elaboration)  5)  ขั้นประเมิน (Evaluation)  
  2.   ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ให้มี
ประสิทธิภาพ 80/80   พบว่า ผลคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 81.40 และผล
คะแนนหลงัเรียน (E2) มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 85.50 แสดงวา่ การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 81.40/85.50 ซ่ึงตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80   
  3.  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4/1   จ านวน  40  คน ในภาคเรียนท่ี   2  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ   
มหามงคล   ระยะเวลาในการทดลอง จ านวน 18  ชัว่โมง  จ  านวน  6 แผนการจดัการเรียนรู้  ส าหรับ
การทดลองนั้น  ผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตอนเองในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง  5  ชุดกิจกรรม  ไดแ้ก่ 
ชุดกิจกรรมท่ี 1 โครงสร้างและหน้าท่ีของรากและล าตน้ ชุดกิจกรรมท่ี 2  การคายน ้ าของพืช  ชุด
กิจกรรมท่ี 3  กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช  ชุดกิจกรรมท่ี 4 ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช   ชุดกิจกรรมท่ี 5  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช  ควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  ทั้ง  5  ขั้นตอน  ซ่ึงเม่ือนกัเรียนไดฝึ้กฝนอยา่งสม ่าเสมอ ให้ความสนใจใน
การเรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อยู่เสมอ จึงท าให้  ระดับความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนสูงข้ึน  การตอบค าถามไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์   
  4.  ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4   มีขั้นตอน ดงัน้ี 
   4.1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชชุ้ดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  พบวา่  มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลการเรียนรู้หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้  สูงกวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 
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  4.2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  พบว่า  มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยผลระดบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ สูง
กวา่ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้   
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 
 4.3  ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลงัการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  พบว่า  มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยจิตวิทยาศาสตร์ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้  ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4   
 4.4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีต่อการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  พบว่า  ความคิดเห็นโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 5 แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้สึกนึกคิด

ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแง่บวก ชอบท่ีจะเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 

เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัจากมากไป

หาน้อย  ได้ดังน้ี ล าดบัท่ี  1  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  

ล าดบัท่ี  2  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านเน้ือหาสาระ  ล าดบัท่ี  3   จากการ

สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และให้นกัเรียนเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หลังส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า  

นกัเรียนชอบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  ในเร่ือง การด ารงชีวิตของพืช  ซ่ึงมีเน้ือหาไม่

ยากจนเกินไป อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  กิจกรรมการทดลองสนุก และน่าน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ในเร่ืองอ่ืนดว้ย  เพราะไดท้  าการทดลอง  ท าใหเ้วลาเรียนเกิดความสนุกสนาน  
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อภิปรายผล 

 จาการศึกษาวจิยั  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ผูว้จิยัสามารถน าผลมาอภิปราย ไดด้งัน้ี 

 1.  ผลการศึกษาหาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากได้พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่าง
ครอบคลุม  ได้แก่  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  
2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3-5)  ท่ีก าหนดไวว้า่  ในการ
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมและสร้างความเขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์เป็นทั้ง
ความรู้และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผูเ้รียนทุกคนควรได้รับการกระตุน้ และส่งเสริมให้
สนใจและกระตือรือร้นทีจะเรียนวิทยาศาสตร์ ความมุ่งมัน่และความสุขท่ีจะศึกษาคน้ควา้  สืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ผล ไปสู่ค าตอบของค าถาม สามารถตดัสินใจดว้ยการ
ใชข้อ้มูลอยา่งมีเหตุผล สามารถส่ือสารค าถาม  ค าตอบขอ้มูลและส่ิงท่ีคน้พบจากการเรียนรู้ให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจได ้  และเพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล  สร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ โดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จิตนาการและศาสตร์อ่ืนๆ  ร่วมด้วย  สามารถตดัสินใจอย่างมีเหตุผล  
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตได้ และจากการสังเคราะห์แนวคิด  
ทฤษฎีการเรียนรู้เก่ียวกับการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  ไดด้งัน้ี  ทฤษฎีพหุปัญญา  ของ  Gardner (1983  อา้งถึงใน  ทิศนา  แขมมณี,  2554 
: 85 – 90)  ไดก้ล่าววา่ ผูเ้รียนแต่ละคนมีระดบัเชาวน์ปัญญาแตกต่างกนั  ครูผูส้อนจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีความหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง  
และครูควรมีการวดัและประเมินผลท่ีครอบคลุมหรือเหมาะสมกบัเชาวปั์ญญาของผูเ้รียน  ส่วน
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง Piajet   ( 1972 : อา้งถึงใน  ทิศนา  แขมมณี,  2554 : 85 – 90)   
และ Vygotsky ( 1978  อา้งถึงใน  ทิศนา  แขมมณี,  2554 : 85 – 90)    มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 
บุคคลแต่ละคนมีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาไปตามล าดบัขั้น  ซ่ึงเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม
ส่ิงท่ีอยูอ่าศยั สถานการณ์จริง หรือวสัดุท่ีใชใ้นการเรียนการสอนจริง สถานการณ์จริง โดยบทบาท
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ของครูจะเป็นผูใ้ห้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฏีน้ีมีลกัษณะท่ียืดหยุ่นกนัไปในแต่ละบุคคล  การประเมินควรใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย  การวดัผลจะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วย  ซ่ึงในกรณีท่ี
จ าเป็นตอ้งจ าลองของจริงมา  ก็สามารถท าได ้ แต่เกณฑ์ท่ีใช้ควรเป็นเกณฑ์ท่ีใชใ้นโลกความจริง
ด้วย   ซ่ึง จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจดัสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งค านึงถึง
หลกัการและทฤษฏีความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน  และ
เกิดปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม  ยึดตามทฤษฏีส่ือประสม  
กระบวนการกลุ่ม  และทฤษฏีการเรียนรู้  เป็นแนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้เ รียนอย่างแท้จริงและสามารถพัฒนาผู ้เ รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์วิธีการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากวิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ดงัน้ี หน่วยการศึกษานิเทศก ์
ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2545 : 33-74) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วา่ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนคิดเป็นท าเป็น และแกปั้ญหาได ้ซ่ึงนกัเรียน
ตอ้ง สืบคน้  เสาะหา ส ารวจตรวจสอบและคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนเกิดความเขา้ใจและเกิดการ
รับรู้นั้นอยา่งมีความหมาย สมารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียนเอง เก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมอง
ไดอ้ย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ไดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ ซ่ึงครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry-Process) เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ สืบค้น สืบเสาะ ส ารวจ 
ส ารวจ  ตรวจสอบ  และคน้ควา้ด้วยวิธีการต่างๆ  จนเกิดความเขา้ใจและรับรู้ความรู้นั้นอย่างมี
ความหมาย การจดักิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ประกอบดว้ย  1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement)  2) ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) 3)  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 
(Explanation)  4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 5)  ขั้นประเมิน (Evaluation)  ส่วนเน้ือหาท่ีใชใ้น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล และขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์และ
ผูเ้ช่ียวชาญ เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมในการน ามาเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์  คือ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  การด ารงชีวติของพืช  
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 2.  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพ 81.40/85.50 ซ่ึงตามเกณฑ ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้จดัท าอย่างมีระบบขั้นตอน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และจากการสัมภาษณ์
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  การตอบแบบสอบถามของนกัเรียน  พบวา่ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีนกัเรียนตอ้งการประกอบดว้ย 1)ช่ือกิจกรรม  2)ค าน า  3)ค าช้ีแจง 4) ค  าช้ีแจงส าหรับ
ครูผูส้อน 5) สาระส าคญั/จุดประสงค ์ 6)ใบความรู้/ใบกิจกรรม 7) แนวค าตอบ  8) แบบทดสอบ 9) 
แบบประเมิน ทั้งน้ีเพื่อการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพและเหมาะสมกบันักเรียน  แผนการ
จดัการเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ทิศนา  แขมมณี (2543:10-12) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 1) ช่ือกิจกรรม  2) ค  าช้ีแจง  3)  จุดมุ่งหมาย  4) ความคิดรวบ
ยอด  5)  ส่ือ  6)  เวลาท่ีใช ้7) ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม  นอกจากนน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พนิดา  เอ่ียมนูญ (2553: บทคดัยอ่) กล่าววา่ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีองคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 1)ช่ือชุดกิจกรรม 2) ขอ้แนะน าในการใชชุ้ดกิจกรรม 3) ค าช้ีแจง  4) จุดประสงคข์องกิจกรรม 
5) เวลาท่ีใช้ 6) สาระการเรียนรู้ 7)กิจกรรมการเรียนรู้ 8)ประเมินผล นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วรฉตัร  มลธุรัช (2553 : บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง
ชีวิตสัมพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีองค์ประกอบดงัน้ี 1) คู่มือครู 2) แผนการ
จดัการเรียนรู้     3) ส่ือส าหรับชุดกิจกรรม 3.1)บตัรเน้ือหา 3.2)บตัรกิจกรรม 3.3) แบบทดสอบ 4) 
แบบประเมิน ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบกลุ่มเด่ียว  (Individual  
Tryout) มีประสิทธิภาพ 81.33/85.00 ซ่ึงตามเกณฑ์  80/80 ท่ีก าหนดไว ้การหาประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มยอ่ย  (Small Group Tryout ) พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 80.40/84.00 ซ่ึงตาม
เกณฑ์  80/80 ท่ีก าหนดไว ้และประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( Field tryout)  81.85/85.25 ซ่ึงตาม
เกณฑ์  80/80 ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ความสมบูรณ์ของชุดกิจกรรม  สร้างข้ึนดว้ยการ
ผา่นขั้นตอนอย่างมีระบบและผา่นการหาประสิทธิภาพ จึงท าให้นกัเรียนมีความสนใจและปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเอง กระตุน้ให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ และส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความคิดวิเคราะห์
และจิตวทิยาศาสตร์ เกิดการคิดวิเคราะห์ หลงัจากท่ีลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ชยัยงค ์ พรมวงศ ์( 2551:915-916)  ท่ีกล่าววา่ การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ในท านองเดียวกนัว่า เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและประเมินส่ือหรือพิจารณาคุณค่าดา้น
ต่างๆ ของส่ืออยา่งมีระบบ วา่มีคุณภาพมีคุณค่าหรือไม่ ก่อนน าไปใชจ้ดัการเรียนการสอน ซ่ึงผูว้ิจยั
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ได้น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เสนอต่ออาจารย์ผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์  จ  านวน  3  ท่าน ได้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัได้น ามาปรับปรุงแก้ไขด้านภาษา  
เน้ือหา ให้ถูกตอ้งตามค าแนะน า ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ (2545 : 494) การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพจะท าให้ผูผ้ลิตมัน่ใจไดว้า่ เน้ือหาท่ีบรรจุในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม
และง่ายต่อการเขา้ใจ อนัจะช่วยใหผู้ผ้ลิต มีความช านาญสูงข้ึน เป็นการประหยดัแรงงาน เวลา และ
เงินทองในการเตรียมตน้แบบ และชุดกิจกรรมยงัช่วยให้ผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวงั 
ดงันั้นก่อนการน าชุดกิจกรรมไปใช ้ครูควรมัน่ใจวา่ชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ ในการช่วยให้
ไดชุ้ดกิจกรรมท่ีมีคุณค่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมาหาประสิทธิภาพ  ผลการวิจยั  พบวา่ ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบแบบกลุ่มเด่ียว  (Individual  Tryout) มีประสิทธิภาพ 81.33/85.00 ซ่ึงตามเกณฑ ์ 
80/80 ท่ีก าหนดไว ้การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มยอ่ย  (Small Group Tryout ) พบวา่ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 80.40/84.00 ซ่ึงตามเกณฑ์  80/80 ท่ีก าหนดไว ้และประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม ( Field tryout)  81.85/85.25 ซ่ึงตามเกณฑ ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจาก ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนผา่นขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ จึงท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจและ
กระตุน้ให้นกัเรียนอยากเรียนรู้และส่งเสริมให้นกัเรียนไดป้ฎิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 110) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ไวด้งัน้ี ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความถนดัความสนใจตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแต่
หละคน  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นฝึกการตดัสินใจ  แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ช่วยให้ผูเ้รียนจ านวนมากได้รับรู้แนวคิดกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ช่วยฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัเคารพความคิดของผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
 สุธนธ์  สินธพานนท ์(2551: 21-22) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี ผูเ้รียน
ได้ใช้ความสามรถในการศึกษาความรู้ในการเรียนการสอนด้วยตนเองเป็นการฝึกทกัษะในการ
แสวงหาความรู้  ทกัษะการอ่านและสรุปความรู้อยา่งเป็นระบบ  การท าแบบฝึกหดั แบบทกัษะการ
เรียนรู้  และแบบทกัษะการคิดทา้ยชุดกิจกรรมท าให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดเป็นแกปั้ญหาเป็นสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดโดย สมศ   ผูเ้รียนมีวินยัในตวัเอง จากการท่ี ผูเ้รียนท าตามค าสั่งใน
ขั้นตอนต่างๆ  ท่ีก าหนดในชุดกิจกรรม การตรวจแบบฝึกหัด  แบบทกัษะการเรียนรู้  หรือใบงาน
ดว้ยตวัเองนั้นท าใหผู้เ้รียนรู้จกัฝึกตนเองใหท้ าตามกติกา  ผูเ้รียนรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  รับฟัง
ความคิดเห็นของกนัและกนั  เป็นการฝึกความเป็นประชาธิปไตย  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของการอยู่
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ร่วมกนัอยูร่่วมกนัในสังคมประชาธิปไตย  การใชชุ้ดกิจกรรมนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของผูส้อนท่ีเอ้ือต่อการศึกษาดว้ยตนเอง 

3.  ผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  พบวา่  
นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบติักิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องชุดกิจกรรมกาเรียนรู้ใน
แต่ละเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี นกัเรียนยงัสามารถศึกษาสืบเสาะหาความรู้เร่ืองการด ารงชีวิต
ของพืช ดว้ยความสนใจ ความกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้และสนใจปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง สนุกกบัการท่ีไดศึ้กษาหาความรู้ พร้อมทั้งไดศึ้กษาหลงัจากการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรู้เสร็จส้ิน ทั้งน้ีอาจเป็นเป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท าให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และลงมือปฏิบติัจริง ท าให้นักเรียนสนใจ  
กระตือรือร้นท่ีจะใฝ่หาความรู้สนุกสนานในการสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อมาปฏิบติักิจกรรมการ
ทดลอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2554 : 90) กล่าววา่ การเรียนรู้ตอ้งให้ผูเ้รียน
ลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จนคน้พบความรู้และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อ
จนรู้จริงวา่ ลึก ๆ แลว้ส่ิงนั้นคืออะไร มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงไร และศึกษาคน้ควา้ให้ลึกซ้ึงลง
ไป จนถึงรู้แจง้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรา  เพชรอ่อน (2545 : 71 ) ผลการทดลองใชชุ้ด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตวท่ี์ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท าให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้
เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน โดยปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีก าหนดให้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาค้นควา้หาค าตอบด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมอย่างแท้จริง ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การคิดเป็น ท าเป็น และ
แกปั้ญหาเป็น  

4.   ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4   มีขั้นตอน ดงัน้ี 

 4.1   ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้   พบวา่  นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ เร่ือง  การด ารงชีวติของพืช  หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการ
จดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    ทั้งน้ีเพราะชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็ว  มีเน้ือหาท่ีใกลต้วั และมี
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กิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูเ้รียนสามารถสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง และไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม
ตามล าดบัขั้นตอนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนได้รับประโยชน์และประสบการณ์ตรง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีพหุปัญญา  ของ  Gardner (1983  อา้งถึงใน  ทิศนา  แขมมณี,  2555 : 85 – 90)  
ได้กล่าวว่า ผูเ้รียนแต่ละคนมีระดบัเชาวน์ปัญญาแตกต่างกนั  ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนท่ีมี
ความหลากหลายให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ดงันั้นแสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และมีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย รวมทั้งมีการทดลองท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
ดว้ยตนเองท าให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ความรู้ท่ีคงทนอีกดว้ย จึงส่งผลใหค้ะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พนิดา  เอ่ียมนูญ (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงาน
วทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถความคิดสร้างสรรคท์าง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสอดคลอ้งกบั วรฉตัร  มลธุรัช (2553 : บทคดัยอ่) 
ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เ ร่ืองชีวิตสัมพันธ์  ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 เร่ือง ชีวิตสัมพนัธ์  มีประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากบั 81.48/80.37 ผลการเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และคะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 80 และการประเมินการใชชุ้ด
กิจกรรมมีความเหมาะสมในภาพรวมระดบัมาก 
 4.2  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยใชชุ้ดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 13.12 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าหลกัการ
ส าคญัในการจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ คือกระบวนการถามและตอบค าถาม
ต่างๆซ่ึงเป็นหวัใจส าคญั ส่งเสริมให้นกัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์มากท่ีสุดในขั้นท่ี 1-4 ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้น
สร้างความสนใจ ครูใชค้  าถามเพื่อให้นกัเรียนไดคิ้ดและใชส่ื้อเพื่อเร้าความสนใจของนกัเรียน  ขั้น
ท่ี 2  ขั้นส ารวจและคน้หา  ครูไดใ้ชค้  าถามเพื่อให้นกัเรียนคิดและเพื่อให้นกัเรียนไดต้ั้งปัญหา และ
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สมมติฐาน และร่วมกนัวางแผนส ารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อน าไปสู่ขอ้คน้พบความรู้ดว้ยตนเอง ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 2 
มาอธิบายและสรุปผลท่ีไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล และขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ใชใ้นการอธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนๆ นอกจากน้ี การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้  นักเรียนยงัได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองโดยกระบวนการกลุ่มผูเ้รียนได้
สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดักระท าสรุปองค์ความรู้  ผูเ้รียนได้
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองใช้กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ รู้จกัจ าแนกแยกแยะ มีเหตุ  
มีผล อภิปราย  สรุป และขยายความคิด ซ่ึงสัมพนัธ์กบักระบวนการคิดวิเคราะห์ จึงท าให้นกัเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปาริสา  ขาวข า (2553 : 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวจิยัพบวา่ ชุดฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีสร้างข้ึน ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
5 ท่าน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 79.23/77.22  ซ่ึงตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีท่ี
ระดบั .05 และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .033 หรือคิดเป็นร้อยละ 33 และความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อยู่
ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วารีรัตน์  สติราษฏร์ (2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการ
พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รายวิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ือง สารรอบตวั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ผลการวิจยัพบวา่ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สาร
รอบตวั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1มีกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 เทคนิค
ไดแ้ก่ เทคนิค LG, IG, TGT, STAD และ CO-OP CO-OP ในแต่ละชุดกิจกรรมมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครูและกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ผลพิจารณาความ
เหมาะสม พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.28/77.06   
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารรอบตวัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รายวิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ืองสารรอบตวั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 4.3  ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยคะแนน
เฉล่ียหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อน



159 
 

เรียน ซ่ึงมี 5 ด้าน  คือ  ความอยากรู้อยากเห็น  ความมีเหตุผล  ความพยายามมุ่งมั่น  ความ
รับผิดชอบ   ความร่วมมือช่วยเหลือ พบว่า นกัเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดบั  ดีมากทุกดา้น  
ทั้งน้ีอาจเน่ืองเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในแต่ละขั้นไดส่้งเสริมให้นกัเรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์  ดงัน้ี 1) 
ขั้นสร้างความสนใจ ครูใช้ค  าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและใช้ส่ือเพื่อเร้าความสนใจของ
นกัเรียน กระตุน้ให้นักเรียนอยากรู้อยากเรียน  2)  ขั้นส ารวจและคน้หา  ครูได้ใช้ค  าถามเพื่อให้
นกัเรียนคิดและเพื่อให้นกัเรียนไดต้ั้งปัญหา และสมมติฐาน และร่วมกนัวางแผนส ารวจตรวจสอบ 
ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่ข้อค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  
นักเรียนได้ท างานกลุ่ม ช่วยเหลือกนัในกลุ่มเกิดกระบวนการทกัษะการท างานร่วมกนั 3)  ขั้น
อธิบายและสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 2 มาอธิบายและสรุปผลท่ีไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล ท าให้นกัเรียนรับ
ฟัง แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนเองและเพื่อนในกลุ่ม เกิดความมุ่งมัน่พยายามในการท างาน
กลุ่ม การทดลอง การหาขอ้มูลเพื่อน ามาสนบัสนุนผลการทดลอง  และ 4)  ขั้นขยายความรู้ นกัเรียน
น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนๆ และผูว้ิจยัยงัได้สอดแทรก
คุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนไดอ่้านบ่อยๆ  ท าซ ้ าๆ ท าให้
เกิดการเรียนรู้ และเป็นการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้กับผูเ้รียน อีกทั้งกิจกรรมการทดลองท่ี
หลากหลายและการท างานโดยอาศยักระบวนการกลุ่ม ซ่ึงทุกกิจกรรมการทดลองนั้นยงัแฝง
คุณลกัษณะทางจิตวิทยาศาสตร์ทั้งส้ินท าให้ผูเ้รียนซึมซบัและมีคุณลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดบัดีมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา แสงเขียว (2546: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา
ผลของการใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบวา่ 
หลงัเรียนดว้ยการท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์นกัเรียนมีการพฒันาจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ดา้น 
มากข้ึนกว่าก่อนเรียนด้วยการท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมด้านจิต
วิทยาศาสตร์ทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัดี และมีความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อยูใ่น
ระดบัดี  และสอดคลอ้งกบั ทศันภรณ์ แสงศรีเรือง (2548: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แลว้นกัเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป โดยมีนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑจ์ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมดและนกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้น
จิตวทิยาศาสตร์เฉล่ียร้อยละ70 ข้ึนไป โดยมีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนทั้งหมด 
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 4.4  ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ พบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์  
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ไดด้งัน้ี  ล าดบัท่ี  1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ล าดบัท่ี  2 
ด้านเน้ือหา  ล าดบัท่ี  3  ด้านกิจกรรม  และให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมารเรียนรู้ หลังส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจ
กรรมารเรียนรู้  พบวา่ นกัเรียนชอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมารเรียนรู้ในเร่ือง  การ
ด ารงชีวิตของพืช อยากให้จดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ีอีก  และควร
น าไปจดัดว้ยชุดกิจกรรมารเรียนรู้ในเน้ือหาเร่ืองอ่ืนๆดว้ย เพราะนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม
ดว้ยตนเอง ท าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนอีกดว้ย  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนการสอน ท่ีจดัให้ผูเ้รียนได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนจึงเกิดความรู้สึกท่ีเป็นอิสระในการเรียนรู้ สามารถปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนตามความสามารถของตนเอง บรรลุจุดประสงคก์ารเรียน  ท าให้ผูเ้รียน มีความสุขต่อการ
เรียนรู้ ประกอบกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนได้น ากิจกรรมท่ีหลากหลายมา
ประกอบการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์และเทคนิควิธีการท่ีแตกต่างจากการสอนของครูท าให้ผูเ้รียนสนุก มี
ความสุขกบัการเรียน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงใจ  บุญประคอง (2549 : บทคดัยอ่ )ได้
พฒันาผลการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงพนัธ์ุของ
ส่ิงมีชีวติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนนั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากไปหาน้อย คือดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้นกัเรียนมีความ
คิดเห็นวา่ บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเองระหวา่งเพื่อน ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การเรียนรู้ นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และด้านกิจกรรม
การเรียนรู้มีการจดักิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนตอ้งลงมือปฏิบติัจริง  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผูว้ิจยั
ไดท้  าการสรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี  คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวิตของพืชเพื่อการ
น าไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1.  จากผลการวิจยั  พบว่า  คะแนนเฉล่ียหลังเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สูงกวา่ก่อนเรียน  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีพฒันาการในการเรียนรู้
ไดม้ากข้ึน ดงันั้นครูผูส้อนควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วทิยาศาสตร์  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
 2.  จากผลการวจิยั  พบวา่  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยสุด ในดา้นวิเคราะห์หลกัการ ดงันั้นครูผูส้อนสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม การแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนกนั และการตั้งค  าถาม 
ตอบค าถาม เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกคิด สามารถเช่ือมโยงหลกัการทฤษฏีไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3.  จากผลการวจิยั  พบวา่  คุณลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4  น้อยสุดในด้าน  ความความร่วมมือ ดงันั้น ครูผูส้อนควรเพิ่มกิจกรรมท่ีหลากหลาย  มีการ
ท างานกลุ่มร่วมกนั เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบให้มากข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนไดซึ้มซับและเกิดจิต
วทิยาศาสตร์ท่ีแทจ้ริง 
 4.  จากผลการวิจยั  พบว่า  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมในระดบัปานกลางในเร่ือง กิจกรรมรูปแบบของส่ือในชุดกิจกรรม
ช่วยให้นกัเรียนสนใจเรียนมากกว่าฟังครูอธิบายเพียงอย่างเดียว  ดงันั้น ครูผูส้อนควรเพิ่มส่ือท่ีมี
ความหลากหลาย กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน เพิ่มความมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อ
ของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากส่ือดว้ย
ตนเอง 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เป็น
แนวทางหน่ึงในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญตามแนวปฏิรูป
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและ
การวจิยัในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ควรท าการศึกษาวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ท่ีเนน้สืบเสาะหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีไดศึ้กษาตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  และระดบัจิตวิทยาศาสตร์  ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ทกัษะการคิดแกปั้ญหา  ทกัษะกระบวนการคิดตดัสินใจซ่ึงเป็นคุณลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.  แบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรม 
 1.1  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรม 
2.  แบบสัมภาษณ์ 
 2.2  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์  
3.   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.1  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          3.2  แบบรายบุคคล ( Individual  Tryout) 
 3.3  แบบกลุ่มยอ่ย ( Small Group Tryout) 
 3.4  แบบภาคสนาม ( Field Tryout ) 
4. แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.1  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ 
5.  ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ 
 5.1  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ 
 5.2  ผลการวเิคราะห์ความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 5.3  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
6.  ขอ้สอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 6.1  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 6.2  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
7.  แบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
 7.1  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
 7.2  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
8.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรม 
 8.1  ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุด
กิจกรรม 
 8.2  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรม 
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1.  แบบสอบถามความต้องการเกีย่วกบัการพฒันาชุดกจิกรรม 
 1.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการเกีย่วกบัการพฒันาชุดกจิกรรม 
ตารางท่ี 27  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจ
 กรรส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) 

   S.D. ความหมาย 
1 2 3 

1.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

4 5 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

2.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม
เก่ียวกบัความตอ้งการรูปแบบ ลกัษณะของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

3. ความสอดคลอ้งของประเดน็การสอบถามเก่ียวกบั
เน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ 

4 5 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

4.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม
เก่ียวกบัน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชจ้ดักิจกรรม
การเรียน 

5 5 5 5.00 0.00 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

5.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถาม
เก่ียวกบัวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 
รวม 

4.53 0.29 
เหมาะสมมาก

ทีสุ่ด 
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2.  แบบสัมภาษณ์ 
 2.2  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์  
ตารางท่ี  28  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของดชันีของแบบสมัภาษณ์ จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) 

   S.D. ความหมาย 
1 2 3 

1.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บการสมัภาษณ์ 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 
2.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบั
รูปแบบ / ลกัษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติ
ของพืช ควรเป็นอยา่งไร 

4 5 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

3.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบั
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพชื ควรใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้เร่ืองอะไรบา้งในหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองการ
ด ารงชีวติของพืช และควรจดัล าดบัเน้ือหาอยา่งไร 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

4.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบั
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพชื ควรมีส่ือการเรียน
อะไรบา้ง 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

5.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบั
น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ไปใชจ้ดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะใดบา้ง 

4 5 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

6.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม ควรวดัและ
ประเมินผลโดยวธีิใดจึงจะเหมาะสมและครอบคลุม
เน้ือหาวชิา 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

รวม 
4.56 0.17 

เหมาะสมมาก
ทีสุ่ด 
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3.   ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 3.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ตารางท่ี 29 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมท่ี 1 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ (คน) 
   S.D. ความหมาย 

1 2 3 
 
1. 
 

ชุดกจิกรรมที ่ 1 
ค าน าและค าช้ีแจง 
1.1  ความหมายและความ
สอดคลอ้งของค าน า 

4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

1.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของค าช้ีแจง 

4 4 4 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 

2 สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 
2.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของสาระส าคญั 

4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

2.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของจุดประสงค ์

4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

3 รูปแบบของชุดกจิกรรม 
3.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นเน้ือหา 

4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

3.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นขนาดตวัอกัษรและ
รูปภาพประกอบ 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

4 ใบความรู้/ใบกจิกรรม 
4.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
4.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัระยะเวลา 

4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

รวม 4.33 0.18 เหมาะสมมาก 
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  ตารางท่ี  30 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมท่ี 2
               จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ (คน) 
   S.D. ความหมาย 

1 2 3 
 
1. 
 

ชุดกจิกรรมที ่ 2 
ค าน าและค าช้ีแจง 
1.1  ความหมายและความ
สอดคลอ้งของค าน า 

5 4 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

1.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของค าช้ีแจง 

5 4 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

2 สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 
2.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของสาระส าคญั 

5 4 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

2.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของจุดประสงค ์

5 4 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

3 รูปแบบของชุดกจิกรรม 
3.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นเน้ือหา 

4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

3.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นขนาดตวัอกัษรและ
รูปภาพประกอบ 

5 5 5 5.00 0.00 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

4 ใบความรู้/ใบกจิกรรม 
4.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
4.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัระยะเวลา 

5 4 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

รวม 4.62 0.25 เหมาะสมมาก 
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 ตารางท่ี  31 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมท่ี 3 
  จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ (คน) 
   S.D. ความหมาย 

1 2 3 
 
1. 
 

ชุดกจิกรรมที ่ 3 
ค าน าและค าช้ีแจง 
1.1  ความหมายและความ
สอดคลอ้งของค าน า 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

1.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของค าช้ีแจง 

4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

2 สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 
2.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของสาระส าคญั 

4 5 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

2.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของจุดประสงค ์

4 5 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

3 รูปแบบของชุดกจิกรรม 
3.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นเน้ือหา 

4 5 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

3.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นขนาดตวัอกัษรและ
รูปภาพประกอบ 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

4 ใบความรู้/ใบกจิกรรม 
4.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
4.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัระยะเวลา 

5 5 5 5.00 0.00 
เหมาะสมมาก

ท่ีสุด 

รวม 
4.52 0.31 

เหมาะสมมาก
ทีสุ่ด 
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 ตารางท่ี  32  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมท่ี 4
  จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ (คน) 
   S.D. ความหมาย 

1 2 3 
 
1. 
 

ชุดกจิกรรมที ่ 4 
ค าน าและค าช้ีแจง 
1.1  ความหมายและความ
สอดคลอ้งของค าน า 

5 5 5 5.00 0.00 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

1.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของค าช้ีแจง 

5 4 4 4.33 0.58 
เหมาะสม
มาก 

2 สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 
2.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของสาระส าคญั 

4 5 4 4.33 0.58 
เหมาะสม
มาก 

2.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของจุดประสงค ์

5 5 4 4.67 0.58 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

3 รูปแบบของชุดกจิกรรม 
3.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นเน้ือหา 

5 5 4 4.67 0.58 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

3.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นขนาดตวัอกัษรและ
รูปภาพประกอบ 

5 5 5 5.00 0.00 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

4 ใบความรู้/ใบกจิกรรม 
4.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
4.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัระยะเวลา 

5 5 4 4.67 0.58 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

รวม 
4.67 0.28 

เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
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 ตารางท่ี  33  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมท่ี 5
              จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ (คน) 
   S.D. ความหมาย 

1 2 3 
 
1. 
 

ชุดกจิกรรมที ่ 5 
ค าน าและค าช้ีแจง 
1.1  ความหมายและความ
สอดคลอ้งของค าน า 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

1.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของค าช้ีแจง 

4 4 5 4.33 0.58 
เหมาะสม
มาก 

2 สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 
2.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของสาระส าคญั 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

2.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของจุดประสงค ์

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

3 รูปแบบของชุดกจิกรรม 
3.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นเน้ือหา 

4 5 5 4.67 0.58 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

3.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งดา้นขนาดตวัอกัษรและ
รูปภาพประกอบ 

5 5 5 5.00 0.00 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

4 ใบความรู้/ใบกจิกรรม 
4.1  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
4.2  ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัระยะเวลา 

5 5 5 5.00 0.00 
เหมาะสม
มากท่ีสุด 

รวม 
4.72 0.24 

เหมาะสม
มากทีสุ่ด 
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3.2  แบบรายบุคคล ( Individual  Tryout)                                                                                                                        
ตารางท่ี  34 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคล 
 ( Individual  Tryout) 

กลุ่มที ่

คะแนนแบบทดสอบ 

รวม  50  
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบหลงั

เรียน 
20  คะแนน 

ชุดที ่ 1 ชุดที ่ 2 ชุดที ่ 3 ชุดที ่ 4 ชุดที ่ 5 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10
คะแนน 

10  
คะแนน 

10  
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  แบบกลุ่มย่อย ( Small Group Tryout) 
ตารางท่ี 35 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย 
              ( Small Group Tryout) 

กลุ่มที ่

คะแนนแบบทดสอบ 

รวม  50  
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบหลงั

เรียน 
20  คะแนน 

ชุดที ่ 1 ชุดที ่ 2 ชุดที ่ 3 ชุดที ่ 4 ชุดที ่ 5 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10
คะแนน 

10  
คะแนน 

10  
คะแนน 

1 8 7 8 8 9 40 18 
2 7 9 8 8 7 39 16 
3 7 8 9 8 8 40 18 
4 8 8 7 8 9 40 16 
5 9 8 9 8 8 42 17 

รวม 201 85 
 

                             =  201                    = 85 

                         E1  == ((201/5)/50)x100 = 80.40  E2 == ((85/5)/20)x100 = 85.00 
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3.4  แบบภาคสนาม ( Field Tryout ) 
ตารางท่ี 36  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบภาคสนาม  
                   ( Field Tryout) 

คนที่ 

คะแนนแบบทดสอบ 

รวม  50  
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบหลงั

เรียน 
20  คะแนน 

ชุดที ่ 1 ชุดที ่ 2 ชุดที ่ 3 ชุดที ่ 4 ชุดที ่ 5 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10
คะแนน 

10  
คะแนน 

10  
คะแนน 

1 9 7 9 8 8 41 15 
2 7 9 8 9 7 40 16 
3 9 9 9 7 8 42 16 
4 8 6 8 9 9 40 18 
5 7 7 8 9 9 40 17 
6 10 9 8 7 8 42 15 
7 8 10 7 8 7 40 15 
8 7 9 8 7 8 39 16 
9 10 9 9 9 8 45 18 
10 9 9 7 8 9 42 18 
11 9 7 8 7 8 39 17 
12 8 7 9 8 8 40 19 
13 10 8 6 7 9 40 18 
14 8 7 9 8 8 40 18 
15 7 9 7 8 9 40 17 
16 8 8 9 10 9 44 17 
17 9 7 10 7 8 41 18 
18 8 8 6 8 7 37 15 
19 7 8 8 7 8 38 19 
20 8 9 8 6 9 40 17 
21 5 8 7 8 9 37 16 
22 6 9 8 7 8 38 17 
23 8 9 7 8 8 40 17 
24 7 8 7 7 10 39 18 
25 9 10 7 8 9 43 18 
26 8 8 8 9 8 41 18 
27 9 8 7 8 7 39 15 
28 10 9 8 9 8 44 18 
29 8 8 8 8 7 39 17 
30 7 9 9 8 7 40 17 
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ตารางท่ี 36 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบภาคสนาม (ต่อ) 

 

                             =  1637                    = 685 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 

คะแนนแบบทดสอบ 

รวม  50  
คะแนน 

คะแนน
ทดสอบหลงั

เรียน 
20  คะแนน 

ชุดที ่ 1 ชุดที ่ 2 ชุดที ่ 3 ชุดที ่ 4 ชุดที ่ 5 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10
คะแนน 

10  
คะแนน 

10  
คะแนน 

31 9 9 8 9 7 42 18 
32 8 9 8 9 8 42 17 
33 7 8 9 8 9 41 17 
34 8 9 8 7 8 40 18 
35 9 9 7 8 9 42 18 
36 9 9 8 9 8 43 17 
37 8 9 9 8 9 43 17 
38 9 8 9 9 8 43 17 
39 9 10 8 9 8 44 18 
40 10 9 9 9 10 47 18 

รวม 1637 685 
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4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตารางท่ี  38  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน  6  แผน 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

(คน)    

 
S.D. 

 

 
ความหมาย 

 1 2 3 
 
1. 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
1.2  มีความชดัเจน 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เนือ้หาสาระ 
2.1  ตรงตามหลกัสูตร 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2.3  ความเหมาะสมกบัเวลา 4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

3 กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.2  การจกักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียน
สืบเสาะหาความรู้ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.3  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

4 ส่ือการเรียนการสอน 
4.1  เหมาะสมกบัเน้ือหา 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.2  มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน
การสอน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.3  เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผูเ้รียน 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การวดัประเมนิผล 
5.1  วธีิวดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
5.2  เคร่ืองมือวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.23 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 39  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน  6  แผน 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

(คน)    

 
S.D. 

 

 
ความหมาย 

 1 2 3 
 
1. 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5   5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
1.2  มีความชดัเจน 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เนือ้หาสาระ 
2.1  ตรงตามหลกัสูตร 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2.3  ความเหมาะสมกบัเวลา 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3 กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.2  การจกักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียน
สืบเสาะหาความรู้ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.3  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 ส่ือการเรียนการสอน 
4.1  เหมาะสมกบัเน้ือหา 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.2  มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน
การสอน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.3  เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผูเ้รียน 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การวดัประเมนิผล 
5.1  วธีิวดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
5.2  เคร่ืองมือวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.79 0.17 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 40  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน  6  แผน 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  3 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

(คน)    

 
S.D. 

 

 
ความหมาย 

 1 2 3 
 
1. 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 3 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
1.2  มีความชดัเจน 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เนือ้หาสาระ 
2.1  ตรงตามหลกัสูตร 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2.3  ความเหมาะสมกบัเวลา 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3 กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.2  การจกักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนสืบ
เสาะหาความรู้ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.3  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 ส่ือการเรียนการสอน 
4.1  เหมาะสมกบัเน้ือหา 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.2  มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการ
สอน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.3  เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผูเ้รียน 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การวดัประเมนิผล 
5.1  วธีิวดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
5.2  เคร่ืองมือวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.79 0.17 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  41  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน  6  แผน 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

(คน)    

 
S.D. 

 

 
ความหมาย 

 1 2 3 
 
1. 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 4 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

1.2  มีความชดัเจน 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เนือ้หาสาระ 
2.1  ตรงตามหลกัสูตร 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.3  ความเหมาะสมกบัเวลา 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3 กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.2  การจกักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนสืบ
เสาะหาความรู้ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.3  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 ส่ือการเรียนการสอน 
4.1  เหมาะสมกบัเน้ือหา 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.2  มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการ
สอน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.3  เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผูเ้รียน 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การวดัประเมนิผล 
5.1  วธีิวดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5.2  เคร่ืองมือวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.79 0.17 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตารางท่ี 42 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน  6  แผน 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  5 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ (คน) 

   

 
S.D. 

 

 
ความหมาย 

 1 2 3 
 
1. 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 5 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

1.2  มีความชดัเจน 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เนือ้หาสาระ 
2.1  ตรงตามหลกัสูตร 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.3  ความเหมาะสมกบัเวลา 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3 กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.2  การจกักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนสืบ
เสาะหาความรู้ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.3  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความ
เหมาะสม 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 ส่ือการเรียนการสอน 
4.1  เหมาะสมกบัเน้ือหา 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.2  มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการ
สอน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.3  เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผูเ้รียน 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การวดัประเมนิผล 
5.1  วธีิวดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5.2  เคร่ืองมือวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.17 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตารางท่ี  43  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน  6  แผน 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  6 

ข้อ ประเดน็การประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

(คน)    

 
S.D. 

 

 
ความหมาย 

 1 2 3 
 
1. 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 6 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

1.2  มีความชดัเจน 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เนือ้หาสาระ 
2.1  ตรงตามหลกัสูตร 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.3  ความเหมาะสมกบัเวลา 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3 กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.2  การจกักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนสืบ
เสาะหาความรู้ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.3  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 ส่ือการเรียนการสอน 
4.1  เหมาะสมกบัเน้ือหา 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.2  มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.3  เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผูเ้รียน 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 การวดัประเมนิผล 
5.1  วธีิวดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5.2  เคร่ืองมือวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.79 0.17 เหมาะสมมากที่สุด 
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5.  ข้อสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 5.1  ค่าดชันีความสอดคล้องของข้อสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 44  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้  จ  านวน  40  ขอ้ 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

 
ราบการประเมิน 

 

ผู้เช่ียวชาญ 
(คน)    

 
S.D. 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  1 5 4 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  2 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  3 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  4 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  5 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  6 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  7 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  8 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  9 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  10 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  11 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  12 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  13 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  14 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  15 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  16 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  17 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  18 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  19 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  20 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  21 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  22 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  23 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  24 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  25 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  26 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 44 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้  จ  านวน  40  ขอ้ 
 จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน (ต่อ) 

 
ราบการประเมิน 

 

ผู้เช่ียวชาญ 
(คน)    

 
S.D. 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  27 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  28 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  29 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  30 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  31 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  32 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  33 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  34 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  35 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  36 5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  37 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  38 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี  39 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้ท่ี 40 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.88 0.18 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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5.2  ผลการวเิคราะห์ความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 45  แสดงผลการวเิคราะห์ความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลการ      
              เรียนรู้ 

                    * ขอ้สอบท่ีใชไ้ม่ได ้

. 

 

 

ขอ้ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ขอ้ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
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 
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5.3  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 การหาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability ) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง  การ

ด ารงชีวิตของพืช ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี  วิ เคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปบน

คอมพิวเตอร์ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี  

ตารางท่ี 46 การหาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability ) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้   

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

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

  

 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

14.420 21.430 4.692 20 

 
 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.859 20 
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6.  ข้อสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 6.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
ตารางท่ี 47 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จาก
 ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ตวัช้ีวดั ข้อ 
ประเภทการ 
คดิวเิคราะห์ 

ผู้เช่ียวชาญ 
(คน)    

 
S.D. 

 
ความหมาย 

1 2 3 
ป.4/1 ทดลองและอธิบาย
หนา้ท่ีของท่อล าเลียงและ 
ปากใบของพืช    

1.1 เน้ือหา 4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

1.2 ความสมัพนัธ์ 4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

1.3 หลกัการ 4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

2.1 เน้ือหา 4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

2.2 ความสมัพนัธ์ 4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

2.3 หลกัการ 4 4 5 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

ป.4/2  อธิบาย น ้า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดแ์สง
และคลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยั
ท่ีจ า เป็นบางประการต่อ 
การเจริญเติบโตและการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 

3.1 เน้ือหา 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.2 ความสมัพนัธ์ 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.3 หลกัการ 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.1 เน้ือหา 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.2 ความสมัพนัธ์ 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.3 หลกัการ 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ป.4/3  ทดลองและอธิบาย
การตอบสนองของพืชต่อ
แสง เสียงและการสมัผสั 

5.1 เน้ือหา 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5.2 ความสมัพนัธ์ 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5.3 หลกัการ 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.17 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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6.2  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 การหาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability ) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี  วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ได้ผลการ
วเิคราะห์ดงัน้ี  
  

ตารางท่ี  48 การหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 49 61.3 

Excluded
a
 31 38.8 

Total 80 100.0 

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.  แบบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ 
 7.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ 
ตารางท่ี 49  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 
            จ  านวน  3  ท่าน 

ประเดน็การประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

(คน) 
   S.D. ความหมาย 

1 2 3 

ด้านความอยากรู้อยากเห็น 
1. นักเรียนซักถามจากผูรู้้หรือไปศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม  เม่ือเกิด
ความสงสัยในเร่ืองราววทิยาศาสตร์ 

5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 2.นกัเรียนชอบชมนิทรรศการวทิยาศาสตร์ 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.นกัเรียนน าการทดลองท่ีน่าสนใจไปทดลองต่อท่ีบา้น 5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. นกัเรียนคน้ควา้วธีิการทดลองใหม่ๆในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ 5 4 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

ด้านความมีเหตุผล 
5. นกัเรียนรายงานผลการทดลองตามท่ีทดลองไดจ้ริง 

5 4 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

6. เม่ือท าการทดลองผดิพลาดนกัเรียนจะไมลอกผลการทดลอง
ของเพ่ือนส่งครู 

5 4 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

 7. เม่ือครูมอบหมายงานทางวทิยาศาสตร์มาส่งนกัเรียนจะท าตาม
แบบท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ 

5 4 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

8. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนส่วนมากถึงจะขดัแยง้
กบัความคิดตวัเองก็ตาม 

5 4 4 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 

ความพยายามมุ่งมั่น 
9. ถึงแมง้านคน้ควา้ท่ีท  าอยูมี่โอกาสส าเร็จไดย้ากนกัเรียนจะยงั
คน้ควา้ต่อไป 

5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

10. นกัเรียนไม่ลม้เลิกการทดลองเม่ือผลการทดลองท่ีไดข้ดักบัท่ี
เคยเรียนมา 

5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

11. เม่ือทราบวา่ชุดการทดลองท่ีนกัเรียนสนใจตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการทดลองนาน  นกัเรียนก็เปล่ียนไปศึกษาชุดการทดลองท่ี
ใชเ้วลานอ้ยกวา่ 

5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

12. นกัเรียนท าการทดลองผดิพลาดนกัเรียนท าการทดลองใหม่
อีกหลายคร้ัง 

4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  49  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ จากผูเ้ช่ียวชาญ 
            จ  านวน  3  ท่าน (ต่อ) 

 
 
 
 

ประเดน็การประเมนิ 

ผู้เช่ียวชาญ 

(คน)    S.D. ความหมาย 

1 2 3 

ความรับผดิชอบ 
13. เม่ือครูมอบหมายใหห้อ้งของนกัเรียนดูแลความสะอาด
หอ้งปฏิบติัการ แมว้า่ครูจะไม่ไดเ้จาะจงตวับุคคล แต่นกัเรียน
ก็ท าตามท่ีครูสัง่ 

5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

14. เม่ือนกัเรียนและเพ่ือไดรั้บมอบหมายใหเ้ก็บลา้งอุปกรณ์

การทดลองแมว้า่เพ่ือนจะไม่ท าแต่นกัเรียนก็ยงัคงท าต่อไป 
5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

15. ในการท างานเป็นกลุ่ม เม่ือนกัเรียนเกิดท างานผิดพลาด

นกัเรียนจะยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนต่อสมาชิกในกลุ่ม 
5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

16. เม่ือครูใหท้ าการทดลองเพ่ือนในกลุ่มไม่ไดเ้ตรียมการ

ทดลองมาทั้งๆท่ีแบ่งหนา้ท่ีกนัแลว้ ครูตอ้งท าโทษทั้งกลุ่ม 

นกัเรียนยอมรับในขอ้ผิดพลาด 
5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5. ความร่วมมอืช่วยเหลอื 
17.  เม่ือนกัเรียนเห็นเพ่ือนมีปัญหาในการทดลองแมว้า่เพ่ือน

จะไม่ไดข้อความช่วยเหลือ นกัเรียนก็ยืน่มือเขา้มาช่วยเหลือ 
5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

18.  เม่ือนกัเรียนพบปัญหาในการทดลองท่ีไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเองไดน้กัเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

5 5 4 4.67 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 

19.  นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่มเป็นอยา่งดี 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

20. นกัเรียนมีการปรึกษาหารือในการท าการทดลองทุกคร้ัง 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.25 เหมาะสมมากที่สุด 
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7.2  ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ 
 การหาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability ) ของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคร้ังน้ี  วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี  
 

ตาราง 50  การหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบประเมินจิตวทิยาศาสตร์ 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases 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 
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8.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้ชุดกจิกรรม 
 8.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ตารางท่ี  51  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนหลงัการใช้
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ประเดน็การประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 

(คน)    S.D. ความหมาย 

1 2 3 
ด้านเนือ้หา 

1.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ด ารงชีวิตของพืชมากข้ึน 

4 5 5 4.67 0.58 

 
เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมาก 

3.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ท าให้นกัเรียนอยากอ่าน 4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมาก 

4. เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทนัสมยัเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมาก 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมรูปแบบของส่ือในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนสนใจเรียน
มากกวา่ฟังครูอธิบายเพียงอยา่งเดียว 

5 5 5 5.00 0.00 

เหมาะสมมาก 

7.  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการเรียน 

5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมาก 

8.  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและใช้
กระบวนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมาก 

9.  รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและใช้
กระบวนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมาก 

10.  รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะในการ
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
11.  ชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองการด ารงชีวิตของพืชมากข้ึน 

5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมาก 

12.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ไดจ้ากการปฏิบติั
กิจกรรมทางการเรียนทางการเรียนมากข้ึน 

4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมาก 

13.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนมีทกัษะในการคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเองได ้

4 5 5 4.67 0.58 เหมาะสมมาก 

14.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

5 4 5 4.67 0.58 เหมาะสมมาก 

15.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของวิชาวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมาก 

รวม 4.84 0.17 เหมาะสมมากที่สุด 
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8.2  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้ชุดกจิกรรม 
 การหาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability ) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
ใชชุ้ดกิจกรรม ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี  วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์
ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี  
 ตารางท่ี 52  การหาค่าความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้
                 ชุดกิจกรรม 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases 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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ตารางท่ี  53 คะแนนสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช ้

 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง  การด ารงชีวติของพืช   

เลขที่ 
การจัดการเรียนรู้ด้วย 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เลขที่ 

การจัดการเรียนรู้ด้วย 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 10 16 21 9 16 
2 12 17 22 10 18 
3 11 16 23 9 17 
4 13 18 24 11 18 
5 12 16 25 9 15 
6 11 18 26 10 18 
7 9 15 27 14 17 
8 13 17 28 12 17 
9 12 16 29 9 16 
10 11 18 30 11 17 
11 13 17 31 14 17 
12 10 18 32 13 18 
13 9 18 33 13 17 
14 12 17 34 10 18 
15 14 17 35 9 17 
16 14 16 36 11 17 
17 13 18 37 10 17 
18 11 17 38 12 18 
19 12 18 39 13 18 
20 10 16 40 14 17 

รวม 458 684 
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ตารางท่ี 54 ค่าสถิติเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  
 โดยใช ้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง  การด ารงชีวติของพืช โดยใชสู้ตร t-test 
 แบบ Dependent 
 

 

T-Test 

 
 

  

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pretest 

Posttest 

-5.6500 1.71793 .27163 -6.19942 -5.10058 -20.800 39 .000 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 11.4500 40 1.67867 .26542 

Posttest 17.1000 40 .87119 .13775 
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ตารางท่ี 55  คะแนนสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการ

 เรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง  การด ารงชีวติของพืช   

เลขที่ 
การจัดการเรียนรู้ด้วย 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เลขที่ 

การจัดการเรียนรู้ด้วย 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 19 31 21 20 35 
2 23 33 22 19 36 
3 21 38 23 20 36 
4 19 37 24 19 35 
5 19 28 25 19 33 
6 21 34 26 22 38 
7 21 38 27 19 37 
8 21 33 28 23 34 
9 21 36 29 21 39 
10 19 36 30 22 33 
11 21 34 31 23 36 
12 21 34 32 22 31 
13 19 32 33 22 36 
14 19 34 34 23 34 
15 23 39 35 21 36 
16 21 38 36 23 33 
17 20 36 37 19 36 
18 21 39 38 23 36 
19 20 35 39 20 40 
20 22 39 40 21 41 

รวม 832 1419 
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ตารางท่ี 56  ค่าสถิติเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม
 การเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง  การด ารงชีวติของพืช โดยใชสู้ตร 
  t-test แบบ Dependent 
 

 

T-test 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 20.8000 40 1.43581 .22702 

posttest 35.4750 40 2.70789 .42816 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pretest- 

posttest 

-14.675 2.903 .459 -15.603 -13.746 -31.966 39 0.000 
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ตารางท่ี 57  ค่าสถิติเปรียบเทียบจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม  
 การเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง  การด ารงชีวติของพืช โดยใชสู้ตร 
              t-test แบบ Dependent 

t-test 
Paired Samples Statistics 

ด้านที ่ Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 ความอยากรู้อยากเห็น 
ก่อนเรียน 2.5050 40 .36511 .05773 

หลงัเรียน 4.7500 40 .21122 .03340 

 ความมเีหตุผล 
ก่อนเรียน 2.5800 40 .39432 .06235 

หลงัเรียน 4.7550 40 .19474 .03079 

 ความพยายามมุ่งมัน่ 
ก่อนเรียน 2.6050 40 .34340 .05430 

หลงัเรียน 4.8250 40 .14456 .02286 

 ความรับผดิชอบ 
ก่อนเรียน 2.5350 40 .36342 .05746 

หลงัเรียน 4.7650 40 .14242 .02252 

 ความร่วมมอืช่วยเหลอื 
ก่อนเรียน 2.5700 40 .36948 .05842 

หลงัเรียน 4.7300 40 .16672 .02636 

 ภาพรวม 
ก่อนเรียน 2.5700 40 .15129 .02392 

หลงัเรียน 4.7695 40 .05247 .00830 
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Paired Samples Test 

ด้านที ่ Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Lower    

 ด้านที ่1  
   ก่อนเรียน- 
   หลงัเรียน 

-2.24500 .42844 .06774 -2.38202 -2.10798 -33.140 39 0.00 

ด้านที ่2  

   ก่อนเรียน- 
   หลงัเรียน 

-2.17500 .45784 .07239 -2.32142 -2.02858 -30.045 39 0.00 

ด้านที ่3  

   ก่อนเรียน- 
   หลงัเรียน 

-2.22000 .32910 .05204 -2.32525 -2.11475 -42.663 39 .000 

ด้านที ่4 

   ก่อนเรียน- 
   หลงัเรียน 

-2.23000 .42135 .06662 -2.36476 -2.09524 -33.473 39 .000 

ด้านที ่5  

  ก่อนเรียน- 
   หลงัเรียน 

-2.16000 .43724 .06913 -2.29984 -2.02016 -31.244 39 .000 

ภาพรวม 

   ก่อนเรียน- 
    หลงัเรียน 

-2.19950 .16547 .02616 -2.25242 -2.14658 -84.070 39 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาคผนวก  ง 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
1.  แบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถม 
2.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม 
3.  แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรม 
4.  แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์  
5. แบบประเมินความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. แบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ 
7.  แบบประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ 
8.  แบบประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
9.  แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
10.  แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรม 

11.  ตวัยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 
12.  ตวัอยา่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
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แบบสอบถามความต้องการเกีย่วกบัการพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์และจติวทิยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่4 
********************************************** 

เร่ือง ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระ
ต าหนกัสวนกหุลาบ  มหามงคล 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถาม ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอใหน้กัเรียนตอบตามความเป็นจริง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนที ่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check  List ) จ านวน 1 ขอ้ 
 ตอนที ่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั รูปแบบ ขอบข่ายเน้ือหา การวดัและประเมินผลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check  List ) จ านวน 5ขอ้ 
 ตอนที ่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ( Open Ended From 
) จ านวน 1 ขอ้ 
ค าช้ีแจง  จงเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์เก่ียวกบัขอ้มูลต่อไปน้ี 
ตอนที ่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check  List) จ านวน 1ขอ้ 
    เพศ    ชาย  หญิง 
ตอนที ่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั รูปแบบ ขอบข่ายเน้ือหา การวดัและประเมินผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check  List )  
จ านวน 4 ขอ้  
1.  ความตอ้งการรูปแบบ ลกัษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 4  (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 
   มีแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 

  มีตวัอยา่งลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ 
  มีภาพประกอบสีสนัสวยงาม 
  ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและชดัเจน 
  มีเน้ือหาท่ีใหค้วามรู้ 
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  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 
2.  ผูเ้รียนคิดวา่การด ารงชีวติของพืชท่ีควรเรียนรู้มีเร่ืองใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 
  ท่อล าเลียงและปากใบ 

  ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
  ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 

3.  ผูเ้รียนคิดวา่ควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนในลกัษณะใด 
      (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 
  เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล 

  เรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย 
  เรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ 
  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 

4.  ผูเ้รียนคิดวา่ควรมีการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ดว้ยวธีิใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 
  การท ากิจกรรมการทดลอง 

  การตรวจผลงาน / ช้ินงาน 
  สมัภาษณ์ 
  สงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
  สงัเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
  สงัเกตการณ์น าเสนองาน 
  การท าแบบฝึกหดั 
  การท าแบบทดสอบ 
  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................... 

ตอนที ่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ( Open Ended From ) 
 จ านวน 1 ขอ้ 
1.  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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   ขอบคุณนกัเรียนทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถ 

ในการคดิวเิคราะห์และจติวทิยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
( ส าหรับครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดกิจกรรม ) 

********************************************* 
ค าช้ีแจง  
 แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี  เป็นแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิต
วทิยาศาสตร์   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบตามความ
เป็นจริง แบบสมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น  
3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
 ตอนที ่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ือง การด ารงชีวติของพืช  
 ตอนที ่ 3  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1.  เพศ.......................................................................................................................... 
2.  อาย.ุ.........................................ปี 
3.  วฒิุการศึกษาสูงสุด.................................................................................................. 
4.  ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั............................................................................................ 
5.  ประสบการณ์ในการท างาน..................................................................................... 
6.  ประสบการณ์เก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้(การอบรม สมัมนา  การจดัท า การประเมินชุดการเรียนรู้ ) 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
ตอนที ่ 2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
 เร่ือง การด ารงชีวติของพชื  
1.  ท่านคิดวา่รูปแบบ, องคป์ระกอบหรือลกัษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ควรเป็นอยา่งไร 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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2.  ท่านคิดวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ควรให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองอะไรบา้งในหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงชีวติของพืช และควรจดัล าดบัเน้ือหาอยา่งไร 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.  ท่านคิดวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ควรมีส่ือการ
เรียนอะไรบา้ง 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
4.  ท่านคิดวา่ควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ไปใช้
จดักิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะใดบา้ง 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
5.  ท่านคิดวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม ควรวดัและประเมินผลโดยวธีิใดจึงจะเหมาะสมและครอบคลุม
เน้ือหาวชิา 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
ตอนที ่ 3  ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ๆ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการเกีย่วกบัการพฒันาชุดกจิกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์และจติวทิยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
******************************************************** 

ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาแบบสอบถามความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วา่มีความเหมาะสมตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ีก าหนดหรือไม่  
โดยกาเคร่ืองหมาย  


  ลงในช่อง “ระดบัความเหมาะสม” ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  ดงัน้ี 

      5  หมายถึง  ระดบัความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง  ระดบัความสอดคลอ้งมาก 
    3  หมายถึง  ระดบัความสอดคลอ้งปานกลาง 
    2  หมายถึง  ระดบัความสอดคลอ้งนอ้ย 
    1  หมายถึง  ระดบัความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

ประเดน็การประเมนิ ระดบัความสอดคลอ้ง 
5 4 3 2 1 

1.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

     

2.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการรูปแบบ ลกัษณะ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

3. ความสอดคลอ้งของประเดน็การสอบถามเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์      
4.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถามเก่ียวกบัน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้
จดักิจกรรมการเรียน 

     

5.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสอบถามเก่ียวกบัวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

     

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                              (..........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................................     

                                                                      วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ................ 



 
 

215 

 

แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์  
*************************************************************************** 

ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาแบบสมัภาษณ์ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วา่มีความเหมาะสมตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ีก าหนดหรือไม่ โดยกาเคร่ืองหมาย  


   

ลงในช่อง “ระดบัความเหมาะสม” ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  ดงัน้ี 
      5  หมายถึง  แบบสมัภาษณ์นั้นมีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 

    4  หมายถึง  แบบสมัภาษณ์นั้นมีความสอดคลอ้งกนัมาก 
    3  หมายถึง  แบบสมัภาษณ์นั้นมีความสอดคลอ้งกนัปานกลาง 
    2  หมายถึง  แบบสมัภาษณ์นั้นมีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
    1  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

ประเดน็การสัมภาษณ์ ระดบัความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บการสมัภาษณ์      
2.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัรูปแบบ / ลกัษณะของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ควรเป็น
อยา่งไร 

     

3.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ควรใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ือง
อะไรบา้งในหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองการด ารงชีวติของพืช และควรจดัล าดบัเน้ือหาอยา่งไร 

     

4.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ควรมีส่ือการเรียนอะไรบา้ง 

     

5.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช ไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในลกัษณะใดบา้ง 

     

6.  ความสอดคลอ้งของประเด็นการสมัภาษณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 
ควรวดัและประเมินผลโดยวธีิใดจึงจะเหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาวชิา 

     

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ๆ 
................................................................................................................................................................................... 

      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
     (..........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................................     

    วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ................ 
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แบบประเมนิความสอดคล้องของชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

(ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  5) 
***************************************************************************  

ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ว่ามีความเหมาะสมตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ี
ก าหนดหรือไม่ โดยกาเคร่ืองหมาย  


  ลงในช่อง 

 “ระดบัความเหมาะสม” ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  ดงัน้ี 
      5  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด 

    4  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมาก 
    3  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
    2  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
    1  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

ข้อ ประเดน็การประเมิน ระดบัความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1. 
 

ค าน าและค าช้ีแจง 
1.1  ความหมายและความสอดคลอ้งของค าน า 

     

1.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของค าช้ีแจง      

2 สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 
2.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสาระส าคญั 

     

2.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของจุดประสงค ์      

3 รูปแบบของชุดกจิกรรม 
3.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหา 

     

3.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งดา้นขนาดตวัอกัษรและรูปภาพประกอบ      

4 ใบความรู้/ใบกจิกรรม 
4.1  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
4.2  ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัระยะเวลา 

     

 

  ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                                                      (..........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................................     

                                                                              วนัที.่................เดือน...........................พ.ศ................ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  
*************************************************************************** 

ค าช้ีแจง 
 โปรดกาเคร่ืองหมาย  


  “ระดบัความเหมาะสม” ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  ดงัน้ี 

      5  หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกนัมาก 
    3  หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกนัปานกลาง 
    2  หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 
    1  หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกนันอ้ยท่ีสุด 

ข้อ ประเดน็การประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

     

1.2  มีความชดัเจน      

2 เนือ้หาสาระ 
2.1  ตรงตามหลกัสูตร 

     

2.2  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์      

2.3  ความเหมาะสมกบัเวลา      

3 กจิกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

     

3.2  การจกักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ให้ผูเ้รียนสืบเสาะหาความรู้      

3.3  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม      

4 ส่ือการเรียนการสอน 
4.1  เหมาะสมกบัเน้ือหา 

     

4.2  มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน      

4.3  เหมาะสมกบัผูเ้รียน      

4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผูเ้รียน      

5 การวดัประเมินผล 
5.1  วิธีวดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

     

5.2  เคร่ืองมือวดัผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์      

      

     ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
         (..........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................................     

                             วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ................ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบวดัผลการจัดการเรียนรู้ 
*************************************************************** 

ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วา่มีความเหมาะสมตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ีก าหนดหรือไม่ โดยกา
เคร่ืองหมาย  


  ลงในช่อง 

 “ระดบัความเหมาะสม” ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  ดงัน้ี 
            5  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด 

    4  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมาก 
    3  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
    2  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
    1  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

ตัวช้ีวดั/ 

ระดบัพฤติกรรม 

ข้อสอบข้อที่ ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ว1.1 ป.4/1 ทดลองและ

อธิบายหนา้ท่ีของท่อล าเลียง

และ ปากใบของพืช    

1.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีของรากพืช   (ความเขา้ใจ) 

     ก.  ชูก่ิงกา้น ใบ 
     ข.  ดูดน ้าและแร่ธาตุ 
     ค.  สะสมอาหาร 
     ง.  การคายน ้า 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข) 

     

2. พืชในขอ้ใดสะสมอาหารไวท่ี้ราก  (ความเขา้ใจ) 
     ก.  ขิง 
     ข.  เผือก 
     ค.  มนัส าปะหลงั 
     ง.  หวัหอม 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

     

3. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีหลกัของล าตน้  (ความเขา้ใจ) 

 ก.  ล าเลียงอาหาร  
 ข.  หายใจ 
 ค.  ล  าเลียงน ้า 
 ง.  ชูก่ิง กา้น ใบ 
 (เฉลยค ำตอบ  ข้อ ข) 

     

 4.  พืชในขอ้ใดมีระบบรากเหมือนกบัตน้กลว้ย  (ความเขา้ใจ) 
 ก.  มะเขือ 
 ข.  พริก 
 ค.  โหระพา 
 ง.  ตะไคร้ 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ง) 
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ตัวช้ีวดั/ 

ระดบัพฤติกรรม 

ข้อสอบข้อที่ ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 5.  โครงสร้างใดของพืชท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนจมูกของคนและสตัว ์       
     (การวิเคราะห์) 
 ก.  คลอโรพลาส  
 ข.  ท่อล าเลียงน ้า 
 ค.  ขนราก 
 ง.  ปากใบ 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ง) 

     

6. ถา้นกัเรียนเด็ดใบชมพูจ่นหมดตน้ จะเกิดอะไรข้ึน      
(การวิเคราะห์) 
ก.  ตน้ชมพูจ่ะตาย เพราะไม่มีใบท าหน้าท่ีคายน ้ า 
ข.  ตน้ชมพูจ่ะตาย  เพราะไม่มีใบท าหนา้ท่ีสะสมอาหาร 
ค.  ตน้ชมพูจ่ะตาย  เพราะไม่มีใบท าหนา้ท่ีสร้างอาหาร 
ง.  ตน้ชมพูจ่ะตาย  เพราะไม่มีใบบงัความร้อน 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

     

7. นกัเรียนควรปลูกตน้ไมไ้วใ้นห้องนอนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(การวิเคราะห์) 
     ก.  ควร  เพราะพืชมีการคายน ้าท  าให้ห้องนอนชุ่มช่ืน 
     ข.  ไม่ควร  เพราะพืชจะดูดความช้ืนในอากาศท าให้อากาศแห้ง 
     ค.ไม่ควรเพราะพืชดูดแก๊สออกซิเจนและปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางคืน 
     ง. ควร เพราะพืชดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละปล่อยแก๊สออกซิเจน
ออกมา 
 (เฉลยค ำตอบ  ข้อ ค) 

     

8.  เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไม ้เป็นเสมือนห้องครัว 
(การวิเคราะห์) 
 ก.  เพราะบริเวณใบมีอาหารสะสมอยูม่าก 
 ข.  เพราะใบท าหนา้ท่ีสร้างอาหาร 
 ค.  เพราะใบพืชมีอุปกรณ์ในการสร้างอาหาร 
 ง.  เพราะใบพืชเป็นส่วนท่ีสร้างอาหารของพืช 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข) 
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ตัวช้ีวดั/ 

ระดบัพฤติกรรม 

ข้อสอบข้อที่ ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ว1.1 ป.4/2 อธิบาย น ้า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดแ์สง
และคลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยั
ท่ีจ  า  
เป็นบางประการต่อ การ
เจริญเติบโตและการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
 

9. สารสีเขียวในใบพืช เรียกวา่อะไร (ความจ า) 
     ก.  ปากใบ 
     ข.  แคโรทีน 
     ค.  คลอโรฟิลล ์
     ง.    แป้ง 
 (เฉลยค ำตอบ  ข้อ ค) 

     

10.  ธาตุอาหารท่ีจ  าเป็นส าหรับพืช ตรงกบัขอ้ใด  (ความจ า) 
 ก. ไนโตรเจน  คาร์บอน 
 ข.  ฟอสฟอรัส  คาร์บอน 
 ค.  ไนโตรเจน  โพแทสเซียม 
 ง.   ก  ามะถนั  คาร์บอน 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

     

11. อาหารท่ีพืชสร้างไดค้ร้ังแรก คือขอ้ใด  (ความจ า) 
 ก.  น ้าตาล   
             ข.  แป้ง 
 ค.  โปรตีน    
             ง.  เกลือแร่ 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ก) 

     

12. ในเวลากลางคืนพืชใชส่ิ้งใดในการหายใจ   (ความจ า) 
             ก.  ไนโตรเจน   
             ข.  ออกซิเจน 
 ค.  คาร์บอนไดออกไซด์  
  
             ง.  คาร์บอนมอนอกออกไซด์ 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข) 

     

 13. พืชสร้างอาหารในเวลาใด  (ความจ า) 
 ก.  กลางวนั  ข.  กลางคืน 
 ค.  เชา้,เยน็                   ง.  ตลอดวนั 
(เฉลยค ำตอบ  ข้อ ก) 
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ตัวช้ีวดั/ 

ระดบัพฤติกรรม 

ข้อสอบข้อที่ ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 14.  พืชใชแ้ก๊สในขอ้ใดในการสร้างอาหาร  (ความจ า) 
ก.  ไนโตรเจน  ข.  ออกซิเจน 
ค.  คาร์บอนไดออกไซด์  ง.  ไอโดรเจน 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 15.  ขณะท่ีพืชสร้างอาหารจะคายแก๊สชนิดใดออกมา  (ความจ า) 
             ก.  ไนโตรเจน   
            ข.  ออกซิเจน 
             ค.  คาร์บอนไดออกไซด์   
             ง.  คาร์บอนมอนอกออกไซด์ 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข) 

     

16.  สารท่ีใชท้ดสอบการสร้างอาหารของพืช คือขอ้ใด  (ความจ า) 
             ก.  นิโคติน        ข.  เบเนดิกต ์
           ค.  แคโรทีน        ง.  ไอโอดีน 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ง) 

     

17. ตอนกลางวนัเรานัง่ใตต้น้ไม ้ แลว้รู้สึกอากาศสดช่ืนเป็นเพราะ
เหตุใด  (ความเขา้ใจ) 
 ก.  มีลมพดัเยน็สบาย 
 ข.  ไดอ้าศยัร่มเงาตน้ไมช่้วยคลายร้อน 
 ค.  ไดรั้บแก๊สออกซิเจนท่ีพืชคายออกมา 
 ง.  ไดรั้บแก๊สคาร์บอนไดอ้อกไซดท่ี์พืชคายออกมา 
 (เฉลยค ำตอบ  ข้อ ค) 

     

18.  การแลกเปล่ียนแก๊สเกิดข้ึนท่ีส่วนใดของตน้ไม ้มากท่ีสุด 
        (ความเขา้ใจ) 
 ก.  ราก  ข.  ล าตน้ 
 ค.  ใบ  ง.ดอก 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

     

19.  การปรุงอาหารของพืชไดผ้ลผลิตตามขั้นตอนใด      
            (ความเขา้ใจ) 
ก.  ไดโ้ปรตีนแลว้เปล่ียนเป็นน ้าตาล     
ข.  ไดโ้ปรตีนแลว้เปล่ียนเป็นแป้ง 
ค.  ไดแ้ป้งแลว้เปล่ียนเป็นน ้าตาล            
ง.  ไดน้ ้าตาลแลว้เปล่ียนเป็นแป้ง 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ง) 
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ตัวช้ีวดั/ 

ระดบัพฤติกรรม 

ข้อสอบข้อที่ ระดบัความ

เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 20.เพราะเหตุใดบริเวณใตโ้คนตน้ไมใ้หญ่จึงค่อยพบตน้หญา้หรือวชัพืช   (ความ
เขา้ใจ) 
ก.  มีแก๊สออกซิเจนนอ้ยเกินไป                   ข.  มีน ้าในดินนอ้ยเกินไป 
ค.  มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซดน์อ้ยเกินไป   ง.  ไดรั้บแสงอาทิตยน์อ้ยเกินไป 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ง) 

     

21.จากขอ้ความ “ตน้ไมคื้อเพื่อนชีวิต เจา้ดูดอากาศพิษแทนขา้” หมายความวา่
อยา่งไร  (ความเขา้ใจ) 
 ก.  ตน้ไมช่้วยดูดอากาศท่ีมีกล่ินเหมน็ 
 ข.  ตน้ไมห้ายใจเขา้ดว้ยแก๊สคาร์บอนไดอ้อกไซดซ่ึ์งเป็นพิษต่อ
มนุษยแ์ละสตัว ์
 ค.  ตน้ไมช่้วยดูดแก๊สไนโตรเจน ซ่ึงเป็นพิษต่อมนุษย ์
 ง.  ตน้ไมห้ายในเขา้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจน ซ่ึงเป็นพิษต่อมนุษย ์
 (เฉลยค ำตอบ  ข้อ ข) 

     

22.  พืชตอ้งใชแ้ก๊สในขอ้ใดเพ่ือสร้างอาหารโดยผา่นกระบวนการสงัเคราะห์
ดว้ยแสง  (ความเขา้ใจ) 
ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์          ข.  แก๊สไฮโดรเจน 
ค.แก๊สออกซิเจน                           ง.แกส๊ไนโตรเจน 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ก ) 

     

23. ถา้ตอ้งการสกดัสารคลอโรฟิลลจ์ากใบมะม่วง ตอ้งใชส้ารละลายในขอ้ใด  
(ความเขา้ใจ) 
ก.  สารละลายไอโอดีน                  ข.  สารละลายน ้าส้มสายชู 
ค.  น ้าเดือด    ง.  สารละลายเอทิลแอลกอฮอร์ 
 (เฉลยค ำตอบ  ข้อ ง) 

     

24.  ผลการทดสอบสารชนิดต่างๆ ดว้ยสารละลายไอโอดีน 
อยากทราบวา่ สาร A คือสารในขอ้ใด  (ความเขา้ใจ) 

 ก.  ปูนขาว  ข.  ผงชอลก์ 
 ค.  แป้งขา้วโพด  ง.  น ้าตาลทราย 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

ชนิดของสาร สีของสารก่อนการ

ทดสอบ 

สีของสารหลงัหยดสารละลาย

ไอโอดนี 

แป้งขา้วเหนียว ขาว สีน ้าเงินเขม้ 

แป้งทาตวั ขาว สีเหลืองน ้าตาล 

ดินสอพอง ขาว สีเหลืองน ้าตาล 

สาร A ขาว สีน ้าเงินเขม้ 

แป้งขา้วเจา้ ขาว สีน ้าเงินเขม้ 
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ตัวช้ีวดั/ 

ระดบัพฤติกรรม 

ข้อสอบข้อที่ ระดบัความ

เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 25.  ขณะท่ีพืชมีกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสงมีการเปล่ียนแปลงพลงังาน
อยา่งไร (ความเขา้ใจ) 
 ก.  เปล่ียนพลงังานเคมี เป็นพลงังานความร้อน 
 ข.  เปล่ียนพลงังานแสง เป็นพลงังานเคมี 
 ค.  เปล่ียนพลงังานกล เป็นพลงังานเคมี 
 ง.เปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานเคมี 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข) 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

26.  พิม หยดสารละลายไอโอดีนลงบนหวัมนัฝร่ังท่ีปอกเปลือกแลว้ ปรากฏ
วา่สารละลายไอโอดีนเปล่ียนสีเป็นสีม่วงแกมน ้าเงิน จากผลการทดสอบน้ีจะ
สรุปผลไดอ้ยา่งไร (ความเขา้ใจ) 
 ก.  หวัมนัฝร่ังมีน ้าตาลเป็นส่วนประกอบ 
 ข.  หวัมนัฝร่ังมีแป้งสะสมอยู ่
 ค.  หวัมนัฝร่ังสร้างแป้งได ้  
 ง.  หวัมนัฝร่ังเปล่ียนอาหารให้กลายเป็นน ้าตาล 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข) 

     

27. ส่วนใดของพืชท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ยจมูกของคน  (ความเขา้ใจ) 
 ก. ราก  ข.  ล าตน้ 
 ค. ใบ  ง. ก่ิงกา้น 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

     

28.  ตน้กลา้ ตอ้งการทดลองว่า แสงเป็นปัจจยัในการเจริญเติบโตของพืช
หรือไม่ เขาควรออกแบบการทดลองอยา่งไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด  
 (ความเขา้ใจ) 
  ก.  ตั้งตน้ไมท้ั้ง 2 กระถางไวบ้ริเวณเดียวกนั 
  ข.  ตั้งตน้ไมก้ระถางท่ี 1 ไวท่ี้มีแดดส่อง ส่วนกระถางท่ี 2 ไวใ้นห้องมืด 
  ค.  ตั้งตน้ไมก้ระถางทั้ง 2 กระถางไวใ้นบริเวณท่ีไม่มีแสงสวา่งเลย 
  ง.  ตั้งตน้ไมก้ระถางท่ี 1 ไวท่ี้มืด ส่วนกระถางท่ี 2 ไวท่ี้มีร่ม 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข ) 

     

29.  ตน้ไมส้ร้างอาหารในเวลากลางคืนไดห้รือไม่ เพราะอะไร 
(ความเขา้ใจ) 
  ก.  ได ้ เพราะพืชมีสารสีเขียวไวส้ร้างอาหาร 
  ข.  ได ้ เพราะพืชมีการปรับตวัให้สร้างอาหารตลอดเวลา 
  ค.  ไม่ได ้ เพราะไม่มีแสงช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
  ง. ไม่ได ้ เพราะอุณหภูมิเวลากลางคืนไม่เหมาะกบัการสร้างอาหารของพืช 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ง ) 
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ตัวช้ีวดั/ระดบั

พฤติกรรม 

ข้อสอบข้อที่ ระดบัความ

เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 30. พืชสร้างอาหารและพลงังานโดยกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง ถา้ไม่มีแสงพืช
ไดรั้บพลงังานจากท่ีใด (ความเขา้ใจ) 
ก. ถา้ไม่มีแสงพืชจะหยดุใชพ้ลงังาน 
ข.  ไดจ้ากการเปล่ียนแก๊สออกซิเจนให้เป็นพลงังาน 
ค.ไดจ้ากพลงังานแสงท่ีสะสมไวแ้ลว้ปลดปล่อยเป็นพลงังานความร้อน 
ง.ไดจ้ากการยอ่ยสลายอาหารท่ีสะสมไวแ้ลว้เปล่ียนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ง ) 

     

ว1.1 ป.4/3   

ทดลองและอธิบาย

การตอบสนองของ

พืชต่อแสง เสียง

และการสมัผสั 

31. ตน้ไมเ้อนเขา้หาแสงเพื่อประโยชน์ในขอ้ใด  (ความจ า) 
 ก.  หายใจ                     ข.  คายน ้า 
 ค.  การสร้างอาหาร      ง.  การดูดน ้าและแร่ธาตุ 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

     

32.  สาเหตุใดพืชบางชนิดจึงทิ้งใบในหนา้แลง้ (ความจ า) 
 ก.  ลดการคายน ้า             ข.  ลดการดูดน ้า 
 ค.  ลดการสร้างอาหาร     ง.  ป้องกนัอนัตราย 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ก ) 

     

33.  พืชบางชนิดเปล่ียนใบมาเป็นกบัดกัจบัแมลงเพ่ือส่ิงใด 
       (ความจ า) 
 ก.  ไดรั้บสารอาหารจากแมลง 
 ข.  เพื่อความสวยงาม 
 ค.  เพื่อหลบหลีกศตัรู 
 ง.  เพ่ือลดการคายน ้า 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ก) 

     

34.ตน้กระบองเพชรอยูร่อดในสภาพแวดลอ้มและหนา้แลง้ไดอ้ยา่งไร       (ความจ า) 
 ก.  ล าตน้หนาและเป็นโพรง 
 ข.  มีก่ิง กา้น สาขามาก 
 ค.  เปล่ียนใบเป็นหนามเพ่ือลดการคายน ้า 
 ง.  มีรากขนาดใหญ่ 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

     

35. ใบของตน้ไมยราบ จะตอบสนองต่อส่ิงเร้าเม่ือใด (ความเขา้ใจ) 
ก.  เม่ือถูกสมัผสั       ข.  เม่ือเวลามีแสงแดดจดั 
ค.  เม่ือมีแมลงมาเกาะ         ง.  เม่ืออากาศมืดคร้ึม 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ก) 
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ตัวช้ีวดั/ 

ระดบัพฤติกรรม 

ข้อสอบข้อที่ ระดบัความ

เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

36.  พืชชนิดใดจะหุบใบจบัแมลงท่ีบินมาเกาะไดท้นัที (ความเขา้ใจ) 
ก.  ตน้กามปู                ข.  กาบหอยแครง 
ค.  คุณนายต่ืนสาย         ง.  แพรเซียงไฮ ้
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข ) 

     

37.  พลอย สงัเกตตน้แคหนา้บา้นเป็นเวลา 2 สปัดาห์ พบว่าตน้แคกางใบใน
ตอนเชา้ และหุบใบในตอนเยน็ พลอยจะสรุปผลการสงัเกตว่าอยา่งไร (ความ
เขา้ใจ) 
    ก.  ตน้แคมีการพกัผอ่น                    
    ข.  ตน้แคตอ้งการแสงเฉพาะกลางวนั 
    ค.  ตน้แคมีการตอบสนองต่อแสง  
    ง.  ตน้แคหุบใบเพ่ือป้องกนัความร้อนจากแสง 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ค) 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

38. ตน้บานเชา้ให้ดอกท่ีบานตอนเชา้ ตน้บานเยน็ให้ดอกบานในช่วงบ่าย เหตุท่ี
ดอกไมบ้านต่างเวลากนัเป็นเพราะเหตุใด 
(ความเขา้ใจ) 
 ก.  ตอ้งการแสงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั 
 ข.  ตอ้งการอุณหภูมิในการบานต่างกนั 
 ค.  ตอ้งการความช้ืนในการบานของดอกต่างกนั 
 ง.  ป้องกนัการผสมเกสรระหวา่งพืชต่างชนิดกนั 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ข) 

     

39.  พืชบางชนิดจะทิ้งใบในหนา้แลง้ เกิดจากสาเหตุใด(ความเขา้ใจ)                                           
                ก.  ลดการคายน ้า              ข.  ลดการดูดน ้า 
 ค.  ลดการสร้างอาหาร     ง.  ป้องกนัอนัตราย 
 (เฉลยค าตอบ  ขอ้ ก ) 

     

40.  เพราะเหตุใด ส่ิงเร้าจึงมีอิทธิพลต่อพืช 
       (วิเคราะห์สมัพนัธ์) 
ก.  เพ่ือให้เกิดสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม    ข.  เพ่ือให้ส่ิงแวดลอ้มอยูร่อด 
ค.  เพื่อการหาอาหาร                               ง.  เพ่ือความอยูร่อดในส่ิงแวดลอ้ม 
(เฉลยค าตอบ  ขอ้ ง) 

     

 
     ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                   (..........................................................) 

           ต  าแหน่ง............................................................................        
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของข้อสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
*************************************************************************** 

ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาขอ้สอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วา่มีความเหมาะสมตาม
องคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ีก าหนดหรือไม่ โดยกาเคร่ืองหมาย  


  ลงในช่อง 

 “ระดบัความเหมาะสม” ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  ดงัน้ี 
      5  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด 

    4  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมาก 
    3  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
    2  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
    1  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

ตัวช้ีวดั เนือ้หา ข้อ ประเภทการคดิวเิคราะห์ คะแนนความสอดคล้อง 
5 4 3 2 1 

ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนา้ท่ี
ของท่อล าเลียงและ ปากใบของ
พืช    

ท่อล าเลียง 
 

1.1 เน้ือหา      

1.2 ความสมัพนัธ์      

1.3 หลกัการ      

ปากใบของพืช 2.1 เน้ือหา      

 2.2 ความสมัพนัธ์      

2.3 หลกัการ      

ป.4/2  อธิบาย น ้า แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดแ์สงและ
คลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัท่ีจ  า เป็น
บางประการต่อ การเจริญเติบโต
และการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของ
พืช 

ปัจจยับางประการท่ีมี
ผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 

3.1 เน้ือหา      

3.2 ความสมัพนัธ์      

3.3 หลกัการ      
ปัจจยับางประการท่ี
จ  าเป็นต่อการ
สงัเคราะห์แสง 
ของพืช 

4.1 เน้ือหา      
4.2 ความสมัพนัธ์      
4.3 หลกัการ      

ป.4/3  ทดลองและอธิบายการ

ตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง

และการสมัผสั 

การตอบสนองต่อส่ิง
เร้าของพืช 

5.1 เน้ือหา      

5.2 ความสมัพนัธ์      

5.3 หลกัการ      

 

        ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                 (..........................................................) 

               ต  าแหน่ง....................................................................... 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
*************************************************************************** 

ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วา่มีความเหมาะสมตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ 
ท่ีก าหนดหรือไม่ โดยกาเคร่ืองหมาย  


  ลงในช่อง   

“ระดบัความเหมาะสม” ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  ดงัน้ี 
           5  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด 

    4  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมาก 
    3  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
    2  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
    1  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 

ประเดน็การประเมิน คะแนนความสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 

ด้านความอยากรู้อยากเห็น 
1. นกัเรียนซกัถามจากผูรู้้หรือไปศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม  เม่ือเกิดความสงสยัในเร่ืองราววิทยาศาสตร์ 

     

 2.นกัเรียนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์      

3.นกัเรียนน าการทดลองท่ีน่าสนใจไปทดลองต่อท่ีบา้น      

4. นกัเรียนคน้ควา้วิธีการทดลองใหม่ๆในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ      

ด้านความมีเหตุผล 
5. นกัเรียนรายงานผลการทดลองตามท่ีทดลองไดจ้ริง 

     

6. เม่ือท าการทดลองผิดพลาดนกัเรียนจะไม่ลอกผลการทดลอง 
ของเพ่ือนส่งครู 

     

 7. เม่ือครูมอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์มาส่ง นกัเรียนจะท า 
ตามแบบท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ 

     

8. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนส่วนมากถึงจะขดัแยง้กบัความคิดตวัเองก็ตาม      

ความพยายามมุ่งมั่น 
9. ถึงแมง้านคน้ควา้ท่ีท  าอยูมี่โอกาสส าเร็จไดย้ากนกัเรียนจะยงัคน้ควา้ต่อไป 

     

10. นกัเรียนไม่ลม้เลิกการทดลองเม่ือผลการทดลองท่ีไดข้ดักบัท่ีเคยเรียนมา      

11. เม่ือทราบวา่ชุดการทดลองท่ีนกัเรียนสนใจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทดลองนาน  นกัเรียนก็
เปล่ียนไปศึกษาชุดการทดลองท่ีใชเ้วลานอ้ยกว่า 

     

12. นกัเรียนท าการทดลองผิดพลาดนกัเรียนท าการทดลองใหม่อีกหลายคร้ัง      
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ประเดน็การประเมิน คะแนนความ
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ความรับผดิชอบ 

13. เม่ือครูมอบหมายให้ห้องของนกัเรียนดูแลความสะอาดห้องปฏิบติัการ แมว้า่ครูจะไม่ไดเ้จาะจง

ตวับุคคล แต่นกัเรียนก็ท  าตามท่ีครูสัง่ 

     

14. เม่ือนกัเรียนและเพ่ือไดรั้บมอบหมายให้เก็บลา้งอุปกรณ์การทดลองแมว้่าเพ่ือนจะไม่ท  าแต่

นกัเรียนก็ยงัคงท าต่อไป 

     

15. ในการท างานเป็นกลุ่ม เม่ือนกัเรียนเกิดท างานผิดพลาดนกัเรียนจะยอมรับความผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนต่อสมาชิกในกลุ่ม 

     

16. เม่ือครูให้ท  าการทดลองเพ่ือนในกลุ่มไม่ไดเ้ตรียมการทดลองมาทั้งๆท่ีแบ่งหนา้ท่ีกนัแลว้ ครูตอ้ง

ท าโทษทั้งกลุ่ม นกัเรียนยอมรับในขอ้ผิดพลาด 

     

ความร่วมมือช่วยเหลอื 

17. เม่ือนกัเรียนเห็นเพ่ือนมีปัญหาในการทดลองแมว้่าเพ่ือนจะไม่ไดข้อความช่วยเหลือ นกัเรียนก็

ยืน่มือเขา้มาช่วยเหลือ 

     

 18. เม่ือนกัเรียนพบปัญหาในการทดลองท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองไดน้กัเรียนจะขอ

ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

     

19. นกัเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มเป็นอยา่งดี      

20. นกัเรียนมีการปรึกษาหารือในการท าการทดลองทุกคร้ัง      

 
      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                                                                        (..........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................................     

    วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ................ 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินความคดิเห็นของนักเรียนเหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
*************************************************************************** 

ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาแบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนเหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วา่มีความเหมาะสมตามองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ีก าหนด
หรือไม่ โดยกาเคร่ืองหมาย  


  ลงในช่อง   

“ระดบัความเหมาะสม” ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  ดงัน้ี 
           5  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด 

    4  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมมาก 
    3  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
    2  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
    1  หมายถึง  ระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 

ประเดน็การประเมิน ระดบัคะแนนความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา 
1.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของพืชมากข้ึน 

     

2.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนอ่านแลว้เขา้ใจง่าย      

3.  เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ท าให้นกัเรียนอยากอ่าน      
4. เน้ือหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทนัสมยัเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมรูปแบบของส่ือในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนสนใจเรียนมากกวา่ฟังครูอธิบายเพียงอยา่ง
เดียว 

     

7.  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นต่อการเรียน      

8.  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและใชก้ระบวนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็น
ขั้นตอน 

     

9.  รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและใชก้ระบวนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็น
ขั้นตอน 

     

10.  รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง      
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ประเดน็การประเมิน ระดบัคะแนนความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
11.  ชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองการด ารงชีวิตของพืชมากข้ึน 

     

12.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม
ทางการเรียนทางการเรียนมากข้ึน 

     

13.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้
ดว้ยตนเองได ้

     

14.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

     

15.  การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชา
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 

     

 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                       (..........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................................ 

วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ................ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ี
ของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
สังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 
      ตัวช้ีวดั 

ว 1.1 ป.4/2  อธิบาย น ้า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์แสง และคลอโรฟิลล ์เป็นปัจจยัท่ี 
จ าเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
ว 1.1 ป.4/1  ทดลองและอธิบายหนา้ท่ีของท่อล าเลียงและปากใบของพืช 

 ว 8.1 ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป.4/4  บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณ น าเสนอผล สรุปผล 
 ว 8.1 ป.4/5  สร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป  
 ว 8.1 ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
 ว 8.1 ป.4/7  บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา  
 ว 8.1 ป.4/8  น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย กระบวนการ
และผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวช้ีวดั 
 1. บอกโครงสร้างภายนอกของพืชได ้(K) 
 2. บอกความหมายของท่อล าเลียงของพืชได(้K) 
 3. อธิบายหนา้ท่ีของท่อล าเลียงของพืชได ้(K) 
 4. สังเกตโครงสร้างภายนอกของพืชชนิดต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินได ้(P)  

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 

เร่ือง ฉันมโีครงสร้างอย่างไร                        หน่วยการเรียนรู้ที ่3   การด ารงชีวติของพชื                    
วชิาวทิยาศาสตร์                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่4      ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา 2557 
ผู้สอน นางสาวสุวธิดา  ล้านสา                                        เวลา  3  ช่ัวโมง                    

******************************************************************************************************************* 
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 5. เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นในการเสาะ
แสวงหาความรู้ (A) 
 
สาระส าคัญ 
 ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโครงสร้างภายนอกของพืชดว้ยการใชว้ธีิการสืบเสาะหาความรู้ 
เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางและการใชค้  าถามโดยศึกษาส่ือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยประเมินตามสภาพจริง  
 
สาระการเรียนรู้ 
 พืชมีโครงสร้างภายนอก  ไดแ้ก่  ราก  ล าตน้  ใบ  ดอก  ผล  และเมล็ด  ซ่ึงแต่ละส่วน  ท า
หนา้ท่ีแตกต่างกนั  แต่จะท างานสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบท่อล าเลียง คือ กลุ่มเซลลข์องพืชท่ีท า
หนา้ท่ีล าเลียงน ้าและอาหาร 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
     -  การอธิบาย  
 2. ความสามารถในการคิด  
     -  การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสร้างค าอธิบาย การอภิปราย การส่ือความหมาย  
การออกแบบและประดิษฐ ์   
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 - ใฝ่เรียนรู้  
 -  มุ่งมัน่ในการท างา 
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การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1  สร้างความสนใจ (engagement) (20นาท)ี 

 1.  ครูน านกัเรียนร้องเพลง ก่ิง  กา้น ใบ จากนั้นใหน้กัเรียนแสดงท่าทางประกอบตาม

จินตนาการของนกัเรียน ดงัน้ี 

 

 

 

2.  ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียน โดยครูน าภาพโครงสร้างภายนอกของพืชมาให้
นกัเรียนศึกษา จากนั้นครูถามค าถามกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  ดงัน้ี 
 2.1  นกัเรียนทราบหรือไม่วา่พืชมีส่วนประกอบใดบา้ง  (ราก ล าต้น  ใบ ดอก ผล และเมลด็) 
 2.2 โครงสร้างของพืชแต่ละชนิดมีหนา้ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั  (แตกต่างกนั) 
 2.3  นกัเรียนคิดวา่พืชจะเจริญเติบโตไดต้อ้งอาศยัปัจจยัอะไรบา้ง (อากาศ  น า้  ธาตุอาหาร) 
 2.4  นกัเรียนคิดวา่โครงสร้างของพืชส่วนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการล าเลียงน ้าและอาหาร (ราก  
และล าต้น) 
 2.5  พืชล าเลียงน ้าและอาหารไดอ้ยา่งไร (พชืล าเลยีงน า้และอาหารผ่านทางท่อล าเลยีง) 
 
ขั้นที ่2  ส ารวจและค้นหา  (exploration) (50 นาท)ี 

1. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 8 คน  
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 1 โครงสร้างและหนา้ท่ีของรากและ

ล าตน้ 
3. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัส ารวจตน้ไมบ้ริเวณรอบโรงเรียน กลุ่มละ 1 ชนิด จากนั้น

สังเกตวา่ตน้ไมมี้โครงสร้างภายนอกอะไรบา้ง  บนัทึกผลการส ารวจโดยการวาดภาพและเขียนเส้นช้ี
ระบุโครงสร้างภายนอกของพืช ลงในใบกิจกรรมท่ี 1.1 ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 1 
 4. ใหน้กัเรียนศึกษาความหมายของท่อล าเลียง ล าเลียงน ้ า และท่อล าเลียงอาหารของพืชใน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี1 เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของรากและล าตน้ 

5.  ครูติดบตัรค าไซเล็ม โฟลเอม็ เน้ือเยือ่ล าเลียงน ้า และเน้ือเยือ่ล าเลียงอาหาร บนกระดาน 
หนา้ชั้นเรียน จากนั้นใหน้กัเรียนในชั้นเรียนช่วยกนัจบัคู่ค  าใหไ้ด ้ดงัน้ี 

เพลง  กิ่ง  ก้าน  ใบ 

  ก่ิง  กา้น  ใบ  ชะ      ชะ  ใบ  กา้น  ก่ิง (ซ ้ า) 

  ฝนตกลมแรงจริงๆ    ชะ  ชะ  ก่ิง  กา้น  ใบ 
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6. ครูติดภาพตดัตามยาวและตามขวางของรากและล าตน้พืชใบเล้ียงคู่ บนกระดานหนา้ 

ชั้นเรียน จากนั้นครูอธิบายต าแหน่งของเน้ือเยือ่ล าเลียงน ้าและเน้ือเยือ่ล าเลียงอาหารให้นกัเรียนฟัง 
4. ครูติดภาพการจดัเรียงตวัของเน้ือเยือ่ล าเลียงน ้าและอาหารในล าตน้พืชใบเล้ียงเด่ียว และ 

พืชใบเล้ียงคู่ติดบนกระดาน จากนั้นครูอธิบายการจดัเรียงตวัแบบกระจายของท่อล าเลียงน ้า 
และอาหารในล าตน้พืชใบเล้ียงเด่ียว และการจดัเรียงตวัเป็นวงของเน้ือเยือ่ล าเลียงน ้าและอาหารในล าตน้ 
พืชใบเล้ียงคู่ 
 
ขั้นที ่3  อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (70 นาท)ี 

1. ใหผู้แ้ทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการส ารวจและภาพวาดหนา้ชั้นเรียน 
2. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัโครงสร้างภายนอกของพืช โดยครูถามค าถาม ดงัน้ี 
    2.1 บริเวณโรงเรียนมีตน้ไมช้นิดใดบา้ง (ตัวอย่างค าตอบ ต้นเข็ม ต้นดาวเรือง  

ต้นมะม่วง ต้นกล้วย และต้นมะพร้าว) 
    2.2 ตน้ไมแ้ต่ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกเหมือนกนัหรือไม่ (เหมือนกนั) 

    2.3 ตน้ไมแ้ต่ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกไดแ้ก่อะไรบา้ง (ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล) 
    2.4 โครงสร้างภายนอกของพืชท าหนา้ท่ีเหมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร  

(โครงสร้างภายนอกของพชื ท าหน้าทีแ่ตกต่างกนั แต่จะท างานสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ) 
3. ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ใหไ้ดป้ระเด็นดงัน้ี พืชมีโครงสร้างภายนอก ไดแ้ก่  

ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผลและเมล็ด โดยแต่ละส่วนท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั แต่จะท างานสัมพนัธ์กนั 
4. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการล าเลียงน ้าและอาหารของพืช โดยครูถามค าถาม

นกัเรียน ดงัน้ี            
     4.1 เน้ือเยือ่ท่ีทอดยาวอยูภ่ายในรากและล าตน้มีลกัษณะอยา่งไร และท าหนา้ท่ีใด 

 (เนือ้เยื่อที่ทอดยาวอยู่ภายในรากและล าต้นมีลกัษณะเป็นกลุ่มเซลล์ทีม่ีลกัษณะคล้ายท่อและ
ท าหน้าทีล่ าเลยีงน า้และอาหาร)      
        4.2 นกัเรียนสรุปความหมายของค าวา่ท่อล าเลียงไดอ้ยา่งไร (ท่อล าเลียง คือ กลุ่มเซลล์ 
ของพชืที่ท าหน้าทีล่ าเลียงน า้และอาหาร)      
       4.3 นกัเรียนสรุปความหมายของเน้ือเยือ่ล าเลียงน ้าและอาหารของพืชไดอ้ยา่งไร 
(- ท่อล าเลยีงน า้ (ไซเลม็ : xylem) เป็นกลุ่มเซลล์ทีเ่รียงต่อกนัตั้งแต่ราก  ล าต้น กิ่ง จนถึงใบ  การ
ล าเลยีงจึงเร่ิมต้นจากราก  ล าต้น  กิง่ และใบ  ตามล าดับ  เพือ่ล าเลยีงน า้ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ไซเล็ม เนือ้เย่ือล ำเลียงน ำ้ โฟลเอ็ม เนือ้เย่ือล ำเลียงอำหำร 
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 – ท่อล าเลยีงอาหาร (โฟลเอ็ม : phloem) เป็นกลุ่มเซลล์ทีเ่รียงตัวต่อเน่ืองจากใบไปตามกิง่ ล าต้น 
และราก การล าเลยีงจึงเร่ิมต้นจากใบ  กิง่  ล าต้น และราก  ตามล าดับ เพือ่ล าเลยีงอาหารไปเลีย้งส่วนต่าง ๆ 
ทัว่ล าต้น) 

5. ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัการล าเลียงของพืชใหไ้ดต้ามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 
 6.  นกัเรียนท าใบกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่4  ขยายความรู้ (elaboration) (40  นาท)ี 

ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของท่อล าเลียงน ้าและ
อาหารของพืช โดยครูถามค าถาม ดงัน้ี 

 ท่อล าเลียงน ้าและอาหารของพืชมีลกัษณะอยา่งไร (เป็นท่อยาวภายในโครงสร้างพชืตั้งแต่ 
ราก ล าต้น กิง่ และใบ) 

 
ขั้นที ่5  ประเมิน (evaluation) (10 นาท)ี 
  ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความรู้สึกหลงัการเรียน ในประเด็นต่อไปน้ี 
     ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร 
     นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองใดมากท่ีสุด 
     นกัเรียนมีปัญหาหรือขอ้สงสัยในเร่ืองใดบา้ง 
       นกัเรียนพึงพอใจกบัการเรียนในวนัน้ีหรือไม่ 
     นกัเรียนตอ้งการใหค้รูปรับปรุงการสอนในเร่ืองใดบา้ง 
 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี1 เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของรากและล าตน้ 
  2. ภาพโครงสร้างภายนอกของพืช 
   3. บตัรค า ดงัน้ี ไซเล็ม โฟลเอม็ เน้ือเยือ่ล าเลียงน ้า เน้ือเยือ่ล าเลียงอาหาร 
  4. ภาพตดัตามยาวและตามขวางของราก และล าตน้พืชใบเล้ียงคู่ 
          5. ภาพการจดัเรียงตวัแบบกระจายของเน้ือเยือ่ล าเลียงน ้าและอาหารในล าตน้พืชใบเล้ียงเด่ียว
และการจดัเรียงตวัเป็นวงของเน้ือเยือ่ล าเลียงน ้าและอาหารในล าตน้พืชใบเล้ียงคู่ 
 6. แหล่งเรียนรู้รอบบริเวณโรงเรียน 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง การด ารงชีวติของพืช  ผูจ้ดัท าสร้างข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นชุดกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวทิยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช  ชุดท่ี 1  เร่ือง โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของล าตน้  
ใชเ้วลาทั้งหมด 6 ชัว่โมง ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  ดงัน้ี 
 กิจกรรมท่ี  1  เร่ือง ส่วนประกอบของพืช  (เวลา  3  ชัว่โมง) 
 กิจกรรมท่ี  2  เร่ือง การล าเลียงน ้าของพืช  (เวลา  3  ชัว่โมง) 
  
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
  

 

       

        นางสาวสุวธิดา    ลา้นสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

ค ำน ำ 
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 เร่ือง         หน้า 
  ค าน า        1 
  สารบญั        2 
  ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน      3 
  จุดประสงคก์ารเรียนรู้      4 
  แบบทดสอบก่อนเรียน      5 
  ขั้นสร้างความสนใจ      6 
  ขั้นส ารวจและคน้หา      7 
  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป      11 
  ขั้นขยายความรู้       13 
  ขั้นประเมินผล       14 
  ใบความรู้เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของรากและล าตน้  16 
  บรรณานุกรม       20 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
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1. 
 

1.  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะความรู้ ชุดน้ีคือ
ชุดท่ี 1   โครงสร้างและหนา้ท่ีของล าตน้  จดัท าข้ึนเพื่อให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และส่งเสริมพฤติกรรมการสืบเสาะหาความรู้
และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่มและในหอ้งเรียน 

2.  นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุดตามล าดบัขั้นตอน
กิจกรรมต่างๆ โดยมีค าแนะน าดงัน้ี 
2.1  อ่านและท าความเขา้ใจการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 
2.2  ร่วมกนัศึกษา วางแผน ปฏิบติักิจกรรมต่างๆดว้ยความรอบรู้ 
2.3  ใชเ้วลาท ากิจกรรมอยา่งคุม้ค่า 

ค าชีแ้จงส าหรบั
นกัเรยีน 

1. 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://megaman.wikia.com/wiki/Doctor_Albert_W._Wily&ei=wilSVLjwLKawmwW82YII&psig=AFQjCNF0c2cMWU-zhJixjvWSvHursGsIpQ&ust=1414757060101185


 
 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาร ส าคัญ 

 

ชดุกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ร บวนการสืบเสา ความรู้ 
หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่1 การด ารงชวีติของพชื 

ชดุที ่1   โครงสรา้งแล หนา้ทีข่องรากแล ล าตน้ 

จดุปร สงคก์ารเรยีนรู ้

พืชมีโครงสร้างภายนอก  ไดแ้ก่  ราก  ล าตน้  ใบ  ดอก  ผล  และเมล็ด  ซ่ึงแต่ละส่วน   
ท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั  แต่จะท างานสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ 
ท่อล าเลียง คือ กลุ่มเซลลข์องพืชท่ีท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้าและอาหารระบบท่อล าเลียงใน

พืช มีเน้ือเยือ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. เน้ือเยือ่ล าเลียงน ้า (ไซเล็ม : xylem) เป็นกลุ่ม

เซลลท่ี์เรียงต่อกนัตั้งแต่ราก ล าตน้ ก่ิง จนถึงใบ และ 2. เน้ือเยือ่ล าเลียงอาหาร (โฟลเอม็ : 

phloem) เป็นกลุ่มเซลลท่ี์เรียงตวัต่อเน่ืองจากใบไปตามก่ิง ล าตน้ และราก รากท าหนา้ท่ี

ดูดน ้าแลว้ล าเลียงข้ึนไปยงัส่วนอ่ืนของพืชโดยผา่นทางท่อล าเลียงน ้าไปตามล าตน้ ก่ิง 

และใบ 

ล าตน้ ก่ิง และใบ 
 

1. สังเกตโครงสร้างภายนอกของพืชชนิดต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินได ้ 
2. บอกโครงสร้างภายนอกของพืชได ้ 
3. บอกความหมายของท่อล าเลียงของพืชได ้
4. อธิบายหนา้ท่ีของท่อล าเลียงของพืชได ้ 
5. ทดลองและสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัหนา้ท่ีของท่อล าเลียงของพืชได ้ 
6. เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย และเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น
ในการเสาะแสวงหาความรู้  
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ชดุที่ 1 โครงสรา้ง

และหนา้ที่ของราก

และล าตน้ 

 

 

 

 

 

 

        

ค าช้ีแจง 
1. ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัมีทั้งหมด  10  ขอ้  10 คะแนน 
2.  จงกาเคร่ืองหมาย X  ทบัตวัอกัษร  ก  ข  ค  ง  ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียง
ขอ้เดียว 1.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีหลกัของล าตน้ 

ก.  สังเคราะห์แสง ข.  หายใจ 
ค.  ชูก่ิงกา้นใบ  ง.  คายน ้า 
2.  พืชในขอ้ใดสะสมอาหารไวท่ี้ราก 
 ก.  ขิง  ข.  เผอืก 
 ค.  มนัส าปะหลงั    ง.  ออ้ย 
3.  รากท่ีท าหนา้ท่ีดูดน ้า ธาตุอาหารจากดิน
สู่ตน้ไม ้คือรากในขอ้ใด 
 ก.  รากแกว้ ข.  รากแขนง 
 ค.  รากฝอย ง.  รากขนอ่อน 
4.  ขอ้ใดเป็นรากค ้าจุนล าตน้ 
 ก.  รากแกว้ ข.  รากแขนง 
 ค.  รากฝอย ง.  รากขนอ่อน 
5.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของล าตน้ 
 ก.  ล าเลียงอาหาร   ข.  หายใจ 
 ค.  ล าเลียงน ้า  ง.  ชูก่ิง กา้น ใบ 
6.  ออ้ยสะสมอาหารไวท่ี้ส่วนใด 
 ก.  ราก  ข.  ล าตน้ 
 ค.  ดอก  ง.  ใบ 
 
 

 
 

            แบบทดสอบกอ่นเรยีน  ชดุที ่ 
1 

7.  พืชในขอ้ใดมีระบบรากเหมือนกบัตน้
กลว้ย 
 ก.  มะเขือ  ข.  พริก 
 ค.  มะม่วง  ง.  ตะไคร้ 
8.  พืชในขอ้ใดเป็นพืชท่ีมีล าตน้ใตดิ้น 
 ก.  มะลิ  ข.  กลว้ย 
 ค.  ฟักทอง ง.  มะขาม 
9.  ตน้กระบองเพชรสร้างอาหารท่ีส่วนใด 
 ก.  ราก  ข.  ล าตน้ 
 ค.  โคนตน้ ง.   ดอก 
10.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
    ก.  ท่อล าเลียงน ้า  จะล าเลียงอาหารจาก
ใบไปเล้ียงส่วนต่างๆของพืช 
    ข.  ท่อล าเลียงอาหาร จะล าเลียงอาหาร
จากใบไปเล้ียงส่วนต่างๆของพืช 
     ค.  ท่อล าเลียงอาหาร จะล าเลียงน ้าและ

แร่ธาตุจากดินไปสู่ใบ 

    ง.  ท่อล าเลียงน ้าและท่อล าเลียงอาหารพบ

ท่ีใบเท่านั้น 
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เพื่อนๆครับ  เคยไดย้นิเพลงน้ีกนัไหมครับ 
 เรามาร้องพร้อมๆกนัดีกวา่ครับ 

เพลง  กิง่  ก้าน  ใบ 
ก่ิง  กา้น  ใบ  ชะ    ชะ  ใบ  กา้น  ก่ิง (ซ ้ า) 
ฝนตกลมแรงจริงๆ           ชะ  ชะ  ก่ิง  กา้น  ใบ 

 

ทบทวนความคดิ  พชิติความจ า !!!!!! 

1. นกัเรียนทราบหรือไม่วา่พืชมีส่วนประกอบใดบา้ง   
…………………………………………………………………………………………………… 
2. โครงสร้างของพืชแต่ละชนิดมีหนา้ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั   
………………………………………………………………………………………………………… 
3. นกัเรียนคิดวา่พืชจะเจริญเติบโตไดต้อ้งอาศยัปัจจยัอะไรบา้ง  
………………………………………………………………………………………………………… 
4.  นกัเรียนคิดวา่โครงสร้างของพืชส่วนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการล าเลียงน ้าและ

อาหาร………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
5.  พืชล าเลียงน ้าและอาหารไดอ้ยา่งไร

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

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

.... 

 

เพื่อนๆครับ  สงสัยกนัไหมครับวา่โครงสร้างต่างๆของพืช

ท าหนา้ท่ีอะไรบา้ง ถา้สงสัย  ตามผมมาหาค าตอบกนัเลย

ครับ 

 

ขัน้สรา้งความสนใจ 
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  ขัน้ส ารวจแล ค้นหา 

ใบกิจกรรมที่ 1.1 
เรือ่ง  ส ารวจพืชบริเวณโรงเรยีน 

 

 

วิธีปฏิบตักิจิกรรม 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัส ารวจตน้ไมบ้ริเวณรอบโรงเรียน กลุ่มละ 1 ชนิด  
    จากนั้นสังเกตวา่ตน้ไมมี้โครงสร้างภายนอกอะไรบา้ง  บนัทึกผลการ 
   ส ารวจโดยการวาดภาพและเขียนเส้นช้ีระบุโครงสร้างภายนอกของพืช 
 

เย ้ๆ   ดีใจจะไดอ้อกส ารวจกนัแลว้   วา่แต่เพื่อนๆทราบหรือไม่

ครับวา่ “ การอยากรู้อยากเห็น การซักถามจากผู้รู้หรือไปศึกษา

ค้นคว้าเพิม่เติม  เมื่อเกดิความสงสัยในเร่ืองราววิทยาศาสตร์

เป็นคุณลกัษณะของนักวิทยาศาสตร์ อกีข้อหน่ึงนะครับ” 
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บนัทกึผลการส ารวจ 

 

บนัทึกผลการ ส ารวจโดยการวาดภาพและเขียนเส้นช้ีระบุโครงสร้างภายนอกของ
พืช 
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ฝกึคดิ  พชิติรู ้

1.  ตน้ไมแ้ต่ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกเหมือนกนัหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
2.  ตน้ไมแ้ตล้ะชนิดมีโครงสร้างภายนอกไดแ้ก่อะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
3.  โครงสร้างภายนอกของพืชท าหนา้ท่ีเหมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

เพื่อนๆสนุกไหมค่ะ  ความสนุกยงัไม่จบเพียงเท่าน้ี
นะ   
   เราไปสนุกกนัต่อดีกวา่คะ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ausasuwannarat.blogspot.com/&ei=yFhSVO6mO4Hf8AXzjIKADQ&psig=AFQjCNEcfppyg5dPX-TdOkbyud_soLAuxQ&ust=1414765508621553
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ใบกจิกรรมที ่1.2 
การดดูน้ าของรากแล การล าเลยีงน้ าของล าตน้ 

วิธีปฏิบตักิจิกรรม 
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติั ดงัน้ี 
1. อ่านวธีิท ากิจกรรมการทดลองใหเ้ขา้ใจ       2. ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 
3. ท ากิจกรรมและบนัทึกผล      4. ตอบค าถามหลงัท ากิจกรรม 
วสัดุอุปกรณ์ 
 1. ตน้ผกักระสัง (หรือตน้เทียน) ขนาดเท่า ๆ กนั    2   ตน้ 
 2. สีผสมอาหารสีแดง                   2  ซอง 
 3. บีกเกอร์ ขนาด 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร      2   ใบ 
 4. น ้าเปล่า                  200  ลูกบาศก์
เซนติเมตร 
วธีิท า  
      1. เตรียมน ้าผสมสีแดงโดยใชสี้ผสมอาหารใหไ้ดสี้แดงเขม้  ใส่ในขวดพลาสติกใสใบท่ี 
1 และ 2 ใบละ 100  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
     2. ตดัรากตน้ผกักระสัง (หรือตน้เทียน) ตน้หน่ึงออก  อีกตน้ไม่ตอ้งตดัราก 
    3. แช่ตน้ผกักระสัง (หรือตน้เทียน) ท่ีมีรากลงในขวดพลาสติกใบท่ี 1 และตน้ผกักระสัง  
(หรือตน้เทียน) ท่ีตดัรากออกลงในขวดพลาสติกใบท่ี 2 
    4. ทิ้งไว ้60 นาที สังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  พร้อมทั้งบนัทึกผลการสังเกตลงใน

ตาราง 

        

ตน้ผกักระสังท่ีมีราก  ในบีกเกอร์ใบท่ี 1    ตน้ผกักระสังท่ีไม่มีราก  ในบีกเกอร์ใบท่ี 2 
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ตาราง  ผลการสังเกตการน าตน้ผกักระสัง (หรือตน้เทียน) ท่ีมีรากและไม่มีรากแช่ในน ้ าสีแดง 

ส่ิงทีท่ดลอง ผลการสังเกต 

ตน้ผกักระสัง (หรือตน้เทียน) ท่ีมี

ราก 

 

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

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

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

ตน้ผกักระสัง (หรือตน้เทียน) ท่ี

ไม่มีราก 

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

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

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

 

ขัน้อธบิายแล ลงขอ้สรปุ 

 

หลงัจากท่ีเราทดลองเสร็จแลว้ เรามาสรุปผลการทดลองกนัดีกวา่นะครับ 
เพื่อนๆหลายคน คงสงสัยวา่  การสรุปผลการทดลองคืออะไร  เด๋ียวผมจะ
อธิบายใหฟั้งนะครับ 
  การสรุปผลการทดลองคือ  การน าผลการทดลองท่ีเพื่อนๆไดท้ดลองนั้น
มาเขียนอธิบายโดยอา้งอิงความรู้ท่ีเพื่อนๆสืบคน้ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
นัน่เองครับ 



 
 

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

......... 
 
 

 

 

ฝกึคดิ  พชิติรู ้

ค าถามหลงักจิกรรม 

นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลและร่วมกนัวเิคราะห์เก่ียวกบั

กิจกรรมต่อไปน้ี  

1.   การทดลองน้ีมีวตัถุประสงคอ์ะไร 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................ 
2.  การทดลองน้ีจดัอะไรใหต่้างกนัหรือเหมือนกนับา้งและตอ้งติดตามดูอะไร 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................ 
3.  สรุปผลการทดลองน้ีไดว้า่อยา่งไร 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................ 
4.  รากและล าตน้ของพืชท าหนา้ท่ีอะไร 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................ 
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ขัน้ขยายความรู ้

นกัคดิ  พชิติฝนั 

นกัเรียนคิดวา่ท่อล าเลียงน ้ าและท่อล าเลียงอาหารของพืชมีลกัษณะอยา่งไร และ

นกัเรียนมีวธีิการใดท่ีอธิบายใหเ้พื่อนนกัเรียนท่ียงัไม่เคยเรียนไดรู้้และเขา้ใจใน

กระบวนการท างานของท่อล าเลียงน ้าและท่อล าเลียงอาหาร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 

รูค้ดิ จิตวทิยาศาสตร์ 

 จิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์   จิตวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ 

ไดแ้ก่  ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมัน่  อดทน  รอบคอบ  ความรับผดิชอบ  ความ

ซ่ือสัตย ์ ประหยดั  การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ความมี

เหตุผล  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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ขัน้
ปร เมนิผล 

ค า

ช้ีแจง 

1. ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัมีทั้งหมด  10  ขอ้  10 คะแนน 
2.  จงกาเคร่ืองหมาย X  ทบัตวัอกัษร  ก  ข  ค  ง  ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด
เพียงขอ้เดียว 

1.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีหลกัของล าตน้ 
 ก.  สังเคราะห์แสง   ข.  หายใจ 
 ค.  ชูก่ิงกา้นใบ    ง.  คายน ้า 
 
2.  พืชในขอ้ใดสะสมอาหารไวท่ี้ราก 
 ก.  ขิง     ข.  เผอืก 
 ค.  มนัส าปะหลงั   ง.  ออ้ย 
 
3.  รากท่ีท าหนา้ท่ีดูดน ้า ธาตุอาหารจากดินสู่ตน้ไม ้คือรากในขอ้ใด 
 ก.  รากแกว้     ข.  รากแขนง 
 ค.  รากฝอย    ง.  รากขนอ่อน 
 
4.  ขอ้ใดเป็นรากค ้าจุนล าตน้ 
 ก.  รากแกว้     ข.  รากแขนง 
 ค.  รากฝอย    ง.  รากขนอ่อน 
 
5.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของล าตน้ 
 ก.  ล าเลียงอาหาร    ข.  หายใจ 
 ค.  ล  าเลียงน ้า    ง.  ชูก่ิง กา้น ใบ 
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6.  ออ้ยสะสมอาหารไวท่ี้ส่วนใด 
 ก.  ราก       ข.  ล  าตน้ 
 ค.  ดอก     ง.  ใบ 
 

7.  พืชในขอ้ใดมีระบบรากเหมือนกบัตน้กลว้ย 

 ก.  มะเขือ      ข.  พริก 
 ค.  มะม่วง     ง.  ตะไคร้ 
 
8.  พืชในขอ้ใดเป็นพืชท่ีมีล าตน้ใตดิ้น 

 ก.  มะลิ    ข.  กลว้ย 

 ค.  ฟักทอง    ง.  มะขาม 

 

9.  ตน้กระบองเพชรสร้างอาหารท่ีส่วนใด 

 ก.  ราก     ข.  ล าตน้ 

 ค.  โคนตน้    ง.   ดอก 

 

10.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก.  ท่อล าเลียงน ้า  จะล าเลียงอาหารจากใบไปเล้ียงส่วนต่างๆของพืช 

 ข.  ท่อล าเลียงอาหาร จะล าเลียงอาหารจากใบไปเล้ียงส่วนต่างๆของ

พืช 

 ค.  ท่อล าเลียงอาหาร จะล าเลียงน ้าและแร่ธาตุจากดินไปสู่ใบ 

 ง.  ท่อล าเลียงน ้าและท่อล าเลียงอาหารพบท่ีใบเท่านั้น 
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 พืชมีส่วนประกอบหรือโครงสร้างเพื่อการด ารงชีวิตและการด ารงพนัธุ์ส่วนประกอบ

ของพืชจะมีลกัษณะหนา้ท่ีและประโยชนต่์างกนั ไดแ้ก่ ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล เมลด็  

ใบความรู ้
เรือ่ง  โครงสรา้งแล หนา้ทีข่องรากแล ล าตน้ 

โครงสรา้งแล หนา้ที่ของรากแล ล า
ตน้ 

1. 
 

 

เรามาศึกษาโครงสร้างและหนา้ท่ี

ของรากและล าตน้กนัดีกวา่ 

  ราก (Root) 

ราก  เป็นส่วนของพืชท่ีงอกออกจากเมลด็ก่อนส่วนอ่ืน และ

เจริญลงสู่ใตดิ้น รากมีหนา้ท่ียดึล าตน้ใหต้ั้งบนดิน ดูดน ้า

และแร่ธาตุท่ีสะสมอยูใ่นดินแลว้ล าเลียงข้ึนไปยงัส่วนต่างๆ

ของพืช นอกจากน้ีรากของพืชบางชนิดท าหนา้ท่ีสะสม

อาหาร    การหายใจ หรือสังเคราะห์แสง  ปร เภทของราก เราสามารถแบ่งประเภทของรากออกเป็น 2 ประเภท โดยใช้

เกณฑล์กัษณะของการเกิด  ดงัน้ี 

 รากแก้ว  เป็นรากท่ีงอกออกจากเมลด็ก่อนส่วนอ่ืน ในพืชบางชนิดรากแกว้จะเจริญ

ต่อไป มีขนาดใหญ่และยาวกวา่รากอ่ืนๆ และมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแกว้ 

1. 
 

 

     รากแกว้ 

รากแขนง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ausasuwannarat.blogspot.com/&ei=yFhSVO6mO4Hf8AXzjIKADQ&psig=AFQjCNEcfppyg5dPX-TdOkbyud_soLAuxQ&ust=1414765508621553
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://syngonium.wordpress.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81/&ei=iF1SVJfaC4TNPa-ngJgL&psig=AFQjCNFlWmVtzTKLqgH_zKj7b7NWBYVq7Q&ust=1414770366449040
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2.  

 

1. 
 

1.  

 

รากฝอย  เป็นรากท่ีเจริญมาจากส่วนท่ีไม่ใช่เมลด็ 

มีลกัษณะเป็นกระจุกงอกออกมาจากโคนตน้แผ่

กระจายไปทุกทิศทุกทาง 

รากฝอย 

ราก  มีหนา้ท่ีส าคญั  คือ ท าหนา้ท่ีดูดน ้าและธาตุอาหารใน

ชั้นดินไปเล้ียงส่วนต่ิงๆของพืช  นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีพิเศษ  

ดงัน้ี 

หนา้ทีข่องราก 

1.  รากสะสมอาหาร ท าหนา้ท่ีสะสมอาหารไวภ้ายใน เช่น มนัส าปะหลงั มนัแกว  
กระชาย  แครอท  หวัผกักาด  เป็นตน้ 

1. 
 

 

1. 
 

 

1. 
 

 
2. รากค า้จุ้น   ท าหนา้ท่ีช่วยพยงุไม่ใหล้  าตน้ลม้ง่าย เช่น รากของตน้โกงกาง ราก

ตน้ขา้วโพด เป็นตน้ 

1. 
 

 

1. 
 

 3.  รากเกาะ  ช่วยยดึเกาะส่ิงต่างๆ รากชนิดน้ีจะแตกออกมาจากขอ้ต่างๆของล าตน้ 

เช่น กลว้ยไม ้ พลูด่าง เป็นตน้ 

1. 
 

 

1. 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://chaleeprom.com/plantdisease/doku.php/user/ant048/ant048-job_weed_21&ei=_nZpVLTRBIuZuQTJ5YKwCA&psig=AFQjCNE5N4yJCm-m0XqT7J9CoP7vNsNotg&ust=1416284247064766
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://thaiherb.info/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94&ei=1nZpVM-2JI6QuATG1oHwAw&psig=AFQjCNE5N4yJCm-m0XqT7J9CoP7vNsNotg&ust=1416284247064766
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=luckystar&month=07-2009&date=01&group=6&gblog=144&ei=1nZpVM-2JI6QuATG1oHwAw&psig=AFQjCNE5N4yJCm-m0XqT7J9CoP7vNsNotg&ust=1416284247064766
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=49747&ei=RHhpVKevBcmxuAT48YKwCQ&psig=AFQjCNE5N4yJCm-m0XqT7J9CoP7vNsNotg&ust=1416284247064766
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4.  รากสังเคราะห์แสง  ท าหนา้ท่ีสังเคราะห์แสงได ้เช่น รากของตน้ไทร  รากของ

กลว้ยไม ้

1. 
 

 
 

  ล าต้น 

(Stem) 

ล าตน้เป็นโครงสร้างของพืชท่ีเจริญถดัข้ึนมาจากราก ล าตน้มี

ขอ้ปลอ้ง บริเวณขอ้จะมีใบ ท่ีซอกใบมีตา ล าตน้ท าหนา้ท่ีชูก่ิง 

ใบ ดอก ผล และท าหนา้ท่ีล าเลียงอาหาร ธาตุอาหาร และน ้า 

แบ่งตามท่ีอยูไ่ด ้ดงัน้ี 

1. ล าต้นเหนือดิน  เป็นล าตน้ท่ีเจริญเติบโตอยูเ่หนือพื้นดิน มีทั้งล  าตน้ตั้งตรง และล า

ตน้แบบเล้ือย พนั หรือเกาะกบัหลกั 

1. 
 

 

 
1. 

 

 

2. ล าต้นใต้ดิน เป็นล าตน้ท่ีเจริญเติบโตอยูใ่ตดิ้น โดยชูส่วนท่ีเป็นใบและกาบข้ึนมา

เหนือพื้นดิน เช่น เผอืก  กลว้ย ขิง  ข่า วา่น หวัหอม หวักระเทียม เป็นตน้ 

 

1. 
 

 

1. 
 

 

1. 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://natres.psu.ac.th/researchcenter/tropicalfruit/fruit/banana.htm&ei=7911VKP0GcSOuATtq4GoDw&psig=AFQjCNFe6iO2q2r9KabRDaBevhL0vd0UCg&ust=1417096984047368
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87&ei=dN51VLXwAc2OuATR4YGgDw&psig=AFQjCNEPDdcCba3rD0cLVqatX8CpcfFxew&ust=1417097185109228
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://archive.wunjun.com/andaman2011/9/167.html&ei=9951VJSYIMbJuATBTw&psig=AFQjCNHc4jaFwmRyhR1356RwZ2sZsInasA&ust=1417097317336157
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หน้าทีข่องล า

ต้น 

ล าตน้มีหนา้ท่ีส าคญั คือ เป็นทางล าเลียงน ้า ธาตุอาหาร และ

อาหารไปเล้ียงส่วนต่างๆของพืช นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีพิเศษ คือ 

สะสมอาหาร เช่น เผอืก มนัฝร่ัง ขิง ข่า ท าหนา้ท่ีสังเคราะห์แสง 

คือพืชท่ีมีล าตน้สีเขียว และท าหนา้ท่ีสืบพนัธุ์ เช่น กลว้ย  ออ้ย 

พุทธรักษา  เป็นตน้ 

 

แล้วเพื่อนๆ ทรำบหรือไม่ครับว่ำภำยใน 
ล ำต้นของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้ำงครับ 

 

มดัทอ่

ล ำเลยีง 
แคมเบยีม 

ทอ่ล ำเลยีง

น ำ้ 

ทอ่ล ำเลยีง

อำหำร 

ภายในล าตน้ของพืชจะมีท่อเลก็ๆ เรียกวา่ท่อล าเลียง เม่ือรากดูดน ้าและแร่ธาตุอาหาร

จากดิน ท่อล าเลยีงน ้า (Xylem) จะน าน ้าและธาตุอาหารไปยงัใบ และอาหารท่ีสร้าง

จากใบจะถูกส่งไปตาม ท่อล าเลยีงอาหาร(Phloem )ไปล้ียงส่วนต่างๆของพืช 

1. 
 

 

ทุกคนเขา้ใจเรือ่งพชืมากขึน้แลว้ใชไ่หมครบั ถา้
คนไหนยงัไมเ่ขา้ใจ อา่นทบทวนอกีรอบไดน้ 
ครบั 
พบกนัใหมใ่นเรือ่งต่อไปครบั 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกุล   
ทีอ่ยู่ 
 
ทีท่ ำงำน  
 
ประวตัิกำรศึกษำ 
     พ.ศ. 2541 
 
     พ.ศ. 2547                        
  
      พ.ศ. 2552                        
 
      พ.ศ. 2555                        
 
ประวตัิกำรท ำงำน 
     พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั                 
      
      
 
 

นางสาวสุวธิดา     ลา้นสา 
359/645  หมู่บา้นมหามงคล 2  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม 
โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 73170 
 
ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  โรงเรียนบา้นศรีสุข  ต าบลศรีสุข 
อ าเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น 
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนสีชมพศึูกษา  
ต าบลสีชมพ ูอ าเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 
วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป จากสถาบนัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
บรรจุเป็นขา้ราชการครู โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบ  มหามงคล 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
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