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 The purposes of this research were to 1) study the fundamental data to the 

development of learning activity package based  on community learning (Mangrove forest) for 

enhance science skill of sixth grade students. 2) develop and determine for learning activity package  

based on community learning (Mangrove forest) with standard criterion of to 80/80  3) implement of 

the learning activity package  4) evaluate  and improve for learning activity package based on 

community learning(Mangrove forest).  

 The  sample consisted of 39 sixth grade of BanHuaHin Municipality School during the 

first semester of academic year 2015. The duration of  the  implementation coverd 12 hours. The  

research design was one  group pretest-posttest design. The research instruments are learning 

activity package based on community learning  (Mangrove forest), lesson plan, learning outcome, 

science skill test, scientific mind questionaires and questionaires about opinion on learning 

management by using community learning(Mangrove forest). The collected data were analyzed by 

percentage(%), mean( ̅), standard deviation (S.D.), dependent  t – test  and  content  analysis. 

 

The research findings were as follows :  

 1. The fundamental data with getting form experts, teachers and students for 

developing the learning activity package were they should students to practice and search for 

self-knowledge a working group process and can put that knowledge to use in everyday life. 

 

 2. There were learning activity package as follow 1) the title of learning activity packages 

2) introduction 3) explanation for teachers 4) explanation for students 5) objectives 6) worksheets  

7) learning achievement test 8) lesson plan. The efficiency of learning activity packages was 

81.46/82.59 

 3. The assessment and development of learning activity package, the results in using 

learning activity package found that most students are interested. Eager to learn and practice 

groups. 

 4. The results after using activity packages were sixth grade students had learning 

outcome about the existence of plants were significantly higher than before the learning at .01, 

student had science skill at the high level, students had more science psychology at the excellent 

level, student opinions toward learning activity package was at excellent level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลก เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต
ทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ  เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายมีผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก  ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่จะให้เกิดการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่
หยุดยั้ง  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา
ตลอดจนพัฒนาส่ิงแวดล้อมธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (กรมวิชาการ, 2546 : 1)  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555– 2559) ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น  เพื่อเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ      
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  
รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซ่ึงจะน าไปสู่
การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา 23 
เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้ความส าคัญของการบูรณาการ
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดบัการศึกษา ในส่วนของการเรียนรู้
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ด้านวิทยาศาสตร์นั้น ต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งความรู้     
ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึง
มีเป้าหมาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตัวเองมากที่สุดนั่นคือให้ได้ทั้ง
กระบวนการและองค์ความรู้  การศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษามีความส าคัญเพราะต้อง
เตรียมประชากรของประเทศให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน          
(ศิริภรณ์  เม่นมั่น, 2553 : 64)  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้  ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนไทย ให้มี
ความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ(วิชาญ เลิศลพ และคณะ,  2555 : 7) 

 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งเป็น
กลุ่มและเป็นรายบุคคลในการสังเกตส่ิงต่างๆ รอบๆ ตัว การตั้งค าถามหรือปัญหาเกี่ยวกับส่ิงที่จะ
ศึกษา ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบด้วย
กระบวนการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งส่วนที่เป็นสากลและท้องถ่ิน  คิดและตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตอบค าถามหรือแก้ปัญหา ซ่ึงจะน าไปสู่องค์ความรู้แนวคิดหลัก
ทางวิทยาศาสตร์ แล้วส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้หรือองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้อ่ืนรับรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้  กระตุ้นแนะน า 
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (วิชาญ เลิศลพ และคณะ,  2555 : 2) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี (2548 : 12) กล่าวถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า 
การศึกษาต้องเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้  กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้สอน
จ าเป็นที่จะต้องรู้ว่ากระบวนการเรียนรู้ของวิชาท่ีสอนนั้นเป็นอย่างไร ต้องรู้ว่าผู้เรียนในแต่ละวัยมี
กระบวนการเรียนรู้อย่างไร แล้วจึงไปดูที่เนื้อหาท่ีจะสอนว่าควรสอนอะไรให้เหมาะแก่ผู้เรียน โดย
ผู้สอนต้องคิดกิจกรรมที่ยากให้เป็นกิจกรรมที่ง่ายขึ้น     มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้น  เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในลักษณะองค์รวม ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคมและปัญญาในทุกช่วงชั้นของการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ตามเป้าหมายและวิธีการที่วางไว้ให้มีความพึงพอใจในความสุขของสถานะที่ตนเองด ารงอยู่    การ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พิมพันธ์  เดชะคุปต์, 2548: 6)   

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่รูปแบบการเรียนการสอนเป็น
นามธรรมมากกว่ารูปธรรม คือสอนแบบบรรยาย อธิบายความรู้ ขาดส่ือเพื่อเพิ่มความชัดเจนและ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  เน้นเนื้อหามากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่
ไม่ยั่งยืน รู้แล้วลืม ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ดังที่ ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา(2551: 8) กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในทุก
ระดับการศึกษายังใช้วิธีสอนแบบเดิมคือเน้นการอภิปรายหรือสาธิตเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนอ่าน จด 
และท่องจ า โดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอนเน้นเนื้อหา ซ่ึงดูเหมือนว่าผู้เรียนได้รับความรู้มาก แต่
เมื่อพิจารณาดูความสามารถของผู้เรียนในการใช้งานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนไป   พบว่า
ผู้เรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ในการท าความเข้าใจธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวได้  การสอนวิทยาศาสตร์ในสภาพปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงขององค์ความรู้และสภาพของการรับรู้วิทยาศาสตร์ทั้งนี้รวมไปถึง
ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์(ประสาท  เนืองเฉลิม, 2551) ซ่ึงถือว่าเป็นภาระหรือหน้าที่
ส าคัญของครูวิทยาศาสตร์ไทยที่ต้องสร้างพลเมืองของชาติให้เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์ซ่ึงต้องเริ่มต้นชั้นเรียน ครูจะต้องท าให้ผู้เรียนเกิดความชอบหรือเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ก่อนเพื่อให้ผู้เรียนเปิดใจ เปิดสมองท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยครูต้องมีความรู้
ด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านการสอน และความรู้ด้านบริบท หากครูมีความรู้ครบทั้ง
สามด้าน และสามารถผนวกความรู้ทั้งสามด้านนี้ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันจะท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และรักวิทยาศาสตร์   

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิด เป็นกระบวนการทางปัญญา
(Intellectual Skill) เป็นกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหา  ถ้าครูรู้จักการน าความรู้และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสติปัญญาและธรรมชาติของผู้เรียนก็จะเป็นการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้  ซ่ึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เปรียบเสมือนเครื่องมือจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ดังนั้นการปลูกฝังทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นจึงควรจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้นที่ควร
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือปลูกฝังให้เด็กไทยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุ
และผลในส่ิงที่สนใจ  กระตุ้นความคิด จินตนาการ และความกล้าแสดงออกคิดอย่างเป็นระบบ       
มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  อันเป็นพื้นฐานส าคัญของการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรจะเห็นได้จาก 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2552 – 2559: 1) ระบุว่า ที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษายังไม่
เป็นที่พอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยังมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50  และจากการประเมินผล
การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6                 
ปีการศึกษา 2555  มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 67.25  ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ที่ร้อยละ 75  
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญถึงปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขจึงได้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
เพราะนักเรียนขาดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และขาดทัศนะที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า 1) 
การจัดการเรียนการสอนของครูขาดส่ือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 2) การจัดการเรียนการสอนของ
ครูเน้นการบรรยาย นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง  3) นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และ   การส่ือสาร  จากสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่าปัญหาท่ีส าคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการส ารวจ  ค้นคว้า  และทดลอง  ท าให้นักเรียนขาด
ความมั่นใจและเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์   ผู้วิจัยจึงต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้       
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  พัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  เนื่องจากชุดกิจกรรมมีบทบาทช่วยเสริมประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆได้ครบทุกด้าน  ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง  ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อส่ิงที่
ก าลังศึกษาเพราะชุดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเองและสังคม    
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น   และฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          
ชุดกิจกรรมมีหลายรูปแบบเช่น 1) ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมที่ก าหนด
กิจกรรมและส่ือการสอนให้ครูใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย  เพื่อเปล่ียนบทบาทของครูให้พูด
น้อยลง  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ชุดกิจกรรม
ประกอบการบรรยายมีเนื้อหาเพียงอย่างเดียว  ส่ือที่ใช้อาจเป็นแผ่นค าสอน  สไลด์ประกอบเสียง

http://www.niets.or.th/
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บรรยายในเทป  แผนภูมิ  แผนภาพ  ภาพยนตร์โทรทัศน์  และกิจกรรมกลุ่ม  2) ชุดกิจกรรมส าหรับ
กิจกรรมกลุ่ม ยึดระบบการผลิตส่ือการสอนตามหน่วยและหัวเรื่องที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประกอบกิจกรรมร่วมกันโดยประกอบด้วยชุดย่อยตามจ านวนศูนย์ที่แบ่งไว้ในแต่ละหน่วย  ในแต่
ละศูนย์มีส่ือหรือบทเรียนครบชุดตามจ านวนผู้เรียนในศูนย์กิจกรรมนั้นๆ ส่ือที่ใช้ในศูนย์จัดไว้ใน
รูปส่ือประสม  3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล  เป็นชุดกิจกรรมที่จัดระบบขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้
เรียนด้วยตนเองตามล าดับขั้นที่ระบุไว้  ผู้สอนมีหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ประสานงาน  ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายบุคคลสามารถฝึกฝนและส่งเสริมนิสัยของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็น
อย่างดี(ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2520: 53-100) 

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่น าชุดกิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน     
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความอยาก
รู้ อยากเห็น  และใกล้ชิดกับส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเองมากที่สุด  ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน า
แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  มาจัดท าเป็นชุดกิจกรรมท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนในท้องถ่ิน
ของผู้เรียน  ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง  ส ารวจ  ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง   ชุดกิจกรรม         
เป็นส่ือการสอนในลักษณะของส่ือประสมที่ครูสร้างขึ้น  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอนโดยมุ่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจของตนเอง  ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ เต็มศักยภาพ  และผู้ เรี ยนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร                    
อันเนื่องมาจากการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือการฝึกหัด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การจัดการศึกษาท่ีดีต้องเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์และ
เต็มศักยภาพของตนเอง สามารถเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างอิสระบนพื้นฐานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของตนเอง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน    
ได้เรียนรู้ ปฏิบัติ ทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน  เพื่อให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์จริง และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา  ครูผู้สอนจึง
ไม่ได้เป็นเพียงผู้บรรยาย หรือเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ที่จะน าประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียน แต่ยังมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง    
ชุดกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆ ระบบเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืน
กัน  นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การร่วมกิจกรรมกลุ่ม  การใช้ส่ือในรูปแบบต่างๆ การเรียน   
การสอนวิธีนี้เหมาะสมกับการเรียนการสอน     ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุดในส่วนของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ คือการประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้ากับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์ศึกษา  จะท าให้ผู้เรียน
เรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบ  ส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       
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จิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึน้  และจากการสังเคราะห์
งานวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อน
เรียน  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพร  จันทร์ประทักษ์(2551: 65)  ได้ศึกษาชุดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ า และอากาศบนโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการ 
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนร้อยละ 85.74  ของนักเรียนทั้งหมด             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
นอกจากนี้ผลการวิจัยของปัญจพร  มาพลาย(2553: 94) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนด้วย
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียน
การสอนรายบุคคล  ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องรูปร่างโมเลกุล    
โคเวเลนต์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการสอน  โดยการเรียนแบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องรูปร่าง
โมเลกุลโคเวเลนต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการสอนโดยการเรียนแบบรายบุคคล       
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เคมีเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือกับการเรียนรายบุคคล  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  6  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงการ
จัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เป็นการน าแหล่งเรียนรู้         
มาใช้ในการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุผลทางการเรียน 
ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจากครูในชั้นเรียน  โดยเรียนจาก         
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายท้ังภายในและนอกโรงเรียน   เพราะชุดกิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้เรียน  
มีอิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยใช้ความสามารถตามความ
ต้องการของตน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรับผิดชอบท าให้มีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางท่ีดีขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญนั้น ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติ          
การด าเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นเพียงผู้สนับสนุน  กระตุ้นส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้แก่ผู้เรียน  ส่ือ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยฝึกและพัฒนา
ทักษะที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้  ซ่ึงเลวิน(Lewin, 1981) สรุปว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากส่ิงเร้าซ่ึง
สอดคล้องกับกิลฟอร์ด(Guilford, 1967) ที่กล่าวว่า วัตถุ ข้อมูล ภาพ เสียง สัญลักษณ์ ภาษาและ
พฤติกรรมถือเป็นส่ือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย การดู การฟัง การอ่าน และการสัมผัสรวมท้ังค าถาม 
ประเด็น ปัญหาหรือข้อมูล สถานการณ์ที่ขัดแย้งหรือคลุมเครือจะเป็นส่ือที่ดีในการกระตุ้นให้เกิด
การคิดที่ดีอีกด้วย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม  การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ทักษะทางวิทยาศาสตร์   และจิตวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้ศึกษา
ผลการวิจัย  เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  
แนวคิดพื้นฐานที่น ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม เกิดจากหลักการและทฤษฎีซ่ึงประกอบด้วย
แนวคิดหลัก 5 หลักการ ได้แก่  1) ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้น าหลัก
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลายด้านคือ ความสามารถ สติปัญญา ความ
ต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลนี้ วิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการเรียนรายบุคคล หรือการสอนตาม
เอกัตภาพการศึกษาโดยเสรี การศึกษาด้วยตนเอง ซ่ึงล้วนเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระใน
การเรียนตามสติปัญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม   2) ความพยายามท่ีเปล่ียนแปลงการสอนจากเดิมที่ยึดครูเป็นแหล่งความรู้ มาเป็นการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้ความรู้จากส่ือการสอนแบบต่างๆ ซ่ึงได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนด้วยวิธีนี้ ครูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งใน
สามของเนื้อหาท้ังหมด อีกสองส่วนผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากส่ิงที่ผู้สอนเตรียมไว้ในรูปของ
ชุดกิจกรรม   3) การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในรูปของการจัดระบบการใช้ส่ือการสอนหลายอย่างมาช่วย
ในการสอนให้เหมาะสม และใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับนักเรียน แทนการให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียนตลอดเวลา แนวทางใหม่จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมให้เป็นชุด
กิจกรรม เพื่อเปล่ียนจากการใช้ส่ือเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผู้เรียน   4) ปฏิกิริยาสัมพันธ์
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ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล้อม เดิมที่นักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้จากครู
เท่านั้นแทบจะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนๆ และต่อครู นักเรียนจึงขาดทักษะการ
แสดงออก และการท างานเป็นกลุ่ม จึงได้มีการน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาในการเรียนการสอน 
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ประกอบกิจกรรมด้วยกัน  ซ่ึงน ามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของชุด
กิจกรรม 5) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้โดยจัด
สภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง   ได้ทราบว่าการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิดอย่างไร  ได้รับการเสริมแรงที่ท าให้นักเรียนภูมิใจที่ได้ท าถูก  หรือคิด
ถูกอันจะท าให้เกิดการท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีกในอนาคต   และได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง    

จากการศึกษาขั้นตอนในการพัฒนาชุดกิจกรรมของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์(2546: 123) 
ได้ล าดับขั้นตอนในการพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส าคัญ 10 ขั้นตอน คือ 1) หมวดหมู่ เนื้อหา และ
ประสบการณ์   2) ก าหนดหน่วยการสอน  3) ก าหนดหัวเรื่อง  4) ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ     
5) ก าหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง  6) กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  7) ก าหนดแบบประเมินผล  8) เลือกและผลิตส่ือการเรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการที่ครูใช้  9) หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม  10) การใช้ชุดกิจกรรม  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้  แนวคิดเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้มีความส าคัญใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล  สถานที่ ธรรมชาติ หน่วยงาน องค์กร สถาน
ประกอบการ ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ซ่ึงผู้เรียน ผู้สอน สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือ
เรื่องท่ีสนใจศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ชุมชนและธรรมชาติ
เป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบ  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 1)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้แก่ของผู้เรียน ซ่ึง
เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่
ฝังแน่นและลึกซ้ึง และอาจท าได้หลายวิธี เช่น ครูและนักเรียนช่วยกันส ารวจว่า ในชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู่นั้น มีแหล่งเรียนรู้ใดบ้างที่จะน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในวิชาที่ตนเองสอนได้บ้าง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้จริง ๆ ครูควรใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ดีและเหมาะสมท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่ว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนนั้น
จะต้องเป็นแหล่งท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสอนมากกว่าการใช้อุปกรณ์การสอนอย่างอ่ืนและ
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นักเรียนจะต้องได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้จริงๆ เพราะการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต้องใช้
เวลามาก แต่ก็ให้ผลคุ้มค่าเช่นการเรียนเรื่องอาชีพในงานเกษตร  ถ้าครูผู้สอนให้นักเรียนเรียนจาก
ของจริง คือพานักเรียนไปศึกษาการท านา การเล้ียงสัตว์ การเล้ียงไหม การปลูกผักสวนครัว 
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การเล้ียงหอยแมลงภู่ หรือการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์มใกล้ๆ 
โรงเรียน ย่อมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและได้รับประโยชน์มากกว่าที่ให้นักเรียนเรียนอยู่แต่ใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เช่น เรียนจากรูปภาพ หรือแผนผัง เป็นต้น (นิพนธ์  ศุขปรีดี, 2548 : 68 – 
69)  จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่ได้ศึกษา สามารถสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นส ารวจ  ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาส ารวจแหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนและในชุมชน
ของผู้เรียน 

2. ขั้นเรียนรู้  เป็นขั้นที่ผู้ เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้  และปฏิบัติกิจกรรมที่ เกิดจาก       
การเรียนรู้  และมีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน 

3. ขั้นประเมินผล  เป็นขั้นตอนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้  โดยมีผู้สอน  ผู้เรียน เป็นผู้ประเมิน 

4. ขั้นน าไปใช้  เป็นขั้นที่ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. ขั้นประยุกต์ความรู้  ขั้นที่ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และเผยแพร่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ทักษะทางวิทยาศาสตร์          
ขั้นพื้นฐาน เป็นทักษะที่ใช้ในการแสวงหาความรู้  ซ่ึงผู้วิจัยพยายามที่จะน าทักษะเหล่านี้มาปลูกฝัง
ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยได้ยึดทักษะตามแนวของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได้ก าหนดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เช่นเดียวกับ 
สมาคมส่งเสริมความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา  (AAAS) ซ่ึงก าหนดทักษะไว้ 13 ทักษะ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 5 ทักษะ  ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการก าหนดตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ละขั้นตอนสามารถฝึกฝน
ได้  เนื่องจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา  จ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะขั้นพื้นฐาน  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง 
ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง  8 ทักษะ คือ ทักษะ         
การสังเกต(Observing) ทักษะการวัด(Measuring) ทักษะการค านวณ(Using Numbers) ทักษะการ
จ าแนกประเภท(Classifying) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา



10 
 

(Using Space/Time Relationship) ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล(Organizing Data 
and Communication) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล(Inferring) และทักษะการพยากรณ์
(Predicting) เพื่อน าไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ และสามารถน ากระบวนการที่ได้รับการฝึกฝนไป
ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  ผู้วิจัยประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 8 ทักษะ  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์(Scientific Minds) การรู้วิทยาศาสตร์(Scientific 
literacy) มีความเกี่ยวข้องกับจิตส านึกของผู้เรียนที่ก่อให้เกิดลักษณะนิสัย  หรือความรู้สึกทางจิตใจ
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มี 2 ความหมายคือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
(Scientific attiude) ซ่ึงเกิดจากการศึกษาหาความรู้หรือการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์(Attitude toward science) ซ่ึงเป็นความรู้สึกของผู้เรียนที่มี
ต่อการท ากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เจตคติทั้ง 2 ประการจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในตัวบุคคล
เมื่อเขาได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์  แต่เป็นการแสดงออกของเจตคติที่แตกต่างกัน(Gardner, 1975: 1-41) 
การประเมินลักษณะต่างๆ สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนซ่ึงควรใช้เวลา
พอสมควรและประเมินอย่างสม่ าเสมอโดยใช้ตัวชี้บ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาศาสตร์(Scientific minds) 
เป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะ ได้แก่ 1) ความสนใจใฝ่รู้  2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                
3) ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  4) ความมีเหตุผล  5) ความมีระเบียบรอบคอบ  6) ความ
ใจกว้าง  7) ความรับผิดชอบ  8) ความพยายามมุ่งมั่น  9) ความซ่ือสัตย์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 14-16) 

จากการศึกษาแนวคิด  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน
(ป่าชายเลน) ท าให้ผู้วิจัยเชื่อว่า  หากครูได้น าแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จะ
ช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้  กล่าวคือ การเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความช านาญเฉพาะ
ด้านในท้องถ่ินมาบรรยายให้ผู้เรียนฟังหรือสาธิตให้ผู้เรียนดู  หรือการที่ให้ผู้เรียนได้ออกไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้โดยตรง  จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  พัฒนา  สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรงท่ีได้รับ  แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมีคุณค่าต่อการศึกษา  สามารถน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระอีกทั้งยังท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนอีกด้วย 

ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 2545 มาตราท่ี 22  มีแนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษา
เปล่ียนแปลงบทบาทจากผู้น า  ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้คอยช่วยเหลือ  ส่งเสริมและสนับสนุน
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ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงในชุมชนหรือท้องถ่ินมีอยู่แล้วมากมาย  
ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเป็นครูที่มีความรู้เฉพาะอย่าง  แต่ขอให้เป็นผู้มีความศรัทธาในอาชีพ  ชุมชน
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ  เพราะในชุมชนมีผู้รู้  ผู้ช านาญการในท้องถ่ินอยู่แล้ว  ควรใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีในท้องถ่ินให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้  และอีกประการหนึ่งจากการที่
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ไม่ทราบความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงระบบ
การศึกษาหรือความก้าวหน้าทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน  ส่งผลให้ไม่สามารถให้ความร่วมมือและ
ให้การสนับสนุนในการใช้แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในท้องถ่ินเพื่อการจัดการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา  จึงมี
ความสนใจ  ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อม   ผู้วิจัยจึงน าแหล่งเรียนรู้(ป่าชาย
เลน) ในท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  เห็น
คุณค่าและความส าคัญของป่าชายเลน  ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีในท้องถ่ิน  ตลอดจนเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และหวงแหนป่าชายเลน  โดยจัดเนื้อหาเกี่ยวกับป่าชายเลนเข้ามาในหน่วยชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม  โดยค านึงถึงวัยและความต้องการของผู้เรียน  มีการพานักเรียนออกไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จากภายนอกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วนตนเอง 
โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาเท่านั้น  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน  เกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดผลการเรียนรู้ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
สูงขึ้น  เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์   

จากแนวคิดและขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้   
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี 1 
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                                            ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ข้อค าถามการวิจัย 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นอย่างไร 

2. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยอะไรบ้างและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80/80 หรือไม ่

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นอย่างไร 

แนวคิดการใช้ชุดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

องค์ประกอบ 

- ช่ือกิจกรรม 

- ค าน า 

- ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน 

- ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

- สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 

- ใบความรู้/ใบกิจกรรม 

- แบบทดสอบ 

- แผนการจัดการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร ์

ทักษะทางวิทยาศาสตร ์
ขั้นพื้นฐาน 

ความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

จิตวิทยาศาสตร ์

แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 
 

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
เร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  

โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ(์2546) 

 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา(2550) 

แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2546) 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2546) 
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4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้            
(ป่าชายเลน)เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีท่ี 6  เป็นอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้ 

4.1 ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ

เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหรือไม ่

4.2 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ระหว่างการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) อยู่ใน

ระดับใด 

4.3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) อยู่ในระดับใด 

4.4 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้              

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)อยู่ในระดับใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้

(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้

(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80/80 

3. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)            
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

4. เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้             
(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีท่ี 6 ในประเด็นต่อไปนี้ 

4.1   เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
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4.2   เพื่อศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   

ปีที่  6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   โดยใช้แหล่งเรียนรู้              

(ป่าชายเลน) 

4.3   เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจัดการ

เรียนรู้หลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  

4.4   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน)  ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  

ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)          
ต าบลหัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน    
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จ านวน  4 ห้อง รวมท้ังส้ิน 126 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน 39  คน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  ต าบลหัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Sample Random Sampling)
โดยการจับสลาก 
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2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรท่ีศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย   

2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)ได้แก่  
2.2.1 ผลการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
2.2.2 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
2.2.3 จิตวิทยาศาสตร์ 
2.2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. เนื้อหาวิชา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม มาตรฐานที่ ว 2.1 เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับ
ส่ิงมีชีวิต   ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และมาตรฐานที่ ว 2.2 เข้าใจ
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และโลก
น าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยได้
น าข้อมูลแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)ในชุมชน  มาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

4. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558
ก าหนดเวลาในการทดลองท้ังส้ิน 3 สัปดาห์ๆ ละ 4  ชั่วโมง  รวมจ านวน  12  ชั่วโมง   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  ผู้วิจัยจึงได้ให้ความหมายค าศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัย  
ดังนี้ 

1.ชุดกิจกรรม  หมายถึง เอกสารการสอนในลักษณะของส่ือประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น     
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) ซ่ึงองค์ประกอบในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 1) ชื่อกิจกรรม  2) ค าน า  3) ค าชี้แจง
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ส าหรับครูผู้สอน 4) ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน  5) สาระส าคัญ/จุดประสงค์  6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม        
7) แบบทดสอบ 8) แผนการจัดการเรียนรู้  ในชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ชุดกิจกรรม  มีกิจกรรม 
4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1  “เอ๊ะ! อะไรอยู่ในป่าชายเลน”  กิจกรรมที่ 2 “สายสัมพันธ์ป่าชาย
เลน”   กิจกรรมที่ 3 “ป่าชายเลนส าคัญไฉน”  กิจกรรมที่ 4 “ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน”  

2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนบรรลุ
พฤติกรรมตามท่ีได้ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยที ่

 80  ตัวแรก  หมายถึง  ค่าเฉล่ียร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากการท า
แบบทดสอบระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม 

 80  ตัวหลัง  หมายถึง  ค่าเฉล่ียร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากการท า
แบบทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม 

 3. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง  ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน และป่าชายเลนในเขตวนอุทยาน  
ปราณบุรี  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนของผู้เรียนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการท า
แบบทดสอบเรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ในด้านจ า เข้าใจ ประยุกต์  วิเคราะห์  และสร้างสรรค์ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 40 ข้อ 

5. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่ใช้ในการเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
เป็นความสามารถในการคิด เพื่อค้นคว้าหาความรู้ และการแก้ปัญหาอย่างคล่องแคล่วโดยใช้ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้ง  8 ทักษะ ที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
(ป่าชายเลน) ซ่ึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  8 ทักษะตามแนวของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนี้ 

5.1 ทักษะการสังเกต(Observing)   
5.2 ทักษะการวัด (Measure)  
5.3 ทักษะการค านวณ (Using Numbers)  
5.4 ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying)  
5.5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลาสเปสของวัตถุ (Using 

Space/Time Relationships)  
5.6 ทักษะการจัดกระท าและการส่ือความหมายข้อมูล  (Organizing Data and 

Communicating)  
5.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล(Inferring)  
5.8 ทักษะการพยากรณ์(Predicting)  
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6. จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อการคิด การกระท า และการตัดสินใจ
ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม  ได้แก่ 1) ความอยากรู้    
อยากเห็น  2) ความมีเหตุผล  3) ความพยายามมุ่งม่ัน  4) ความรับผิดชอบ  5) ความร่วมมือช่วยเหลือ 
ซ่ึงวัดได้จากคะแนนที่นักเรียนท าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

7.  ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกถึงความนึกคิดของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบ ส่ือ การวัดและประเมินผล การน าไปใช้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

8.  นักเรียน  หมายถึง  ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  ต าบลหัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ครูผู้สอนมีชุดกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
2. นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวทิยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้น 
3. นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน)   
เพื่อเสริมสร๎างทักษะทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข๎องประกอบด๎วยเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดของการด าเนินการวิจัย  ในสํวนของแนวคิดที่ใช๎เป็นฐานใน
การศึกษา  แนวทางการก าหนดการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎และการประเมินผลจากการทดลอง
ใช๎รูปแบบที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น  การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องครั้งนี้  น าเสนอเป็น 5  ประเด็น 
ประกอบด๎วย   

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  กลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   
   2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม ประกอบด๎วย  ความหมายของชุดกิจกรรม   
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม  ขั้นตอนในการสร๎างชุดกิจกรรม 
การเรียนรู๎   ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ประโยชน์ของชุดกิจกรรม  
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  

3. แนวคิดเกี่ยวกับแหลํงเรียนรู๎  ประกอบด๎วย  ความหมายของแหลํงเรียนรู๎ ประเภทของ
แหลํงเรียนรู๎  แนวคิดส าคัญในการใช๎แหลํงเรียนรู๎  วิธีด าเนินการใช๎แหลํงเรียนรู๎    การศึกษาและ
ส ารวจชุมชน  ประโยชน์ที่ได๎รับจากแหลํงเรียนรู๎  แหลํงเรียนรู๎ป่าชายเลน และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับแหลํงเรียนรู๎ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด๎วย ความหมายของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เทคนิคการสอน
เพื่อสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนประถมศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

5. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับจติวิทยาศาสตร ์ ประกอบด๎วย  ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์  
คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์  แนวทางการพัฒนาจิตวิ ทยาศาสตร์  การวัดจิตวิทยาศาสตร์  
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาศาสตร์ 
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ตอนที่ 1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)  

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3) ได๎ระบุหลักการ และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

1.  หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
1.1  เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎

เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคูํความเป็นสากล 

1.2  เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

1.3  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการ    
จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถ่ิน 

1.4  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระ เวลา  และการจัดการการเรียนรู๎  
1.5  เป็นหลักสูตรที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
1.6  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลํุมเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎และประสบการณ์ 
2.  จุดมุ่งหมาย 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี       
มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนด
จุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผ๎ูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

2.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง  มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2.2 มีความรู๎อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา   
การใช๎เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

2.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
2.4 มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล๎อม    มีจิตสาธารณะที่มุํงท าประโยชน์และสร๎างส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกัน          
ในสังคมอยํางมีความสุข   

3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 

3.1 ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตํางๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูล
ขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎องตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและสังคม 

3.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  
การคิดอยํางสร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสํูการสร๎าง
องค์ความรู๎สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางถูกต๎อง 

3.3 ความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรค
ตํางๆ ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ 
เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์
ความรู๎มาใช๎ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล๎อม 

3.4 ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตํางๆ 
ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท างาน และ
การอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย๎งตํางๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียน แปลงของสังคมและ
สภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อ่ืน 

3.5 ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎เทคโนโลยี
ด๎านตํางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ 
การส่ือสาร การท างาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก   ดังนี้ 

4.1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
4.2  ซ่ือสัตย์สุจริต 
4.3  มีวินัย 
4.4 ใฝ่เรียนรู๎ 
4.5 อยูํอยํางพอเพียง 
4.6  มุํงมั่นในการท างาน 
4.7  รักความเป็นไทย 
4.8  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้  สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให๎

สอดคล๎องตามบริบทและจุดเน๎นของตนเอง     
 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระการเรียนรู๎นี้เป็นสาระหลักของวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎ประกอบดว๎ย
สํวนที่เป็นความรู๎ เนื้อหา แนวคิดหลักวิทยาศาสตร์และกระบวนการ สาระที่เป็นองค์ความรู๎ของ
กลํุมวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วย 8 สาระยํอย ดังนี้ 

สาระที ่1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
สาระที ่2 ชีวิตกับส่ิงแวดล๎อม 
สาระที ่3 สารและสมบัติของสาร 
สาระที ่4 แรงและการเคล่ือนที่ 
สาระที ่5 พลังงาน 
สาระที ่6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
สาระที ่7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระที ่8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์เป็นข๎อก าหนดคุณภาพของผู๎เรียน

ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม ซ่ึงเป็นจุดมุํงหมาย
ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ก าหนดไว๎ 2 สํวน คือ มาตรฐานการเรียนรู๎
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงชั้นเป็นมาตรฐานการเรียนรู๎เมื่อผู๎ เรียนจบ
การศึกษาในแตํละชํวงช้ัน สถานศึกษาจะต๎องจัดสาระการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ 
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและ
หน๎าที่ของระบบตํางๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ และน า
ความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2 เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผล
ตํอมนุษย์และส่ิงแวดล๎อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู๎
และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 2.1 เข๎าใจส่ิงแวดล๎อมในท๎องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงแวดล๎อมกับ
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงมีชีวิตตํางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.2 เข๎าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับท๎องถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู๎ไปใช๎ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
ในท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เข๎าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร      
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎และน าไปใช๎ประโยชน์ 
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สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟ้า แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลียร์    

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อยํางถูกต๎องและ
มีคุณธรรม 

มาตรฐาน  ว 4.2 เข๎าใจลักษณะการเคล่ือนที่แบบตํางๆ  ของวัตถุในธรรมชาติ                    
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ 
สาระที่ 5 พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิตการเปล่ียนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสารและพลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและส่ิงแวดล๎อม         
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1 เข๎าใจกระบวนการตํางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการตํางๆ ที่มีผลตํอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู๎ และน าความรู๎   
ไปใช๎ประโยชน์ 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.1 เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะและผลตํอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2 เข๎าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช๎ในการส ารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการส่ือสาร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและส่ิงแวดล๎อม 
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 8.1 ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหา
ความรู๎ การแก๎ปัญหา รู๎วําปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกดิขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได๎ ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือที่มีอยูํในชํวงเวลานั้นๆเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล๎อมมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน 
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หลักสูตรสถานศกึษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ)์ 
โรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญํ  สังกัดกอง

การศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน กํอตั้งโดยพระครูวิริยาธิการี(หลวงพํอนาค) อดีตเจ๎าอาวาสวัดหัวหิน     
ในปีพุทธศักราช 2466 จากโรงเรียนเล็กๆ มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู๎ถํายทอดความรู๎เม่ือปี พ.ศ.2466 โดย
ใช๎ศาลาวัดเป็นที่เรียน จนกระทั่งปี 2478 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว ทรงพระราชทานทรัพย์สวนพระองค์รํวมกับชาวชุมชนหัวหินบริจาคสมทบสร๎างอาคาร
เรียนถาวรขึ้นและตั้งชื่อโรงเรียนวํา  “โรงเรียนประชาบาลต าบลหัวหิน 1 (ประชาธิปถัมภ์)” 
โรงเรียนได๎ขยายและพัฒนา    การเรียนการสอนเป็นล าดับ จนถึงปี พ.ศ.2506 ได๎รับการโอนเป็น
สังกัดเทศบาล เปล่ียนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหิน” คณะผู๎บริหารเทศบาล คณะผู๎บริหาร
โรงเรียนและคณะครูได๎ให๎ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  รํวมกันพัฒนาโรงเรียน                 
ในทุกๆ ด๎านจากอาคารเรียนปั้นหยา จนกลายเป็นตึกคอนกรีตสูง 4 ชั้น มีอุปกรณ์ที่ครบครันและ
ทันสมัย เปิดสอนนักเรียนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ในปัจจุบัน
โรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหินเป็นที่ยอมรับของชุมชนตลอดมา 
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหนิ (ประชาธปิถัมภ์)  
 พัฒนาคุณธรรม  เ ลิศล้ าวิชาการ   สืบสานประเพณี   สํูวิ ถีความพอเพียง  เคียงคูํ
มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ (Mission) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธปิถัมภ์)  

จัดการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย (Goals) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธปิถัมภ์)  

โรงเรียนมุํงมั่นพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีความรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคํานิยมที่ดีงาม         
มีความสุข   มีความเป็นไทย รักท๎องถ่ิน มีศักยภาพในการศึกษาตํอ ประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

1. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถตรงตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เอ้ือตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมุํงสํูความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
5. โรงเรียนมีการน าภูมิปัญญาท๎องถ่ินมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่ เอ้ือตํอการเรียนรู๎  เพื่อพัฒนาผู๎ เรียนสํูความเป็นเลิศ          
ทางวิชาการ 

7. นักเรียนมีความรู๎  ความสามารถในการใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

 

วิสัยทัศนก์ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

น าความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ไปใชใ๎นการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎และ

แก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  มกีารคดิอยํางเป็นเหตุเป็นผล  คดิวิเคราะห์และมีจติวิทยาศาสตร์ 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1.  มีความรู ๎

2.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

3.  มีการแก๎ปญัหาโดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

4.  มีการคดิอยํางเป็นเหตุเป็นผล 

5.  มีการคดิวิเคราะห์ 

6.  มีเจตคติทีด่ีตํอวิชาวิทยาศาสตร ์
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหนิ (ประชาธิปถัมภ์) 

ตารางท่ี 1 โครงสร๎างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200 
วิทยาศาสตร ์ 120 120 120 120 120 160 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
- เศรษฐศาสตร์  
- ภูมิศาสตร ์
- อาเซียนศึกษา 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาตํางประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 880 880 840 840 840 

   รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม 

- - - 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน  ลูกเสือ เนตรนาร ี
   ชมรม ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  1,000  ช่ัวโมง/ปี 
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ค าอธบิายรายวิชา  วิทยาศาสตร์ ว 16101 
 
รายวิชา วทิยาศาสตร์ 6                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6                           

รหัสวิชา  ว 16101              เวลา  160  ชั่วโมง / ปี                                       (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                                      

ส ารวจ สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จ าแนก ระบุ 

เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ   การท างานที่สัมพันธ์กันของ

ระบบยํอยอาหาร  ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  สารอาหารที่จ าเป็นตํอรํางกาย  

และสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ความสัมพันธ์ของกลํุมส่ิงมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตํางๆ ในรูป

ของโซํอาหารและสายใยอาหาร  กลํุมส่ิงมีชีวิตชายฝั่งทะเลหัวหิน   ความสัมพันธ์ระหวํางการ

ด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมในท๎องถ่ิน  ความสัมพันธ์ระหวํางการด ารงชีวิตของ

ส่ิงมีชีวิตกับสภาพแวดล๎อมในเมืองหัวหิน    แหลํงทรัพยากรธรรมชาติในแตํละท๎องถ่ินที่เป็น

ประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต    การดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อมในท๎องถ่ินที่เป็นประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต  

ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ ตํอการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ   ผลตํอส่ิงมีชีวิตจากการ

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล๎อมทั้ งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์   แนวทางในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  มีสํวนรํวมในการดูรักษาส่ิงแวดล๎อมในท๎องถ่ินและเมือง     

หัวหิน  ปัญหาน้ าเสีย  ขยะมูลฝอยและการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งหัวหิน  การป้องกันภัยพิบัติบริเวณ

ชายฝั่งทะเลหัวหิน  แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมในเมืองหัวหิน  

สมบัติของของแข็ง  ของเหลวและแก๏ส  การจ าแนกประเภทของสารที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  วิธีการ

แยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการกรํอน  การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิด  การระเหยแห๎ง  

สมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ การเปล่ียนแปลงที่ท าให๎เกิดสารใหมํและ 

มีสมบัติเปล่ียนแปลงไป  การเลือกใช๎สารแตํละประเภทได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย   การ

เปล่ียนแปลงของสารที่กํอให๎เกิดผลตํอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล๎อม  การตํอวงจรไฟฟ้าอยํางงําย  ตัวน า

และฉนวนไฟฟ้า  การตํอเซลล์ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน  การเกิด

สนามแมํเหล็กไฟฟ้ารอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผําน   ประเภทของหินโดยใช๎ลักษณะของหิน 

สมบัติของหินเป็นเกณฑ์   การเปล่ียนแปลงของหิน  ธรณีพิบัติภั ย ที่มีผลตํอมนุษย์และ
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สภาพแวดล๎อมในท๎องถ่ินและเมืองหัวหิน  สร๎างแบบจ าลองการเกิดฤดู  ข๎างขึ้นข๎างแรม  สุริยุปราคา 

และจันทรุปราคา ความก๎าวหน๎าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎         

การส ารวจ การสืบค๎นข๎อมูลการแก๎ปัญหา และการอภิปราย 

 เพื่อให๎เกิดความรู๎  ความคิด ความเข๎าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงที่เรียนและน าความรู๎ไป

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล๎อม 

 

ตัวชี้วัด   ว 1.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3   

 ว 2.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3   ว 2.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5  

 ว 3.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5   ว 3.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3  

 ว 5.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5  

 ว 6.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3  

 ว 7.1 ป.6/1   ว 7.2 ป.6/1  

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

รวมทั้งหมด  37  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

ตารางท่ี 2  โครงสร๎างรายวิชา 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6        กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร ์             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รหัสวิชา ว16101                               เวลา 160 ชั่วโมง/ปี                                       (4ชั่วโมง/สัปดาห์)  

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรา
เจริญเติบโต 

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

มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายต้ังแตํวัย
แรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ ซึ่งในการ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิต มนุษย์
จ าเป็นต๎องได๎รับสารอาหารในสัดสํวน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

12 15 

2 ระบบ
อวัยวะใน
รํางกาย 

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

อวัยวะตํางๆ ของรํางกายคนเรามีการ
ท างานสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบ โดย
ระบบยํอยอาหารท าหน๎าที่ยํอยอาหาร
ให๎เป็นสารอาหารขนาดเล็ก แล๎วดูดซึม
เข๎ าสูํ ระบบหมุนเวียนเลือด ขณะที่
ร ะ บ บห า ย ใ จ ท า หน๎ า ที่ น า แ ก๏ ส
ออกซิ เ จน เข๎าสูํ รํ า งกาย  และแก๏ส
ออกซิเจนนี้จะท าให๎สารอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่
รํางกายน าไปใช๎ได๎ 

 

18 10 

3 ชีวิต
สัมพันธ์ 

ว 2.1    ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ว 8.1 ป.6/2 
ป.6/3 ป.6/6 
ป.6/7 ป.6/8  

ความสัมพันธ์ของกลุํมสิ่ งมีชีวิตใน
แหลํงท่ีอยูํตํางๆ จะมีความสัมพันธ์ของ
สิ่ง มีชีวิตกับสิ่ง มี ชีวิตในรูปของโซํ
อ า ห า ร แ ล ะ ส า ย ใ ย อ า ห า ร  ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่น 

 

12 25 
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ตารางท่ี 2  โครงสร๎างรายวิชา(ตํอ) 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 ชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อม   

ว 2.2   ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8 

แหลํงทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ ในแตํ
ล ะ ท๎ อ ง ถิ่ น มี ป ร ะ โ ย ช น์ ตํ อ ก า ร
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และการเพิ่ม
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ท า ใ ห๎
ทรัพยากรธรรมชาติลดน๎อยลงและการ
เปลี่ ยนแปลงสิ่ ง แวดล๎อมทั้ งโดย
ธรรมชาติและมนุษย์มีผลตํอสิ่งมีชีวิต 
ท าให๎ทุกคนต๎องมีสํวนรํวมในการเฝ้า
ระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ในท๎องถิ่น 

12 20 

5 เรียนรู๎เรื่อง
สาร 

ว 3.1    ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/6 ป.6/7 
ป.6/8 

สารอาจปรากฏอยูํในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๏ส ซึ่งการจ าแนกสาร
อาจจ าแนกโดยใช๎สถานะหรือสมบัติ
อื่นเป็นเกณฑ์ และการแยกสารบาง
ชนิดที่ผสมออกจากกัน อาจท าได๎โดย
การกรํอน การตกตะกอน การกรอง 
การระเหิด การระเหยแห๎ง 

18 20 

6 สารในชีวิต 
ประจ าวัน 

ว 3.1      ป.6/5 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/6 
ป.6/7 ป.6/8 

การใช๎ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ใน
การจ าแนก จะต๎องค านึงถึงสมบัติของ
สาร และอาจต๎องแยกสารให๎เหมาะสม
ในการใช๎งาน เพื่อความปลอดภัยตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

10 10 

7 เม่ือสารมี
การเปลี่ยน 
แปลง 

ว 3.2      ป.6/2 
ป.6/3 
ว 8.1 ป.6/1 
ป.6/2 ป.6/3 
ป.6/4 ป.6/5 
ป.6/6 ป.6/7  

เม่ือสารเกิดการละลายหรือเปลี่ยนสถานะ  
จะยังคงแสดงสมบัติของสารเดิม แตํ
เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะท า
ให๎มีสารใหมํเกิดข้ึน และการ
เปลี่ยนแปลงของสารเคมีมีผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

10 20 
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ตารางท่ี 2  โครงสร๎างรายวิชา(ตํอ) 

ล าดับที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

8 วงจรไฟฟ้า ว 5.1     ป.6/2  
ป.6/3     ป.6/4 
ว 8.1  

 

วงจรไฟฟ้าอยํางงําย ประกอบด๎วย 
แหลํงก าเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
วัสดุที่กระแสไฟฟ้าผํานได๎เป็นตัวน า
ไฟฟ้า สํวนวัสดุที่กระแสไฟฟ้าผําน
ไ มํ ไ ด๎ เ ป็ น ฉน ว น ไฟฟ้ า  ก า ร ตํ อ
วงจรไฟฟ้าสามารถท าไ ด๎ทั้ งแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 

14 20 

9 แมํเหล็ก 
ไฟฟ้า 

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

สายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าผํานจะเกิด
สนามแมํเหล็กรอบสายไฟ สามารถ
น า ไ ป ใ ช๎ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ท า
สนามแมํเหล็กไฟฟ้า 

14 10 

10 หินใน
ท๎องถิ่นของ

เรา 

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

หินแตํละชนิดสามารถจ าแนกได๎ โดย
ใช๎ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ หรือ
อาจจ าแนกตามลักษณะการเกิดได๎ ซึ่ง
หิ น แ ตํล ะชนิ ดส ามา รถน า ม า ใ ช๎
ประโยชน์ได๎แตกตํางกันขึ้นอยูํกับ
สมบัติของหินชนิดนั้น 

12 15 

11 ธรณีพิบัติ
ภัย 

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

ธรณีพิ บั ติ ภั ยที่ เ กิ ดขึ้ น ในท๎ องถิ่ น 
กํอให๎เกิดความเสียหายตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นมนุษย์จึงต๎อง
เรียนรู๎และปฏิบัติตนให๎ปลอดภัยจาก
ธรณีพิบัติภัยตํางๆ 

8 10 

12 
 

ปรากฏการ
ณ์ของโลก
เทคโนโลยี
อวกาศ 

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

โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เป็น
ดวงดาวที่ มีความสัมพันธ์กัน  ดวง
จันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจร
รอบดวงอาทิตย์ ท าให๎เกิดปรากฏการณ์
ตํางๆ แตํเม่ือโลก ดวงจันทร์ และ     

20 20 
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หมายเหตุ   - ตัวชี้วดัมาตรฐาน ว 8.1 ป.6/1 – ป.6/8   ใชก๎ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

จิตวิทยาศาสตรใ์นการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหา  บูรณาการทกุหนํวยการเรยีนรู ๎

-   การทดสอบปลายปี จะใช๎เวลาเพิ่มเติมจากเวลาเรียน 

  
 จากตารางท่ี 2  โครงสร๎างรายวิชาสาระการเรียนรูว๎ิทยาศาสตร์ ว 16101  ผู๎วิจัยได๎พิจารณา
น าหนํวยการเรียนรู๎ที่ 4 ชีวิตกับส่ิงแวดล๎อม  เป็นหนํวยการเรียนรู๎ที่ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถ่ินมา
พัฒนาเป็นชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับชดุกิจกรรม 
ความหมายของชุดกิจกรรม  

นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรม  (Instructional  
package) ไว๎ในมิติตํางๆ กัน ซ่ึงสํวนใหญํมีความสอดคล๎องกัน  ซ่ึงมีรายละเอียดมากน๎อยแตกตําง
กันดังตํอไปนี้ 

บ ารุงศักดิ์  บูระสิทธ์ิ (2548: 54) ได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  ไว๎วํา         
ชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียน  หมายถึง  ส่ิงท่ีชํวยให๎สามารถเรียนได๎ด๎วยตนเองมีการจัดส่ือไว๎อยําง
เป็นระบบ  ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจตลอดเวลา  ท าให๎เกิดทักษะในการแสวงหาความรู๎ ซ่ึงเป็น
การน าส่ือประสมท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหา  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  และประสบการณ์ตํางๆ แตํละ
หนํวย  ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎ ให๎มีประสิทธิภาพโดยผู๎เรียน         

ตารางท่ี 2  โครงสร๎างรายวิชา(ตํอ) 

ล าดับที่ 
ช่ือหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ป.6/8 

ดวงอาทิตย์ โคจรมาอยูํในแนวเส๎นตรง
เ ดีย วกัน  ท า ให๎ เ กิ ดปรา กฏก ารณ์
จั น ท รุ ป ร า ค า  แ ล ะ สุ ริ ยุ ป ร า ค า  
ความก๎าวหน๎าและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศท าให๎มนุษย์น ามาใช๎
ประโยชน์ในการส ารวจสภาพอากาศ 
การสื่อสาร และอื่นๆ 

  

รวมตลอดปี 160 200 
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ได๎เรียนรู๎ตามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง  ชุดกิจกรรมประกอบด๎วย  คูํมือครู  คูํมือ
นักเรียน  เนื้อหา  กิจกรรม  ส่ือประสม และ เครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยจัดไว๎เป็น
กลํองหรือซองท่ีครูสามารถน าไปใช๎ได๎ทันที  

ระพินทร์ โพธ์ิศรี (2549: 142) ได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรมไว๎วํา ชุดกิจกรรม คือ ส่ือ
การสอนที่ประกอบไปด๎วยจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สะท๎อนถึงปัญหาและความต๎องการในการเรียนรู๎ 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู๎ และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู๎ที่น ามาบูรณาการเข๎าด๎วยกันอยํางเป็น
ระบบ สามารถน ามาใช๎ในการจัดการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

นลินี อินดีค า (2551: 19)ได๎ให๎ความหมายของชุดกจิกรรมไว๎วาํ ชุดกิจกรรม คือ การน าส่ือ
การสอนหลายอยํางมาประสมกับส่ือถํายทอดเนื้อหาวิชาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางรวดเร็ว  บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนที่ตั้งไว๎  โดยให๎ผู๎เรียนใช๎เรียนด๎วยตนเองหรือทั้งผู๎เรียนและ
ผู๎สอนใช๎รํวมกัน เพ่ือท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

สุวิทย ์มูลค า และอรทัย มูลค า (2551: 51) ได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรม วําเป็นส่ือการ
สอนชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของส่ือประสม และเป็นการใช๎ส่ือตั้งแตํสองชนิดขึ้นไปรวมกันเพื่อให๎
นักเรียนได๎รับความต๎องการ  โดยอาจจัดท าขึ้นส าหรับหนํวยการเรียนตามหัวข๎อเรื่อง  และ
ประสบการณ์ของแตํละหนํวยที่ต๎องการจะให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎  อาจจัดไว๎เป็นชุดในกลํอง ซอง
กระเป๋า ชุดกิจกรรมอาจประกอบด๎วยเนื้อหาสาระ ค าส่ัง ใบงานในการท ากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ 

วิมลพรรณ ดาวดาษ (2552: 15) ได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรมไว๎วํา ชุดกิจกรรมเป็น 
ชุดของส่ือประสมท่ีมีการน าส่ือและกิจกรรมหลายๆ อยํางมาประกอบกันเพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเองท าให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

จากความหมายของชุดกิจกรรม สามารถสรุปได๎วํา ชุดกิจกรรม  หมายถึง ส่ือการสอนใน
ลักษณะของส่ือประสมที่ครูสร๎างขึ้น  เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุํงผลให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามความถนัด และความสนใจของตนเอง  ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎เต็ม
ศักยภาพ  และผู๎เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยํางถาวร  อันเนื่องมาจากการได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรง หรือการฝึกหัด เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎  
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม  

 แนวคิดพื้นฐานชุดกิจกรรม ที่ผ๎ูวิจัยน ามาใช๎สร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎พบวํามีแนวคิด  
ที่นําสนใจและสามารถน าแนวคิดดังกลําว ไปใช๎ในการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  ทั้งนี้จะ
เสนอสาระส าคัญใน 5 แนวคิด ตามล าดับคือ  แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นลินี%20%20อินดีคำ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แนวคิดที่ 2  ทฤษฎีการเรียนรู๎โดยการค๎นพบของ Bruner จากการจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนด๎วยการ
ใช๎ความรู๎จากส่ือการสอน แนวคิดที่ 3 การใช๎โสตทัศนอุปกรณ์  แนวคิดที่ 4  ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครู
กับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล๎อมเดิม และแนวคิดที่ 5 การจัดสภาพส่ิงแวดล๎อมการเรียนรู๎
โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู๎ โดยแตํละเรื่องมีรายละเอียดดังนี้  

แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยน าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช๎ในการ
เรียนการสอน  โดยค านึงถึงความต๎องการ ความถนัด  และความสนใจของผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ความ
แตกตํางระหวํางบุคคลหลายด๎าน  คือ  ความสามารถ  สติปัญญา ความต๎องการ ความสนใจ  รํางกาย  
อารมณ์  สังคม  เป็นต๎น ในการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
วิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดคือ การจัดการเรียนการสอนรายบุคคล หรือสอนตามเอกัตภาพ  การศึกษา
โดยเสรี  การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ซ่ึงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีอิสระในการเรียนตาม
สติปัญญา  ความสามารถ และความสนใจ โดยครูคอยแนะน าตามความเหมาะสม 

ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล คือ การน าส่ือประสมมาใช๎ต๎องค านึงถึงความ ต๎องการ 
ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงแตํละคนมีความแตกตํางกันในด๎านตํางๆ ดังนั้น
ในการจัดการเรียนการสอนต๎องพิจารณาถึงการเลือกใช๎ส่ือให๎เหมาะสมในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํ
ละคน ดังนั้นทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล (Individual Differences Theory) ได๎รับการพัฒนา
มาจากแนวคิดเรื่องส่ิงเร๎าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R 
theory) ของกาเยํ (Gagne) และน ามาประยุกต์ใช๎ Defleur (1966) อธิบายวํา บุคคลมีความแตกตํางกัน
หลายประการ เชํน บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจเป็นต๎นที่มาความแตกตํางนี้      
ยังขึ้นอยูํกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท าให๎มีพฤติกรรมการส่ือสาร และการเลือกเปิดรับสาร  
ที่แตกตํางกันได๎แกํ  

1.  มนุษย์เรามีความแตกตํางมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาสํวนบุคคล  
2.  ความแตกตํางนี้บางสํวนมาจากลักษณะแตกตํางทางชีวภาค หรือทางรํางกายของแตํละ

บุคคล แตํสํวนใหญํแล๎วมาจากความแตกตํางท่ีเกิดจากการเรียนรู๎  
3.  มนุษย์ซ่ึงถูกชุบเล้ียงภายใต๎สถานการณ์ตํางๆ จะเปิดรับฟังความคิดเห็น แตกตํางกันไป  
4.  การเรียนรู๎ส่ิงแวดล๎อมท าให๎เกิดทัศนคติ คํานิยม และความเชื่อที่รวมเป็น ลักษณะทาง

จิตวิทยาสํวนบุคคลที่แตกตํางกันไป 
แนวคิดที่  2  ทฤษฎีการเรียนรู๎โดยการค๎นพบของ Bruner (1963: 33)  จากการจัด

ประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนด๎วยการใช๎ความรู๎จากส่ือการสอน การเรียนด๎วยวิธีนี้ ครูจะถํายทอดความรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด  อีกสองสํวนผู๎เรียนจะศึกษาด๎วยตนเองจากส่ิงที่
ผู๎สอนเตรียมไว๎ในรูปกิจกรรม 
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Bruner (1963) เป็นนักจิตวิทยาแนวพุทธิปัญญา  ที่เน๎นที่พัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถ
ในการรับรู๎และความเข๎าใจของผู๎เรียนประกอบกับการจัดโครงสร๎างของเนื้อหาที่จะเรียนรู๎ให๎
สอดคล๎องกันและได๎เสนอทฤษฎีการสอน (Theory of Instruction) 

NECTEC’s Web based Learning (1998: 29) ได๎กลําวถึงการเรียนรู๎ตามทฤษฎีของBruner 
ไว๎ดังนี้ 

1.  ความรู๎ถูกสร๎างหรือหลํอหลอมโดยประสบการณ์ 
2.  ผู๎เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 
3.  ผู๎เรียนเป็นผู๎สร๎างความหมายขึ้นมาจากแงํมุมตําง ๆ 
4.  ผู๎เรียนอยูํในสภาพแวดล๎อมท่ีเป็นจริง 
5.  ผู๎เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง 
6.  เนื้อหาควรถูกสร๎างในภาพรวม 
Bruner(1963) เชื่อวําการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อผู๎ เรียนได๎มีปฏิสัมพันธ์กับ

ส่ิงแวดล๎อม   อ๎างถึงใน(อรอนงค์ ฟ้าคะนอง, 2548: 39) ซ่ึงน าไปสํูการค๎นพบการแก๎ปัญหา Bruner 
เรียกวําเป็นวิธีการเรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบ  (Discovery – Approach) หรือนักการศึกษาบางทําน
เรียกวํา  การเรียนรู๎ด๎วยการสอบสืบ(Inquiry Learning) แตํมีนักการศึกษาบางทํานได๎ให๎ความ
แตกตํางของการเรียนรู๎โดยการค๎นพบและการเรียนรู๎แบบสอบสืบแตกตํางกัน  คือ การเรียนรู๎โดย
การค๎นพบ ครูเป็นผู๎จัดส่ิงแวดล๎อมให๎ข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับส่ิงที่จะให๎นักเรียนเรียนรู๎และ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนพร๎อมด๎วยค าถามโดยตั้งความคาดหวังวํานักเรียนจะเป็นผู๎ค๎นพบค าตอบ
ด๎วยตนเอง สํวนการเรียนรู๎ด๎วยการสอบสืบมีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกนักเรียนให๎เป็นผู๎ที่สามารถชี้วํา
ปัญหาคืออะไรจากข๎อมูลที่มีอยูํและหาวิธีวําจะแก๎ปัญหาได๎อยํางไรโดยใช๎ข๎อมูลขําวสารที่มีอยูํ  ซ่ึง
สอดคล๎องกับ พรรณี ช.เจนจิต(2528) กลําววํา Discovery เด็กจะใช๎การศึกษาค๎นคว๎าเพื่อให๎ได๎มา
เพื่อการค๎นพบ Concept โดยการสังเกต(Observing)  การจัดประเภท(Classifying)  การวัด 
(Measuring)  การท านาย(Predicting)  และการอ๎างอิง(Inferring)  สํวน Inquiry จะใช๎กระบวนการ
ทั้งหมดที่กลําวมาแล๎วบวกกับกระบวนการตํอไปนี้  การตั้งค าถาม  การตั้งสมมติฐาน การวางแผน 
การทดลองตลอดจนการสังเคราะห์ และการแสดงให๎ดูเป็นตัวอยํางการเรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบ ผ๎ูเรียน
จะประมวลข๎อมูลขําวสาร จากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อม และจะรับรู๎ส่ิงท่ีตนเองเลือก หรือส่ิง
ที่ใสํใจ การเรียนรู๎แบบนี้จะชํวยให๎เกิดการค๎นพบ  เนื่องจากผู๎เรียนมีความอยากรู๎อยากเห็น    ซ่ึงจะ
เป็นแรงผลักดันที่ท าให๎ส ารวจส่ิงแวดล๎อม  และท าให๎เกิดการเรียนรู๎โดยการค๎นพบ โดยมีแนวคิดที่
เป็นพื้นฐาน ดังนี้ 
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 Bruner (1963) ได๎เห็นด๎วยกับ Piajet (1977) วํา คนเรามีโครงสร๎างสติปัญญา (Cognitive 
Structure) มาตั้งแตํเกิดในวัยทารกโครงสร๎างสติปัญญายังไมํซับซ๎อน   เพราะยังไมํพัฒนาตํอเมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อมจะท าให๎โครงสร๎างสติปัญญามีการขยายและซับซ๎อนขึ้น  หน๎าที่ของ
โรงเรียนก็คือการชํวยเอ้ือการขยายของโครงสร๎างสติปัญญาของนักเรียน นอกจากนี้ Bruner  ยังได๎
ให๎หลักการเกี่ยวกับการสอนดังตํอไปนี้ 

1.  กระบวนความคิดของเด็กแตกตํางกับผู๎ใหญํ เวลาเด็กท าผิดเกี่ยวกับความคิด  ผู๎ใหญํ
ควรจะคิดถึงพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา   ซ่ึงเด็กแตํละวัยมีลักษณะการคิดที่แตกตํางไปจาก
ผู๎ใหญํ  ครู หรือผู๎มีความรับผิดชอบทางการศึกษาจะต๎องมีความเข๎าใจวําเด็กแตํละวัยมีการรู๎คิด
อยํางไร และกระบวนการรู๎คิดของเด็กไมํเหมือนผู๎ใหญํ (Intellectual Empathy) 

2.  เน๎นความส าคัญของผู๎เรียน  ถือวําผู๎เรียนสามารถจะควบคุมกิจกรรม การเรียนรู๎ของ
ตนเองได๎(Self- Regulation) และเป็นผู๎ท่ีจะริเริ่มหรือลงมือกระท า ฉะนั้นผู๎มีหน๎าที่สอนและอบรม 
มีหน๎าที่จัดส่ิงแวดล๎อมให๎เอ้ือการเรียนรู๎โดยการค๎นพบ  โดยให๎โอกาสผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล๎อม 

3.  ในการสอนควรจะเริ่มจากประสบการณ์ที่ผู๎เรียนคุ๎นเคย  หรือประสบการณ์ที่ใกล๎ตัว
ไปหาประสบการณ์ที่ไกลตัว เพื่อผู๎เรียนจะได๎มีความเข๎าใจ เชํน  การสอนให๎นักเรียนรู๎จักการใช๎ 
แผนที ่ควรจะเริ่มจากแผนที่ของจังหวัดของผ๎ูเรียนกํอนแผนที่จังหวัดอื่นหรือแผนที่ประเทศไทย 

Bruner (1963) เชื่อวําวิชาตํางๆ จะสอนให๎ผู๎เรียนเข๎าใจได๎ทุกวัย  ถ๎าครูจะสามารถใช๎
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน   ข๎อส าคัญครูจะต๎องให๎นักเรียนเป็นผู๎กระท าหรือเป็น         
ผู๎แก๎ปัญหาเอง Bruner ได๎สรุปความส าคัญของการเรียนรู๎โดยการค๎นพบวําดีกวําการเรียนรู๎โดยวิธี
อ่ืน ดังตํอไปนี้ 

1.  ผู๎เรียนจะเพิ่มพลังทางสติปัญญา 
2.  เน๎นรางวัลที่เกิดจากความอ่ิมใจในสัมฤทธ์ิผลในการแก๎ปัญหามากกวํารางวัลหรือเน๎น

แรงจูงใจภายในมากกวําแรงจูงใจภายนอก 
3.  ผู๎เรียนจะเรียนรู๎การแก๎ปัญหาด๎วยการค๎นพบและสามารถน าไปใช๎ได๎ 
4.  ผู๎เรียนจะจ าส่ิงท่ีเรียนรู๎ได๎ดีและได๎นาน 
เอ้ือมพร สร๎างตนเอง (2551: 57) กลําววํา ความคิดของ Bruner  เกี่ยวกับการสอนคือ           

ในการสอนเรามุํงหวังที่จะสอนให๎คนมีสํวนรํวมในกระบวนการตํางๆ ที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎        
เราสอนเนื้อหาวิชา แตํมิใชํเพื่อให๎ทํองจ า แตํสอนเพื่อชํวยให๎ได๎คิดอยํางมีเหตุผล  ให๎ได๎มีสํวนรํวม
ในการแสวงหาความรู๎ เพราะความรู๎เป็นกระบวนการได๎เป็นผลผลิต 
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แนวคิดที่  3  การใช๎โสตทัศนอุปกรณ์ในรูปการจัดระบบการใช๎ส่ือการสอนหลายอยําง   
มาชํวยการสอนให๎เหมาะสม  และใช๎เป็นแหลํงความรู๎ส าหรับนักเรียนแทนการให๎ครูเป็นผู๎ถํายทอด
ความรู๎ให๎แกํนักเรียนอยูํตลอดเวลา  แนวทางใหมํในการเรียนรู๎จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบ
ประสมให๎เป็นชุดกิจกรรม  เพื่อเปล่ียนจากการใช๎ส่ือเพื่อชํวยครูสอนมาเป็นชํวยผู๎เรียน 

สุราษฎร ์พรมจันทร์ (2548: 102-106) ได๎สรุปเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน ไว๎ดังนี้ 
1. ส่ือ คือ ส่ิงตําง ๆ ที่ใช๎เป็นตัวกลางระหวํางผู๎สํงกับผู๎รับ เพื่อใช๎ถํายทอดข๎อมูลขําวสาร

ตําง ๆ ส่ือในการเรียนการสอนมีมากมาย ตั้งแตํการเขียนในกระดานด า การจัดท าเป็นแผํนใส      
แผํนภาพ หํุนจ าลอง หรือของจริง  

2. การจะเลือกใช๎ส่ือในการเรียนการสอนมีข๎อพิจารณาในเบ้ืองต๎นก็คือ  
2.1  วัตถุประสงค์การสอน/เนื้อหา  
2.2  พื้นฐานความรู๎และประสบการณ์ผู๎เรียน  
2.3  ความคุ๎มคําในการใช๎  
2.4  ส่ิงอ านวยความสะดวกตํางๆ  

3. แนวคิดในการเลือกส่ือเพื่อใช๎ในการเรียนการสอน  อาจมองจากส่ือที่เป็นนามธรรม   
ไปหาส่ือที่เป็นรูปธรรมมากกวําก็ได๎ โดยพิจารณาจากค าพูดค าเขียน ไปหาภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
หํุนจ าลองและของจริง  

4. การใช๎ส่ือนอกจากจะสํงเสริมผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ที่งํายสะดวกรวดเร็วแล๎ว  ยังจะ
ชํวยประหยัด เวลาในการสอน และท าให๎การเรียนนําสนใจเพิ่มมากขึ้นด๎วย อยํางไรก็ตามการจะ
ผลิตส่ือไปใช๎ในการเรียนการสอนจริงๆ จะต๎องค านึงถึงในเรื่องความคุ๎มคําทางวิชาการ คําใช๎จําย 
เวลา ความประณีตและความปลอดภัยในการใช๎ส่ือตํางๆ เหลํานั้นด๎วย  

แนวคิดที่  4  ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน  และนักเรียนกับสภาพแวดล๎อมเดิม
นักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู๎จากครูเทํานั้น  แทบจะไมํมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตํอเพื่อนๆ
และตํอครู  นักเรียนจึงขาดทักษะการแสดงออก  และการท างานเป็นกลํุม จึงได๎น ากระบวนการกลํุม
สัมพันธ์มาใช๎ในการเรียนการสอน  เพื่อเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ประกอบกิจกรรมด๎วยกัน ซ่ึงน ามาสํู
การผลิตส่ือการสอนในรูปแบบชุดกิจกรรม 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545:85) กลําววํา ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง 
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางบุคคล 2 คน หรือบุคคล 2 ฝ่าย โดยตํางฝ่ายตํางมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน 
ปฏิสัมพันธ์ในห๎องเรียนมี 3 ลักษณะ ได๎แกํ 

1. ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน ถ๎าปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียนเป็นไปด๎วยดี 
หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนตํางมีความสัมพันธ์อันดีตํอกัน ครูเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ซักถาม       
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ครูให๎ความเป็นกันเองแกํนักเรียน ให๎นักเรียนมีอิสระ และมีความสบายใจในการท ากิจกรรม  
บรรยากาศภายในห๎องเรียนก็จะไมํตึงเครียด เป็นบรรยากาศที่รื่นรมย์ นําเรียน นําสอน  ซ่ึงจะ
สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดี 

2. ปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในห๎องเรียนจะเต็มไปด๎วยความ 
อบอํุน สร๎างความรู๎สึกที่ดีให๎แกํนักเรียนได๎ถ๎านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน คือ มีความสมัคร
สมานสามัคคี รักใครํกลมเกลียวกัน ชํวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีน้ าใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํซ่ึงกันและกัน 
นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกันได๎นั้น ขึ้นอยูํกับครูเป็นส าคัญ คือ เป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักเรียน 
ปกครองดูแลนักเรียนได๎ทั่วถึง ส่ังสอนอบรมบํมนิสัย และแก๎ไขพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมของ
นักเรียนได๎ถูกต๎อง นักเรียนก็จะคํอยๆ ซึมซาบและซับเอาส่ิงที่ดีงามไว๎ปฏิบัติจนเป็น คุณลักษณะ
เฉพาะตนที่พึงประสงค์ เมื่อนักเรียนทุกคนตํางเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  
ตํอกัน อันเป็นสํวนสร๎างเสริมให๎เกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนาขึ้นในห๎องเรียน 

3. ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจารํวมกันในชั้นเรียนระหวํางครูกับนักเรียน อาจ
เป็นการบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน  เป็นต๎น 
ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลตํอการสร๎างบรรยากาศในชั้นเรียนเชํนกัน 

แนวคิดที่ 5 การจัดสภาพส่ิงแวดล๎อมการเรียนรู๎โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู๎มาใช๎ โดย
ใช๎จัดสภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยตนเอง  ได๎ทราบวํา การตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิด  ได๎รับการเสริมแรงที่ท าให๎นักเรียนภาคภูมิใจหรือคิดถูก อันจะท าให๎
เกิดการกระท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีกในอนาคต  และได๎เรียนรู๎ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง 

เกศินี โชติเสถียร (2553: 64) กลําวถึง การจัดสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ (Learning 
Environment ) มีความหมายวํา ส่ิงตํางๆ สภาวะแวดล๎อมที่อยูํรอบๆ ตัวผู๎เรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม สํงผลตํอผู๎เรียนทั้งทางบวกและทางลบ  และมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน เชํน ห๎องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสวํางพอเพียง สะอาด สงบ 
อากาศถํายเท มีส่ิงอานวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู๎  มีบรรยากาศ
ในการเรียนที่ดี ก็จะสํงผลทางบวกตํอผู๎เรียน ทาให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข มีความตั้งใจและ
กระตือรือร๎นในการเรียน หากบรรยากาศเต็มไปด๎วยความสกปรก เต็มไปด๎วยข๎าวของที่ไมํเป็น
ระเบียบ ก็จะสํงผลทางลบตํอผู๎เรียนท าให๎บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด๎วยความเครํงเครียด ผู๎สอน
ก็จะรู๎สึกท๎อถอย ไมํเป็นผลดีตํอการเรียนการสอน 
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กาญจนา  เกียรติประวัติ (2554: 105) กลําวถึง ความส าคัญของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
วํามีหลายประการดังนี้ 

 1. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่เหมาะสม เชํนห๎องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และส่ือการเรียน
การสอนครบถ๎วน ท าให๎ผู๎เรียนมีความสุขในการเรียน ผู๎สอนก็มีความสุขในการสอน ส่ิงตํางๆ 
เหลํานี้ก็จะชํวยสนับสนุนและสํงเสริมให๎การเรียนการสอนด าเนินไปด๎วยความราบรื่น สะดวก 
รวดเร็ว ตามแผนที่วางไว๎  

 2. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎สนับสนุนการเรียนรู๎หลายด๎านเชํนท าให๎ผู๎เรียนเกิดความ
ประทับใจ เป็นตัวกระตุ๎นผู๎เรียนให๎มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปล่ียนเจตคติไป
ในทางที่ดี มีความพึงพอใจในการเรียนชํวยให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ปัจจัยส าคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนก็คือความรู๎สึกที่เกิดจากตัวผู๎เรียน ความรู๎สึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน 
อยากรู๎ซ่ึงจะเป็น ตัวการน าไปสํูการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้นถ๎าผู๎เรียนอยูํใน
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด๎านกายภาพ จิตภาพ และทางด๎านสังคมภาพแล๎ว        
จะชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกดังกลําวได๎  

3. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ชํวยจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่พึงประสงค์ให๎แกํผู๎เรียน
ประสบการณ์การเรียนรู๎ขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อม ตามปกติแล๎วการรับรู๎และการเรียนรู๎ของผู๎เรียน   
จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได๎ปะทะ  สัมพันธ์กับส่ิงภายนอกที่มากระตุ๎นประสาทสัมผัสของผู๎เรียน        
การปะทะสัมพันธ์กับส่ิงตํางๆ เป็นการสร๎างประสบการณ์ ดังนั้นถ๎าเราต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ดีก็ต๎องจัดให๎ผู๎เรียนอยูํในสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่ดีกํอนแล๎ว
สภาพแวดล๎อมตํางๆ เหลํานั้นจะเป็นตัวก าหนดประสบการณ์ของผ๎ูเรียนภายหลัง 

4. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่ดีจะชํวยพัฒนาบุคลิกภาพของผู๎เรียน  จุดมุํงหมายที่ส าคัญ
ของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือมุํงให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกายวาจาและ
ใจตามแบบอยํางท่ีสังคมยอมรับกลําวคือมีคุณธรรม และจริยธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี มีการ
ประพฤติปฏิบัติสามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางดี  การที่จะหลํอหลอมพฤติกรรม  หรือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผ๎ูเรียนให๎เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์นั้นต๎องใช๎เวลาและอาศัยปัจจัย
หลายอยํางประกอบกัน จึงจะสามารถกลํอมเกลาผ๎ูเรียนได๎ สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ถือวําเป็นปัจจัย
หนึ่งที่จะชํวยปรับหรือโน๎มน๎าว  พฤติกรรมของผู๎เรียน โดยเฉพาะสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มี
บรรยากาศที่อบอํุน เป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
ตัดสินปัญหาด๎วยเหตุผลตํางๆ เหลํานี้จะคํอยๆ แทรกซึมเข๎าไปในความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ เรียน  
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สะสมทีละน๎อยจนในที่สุดก็จะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู๎  ตลอดจน
คํานิยมตํางๆ ของผ๎ูเรียน 

 5. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎มีสํวนชํวยในการควบคุมชั้นเรียนให๎ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎เป็นตัวก าหนดอาณาเขตของการเรียน ท าให๎มีบรรยากาศที่แตกตํางไปจาก
กิจกรรมอ่ืน ยกตัวอยํางเชํน ลักษณะของสภาพแวดล๎อมในสถานเริงรมย์  ผู๎เรียนเมื่ออยูํใน
สภาพแวดล๎อมทางการเรียนที่จัดไว๎อยํางเหมาะสม  ก็จะรู๎จักส ารวมอยูํในระเบียบวินัยมากขึ้น 
โดยเฉพาะถ๎ามีการจัดโต๏ะเก๎าอ้ีของนักเรียนอยํางมีวัตถุประสงค์จะชํวยให๎การควบคุมชั้นเรียนมี
ระบบระเบียบและงํายส าหรับผ๎ูสอนมากขึ้น  

6. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎เป็นแหลํงทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพแวดล๎อมการ
เรียนรู๎ในปัจจุบันเป็นไปอยํางกว๎างขวาง หลายแหลํงเห็นความส าคัญของมุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ 
มุมส่ือการเรียนการสอน ท าให๎ทั้งผู๎เรียนและผู๎สอน สามารถใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม
ได๎ตลอดเวลาที่ต๎องการ เป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  สามารถจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางได๎อยํางดี นอกจากนี้แหลํงทรัพยากรการเรียนจะชํวยพัฒนาความ
รับผิดชอบให๎เกิดขึ้นในตัวผู๎เรียนตลอดจนเป็นการสร๎างนิสัยให๎ใฝ่เรียนใฝ่รู๎  ศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง ไมํยึดติดอยูํเฉพาะความรู๎ที่ได๎จากผู๎สอน  

7. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎เสริมสร๎างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ 
ที่ดีจะท าให๎บรรยากาศในการเรียนเอ้ือตํอการเรียนการสอนให๎ดาเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด ในสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบายสงบ  ปราศจาก
ส่ิงรบกวนจะชํวยสร๎างบรรยากาศทางวชิาการให๎เกิดขึ้นท าให๎ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎นที่ จะศึกษา
หาความรู๎หรือท ากิจกรรมการเรียนตํางๆ อยํางตั้งใจและมีสมาธิ ยิ่งถ๎าผู๎สอนและเพื่อนรํวมชั้นซ่ึง   
จัดวําเป็นสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ด๎าน จิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอํุน เป็นมิตร ก็จะยิ่งท าให๎
บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น 

8. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ชํวยสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน  และ
ผู๎เรียนกับผ๎ูเรียนด๎วยกัน การจัดสถานที่ โต๏ะ เก๎าอ้ี อุปกรณ์ตํางๆ ให๎งํายตํอการเคล่ือนไหวโยกย๎าย 
ท าให๎ผู๎สอนไปถึงตัวผู๎เรียนได๎สะดวก ต าแหนํงของผ๎ูสอนไมํจ าเป็นต๎องอยูํหน๎าชั้นเสมอไป ผู๎สอน
อาจนั่งอยูํทํามกลางผ๎ูเรียนเพื่อให๎ค าปรึกษา แนะแนวทางสภาพแวดล๎อมเชํนนี้ชํวยให๎ผู๎สอนมีความ
ใกล๎ชิดกับผ๎ูเรียนมากขึ้น ท าให๎ได๎รู๎จักอุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลได๎ดี 
สํวนผู๎เรียนจะลดความกลัว และมีความกล๎ามากขึ้น กล๎าพูด กล๎าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติที่ดีตํอ
ผู๎สอน  
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9. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่เหมาะสมจะชํวยลดความเมื่อยล๎า  หรือความอํอนเพลีย 
ทางด๎านสรีระของผู๎เรียนเชํนการจัดโต๏ะเก๎าอ้ีที่มีขนาดพอเหมาะกับรํางกาย  ของผู๎เรียนชํวยให๎    
การนั่งสบายสามรถนั่งได๎นานๆ โดยไมํปวดหลัง การให๎แสงสวํางในห๎องเรียนที่เหมาะ จะชํวยให๎
ผู๎เรียนคลายความเมื่อยล๎าของสายตา นอกจากนี้ยังเป็นการสํงเสริมพัฒนาการของผ๎ูเรียนด๎านราํงกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด๎วย  จากแนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรมดังกลําวนี้  จึงเป็นแนวทางใน
การสร๎างชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพ  เป็นมาตรฐานทั้งทางด๎านเนื้อหา  กิจกรรม  การจัดสภาพแวดล๎อม 
และที่ส าคัญเป็นแนวคิดที่ค านึงถึงผู๎เรียนเป็นส าคัญ  จึงตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียน   
อยํางแท๎จริง 

สรุปได๎วํา คนทุกคนมีพัฒนาการทางความรู๎ความเข๎าใจ หรือ  การรู๎คิดโดยผําน
กระบวนการที่เรียกวํา Acting, Imagine  และ  Symbolizing  ซ่ึงอยูํในขั้นพัฒนาการทางปัญญา
คือ  Enactive, Iconic  และ Symbolic representation ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตมิใชํ
เกิดขึ้นชํวงใดชํวงหนึ่งของชีวิตเทํานั้น Bruner เห็นด๎วยกับ Piajet ที่วํา มนุษย์เรามีโครงสร๎างทาง
สติปัญญา (Cognitive Structure) มาตั้งแตํเกิด   ในวัยเด็กจะมีโครงสร๎างทางสติปัญญาที่ไมํ
ซับซ๎อน   เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล๎อมจะท าให๎โครงสร๎างทางสติปัญญาขยาย  และซับซ๎อน
เพิ่มขึ้น หน๎าท่ีของครูคือ การจัดสภาพส่ิงแวดล๎อมที่ชํวยเอ้ือตํอการขยายโครงสร๎างทางสติปัญญา
ของผ๎ูเรียน 
 
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

ทิศนา  แขมมณี(2543: 10-12) กลําววํา องค์ประกอบชุดกิจกรรมนั้น มีความส าคัญตํอการ
สร๎างชุดกิจกรรมเป็นอยํางยิ่ง เพราะจะเป็นแนวทางในการสร๎างชุดกิจกรรมให๎เป็นไปอยํางมีระบบ
และสมบูรณ์ในตัวเอง  และควรประกอบด๎วย  

1. ชื่อกิจกรรม ประกอบด๎วยหมายเลขกิจกรรม  ชื่อของกิจกรรม  และเนื้อหาของกิจกรรมนั้น 
2. ค าช้ีแจง  เป็นสํวนที่อธิบายความมุํงหมายหลักของกิจกรรม และลักษณะของการจัด

กิจกรรมเพื่อให๎บรรลุจุดมุํงหมายนั้น 
3. จุดมุํงหมาย  เป็นสํวนที่ระบุจุดมุํงหมายที่ส าคัญของกิจกรรมนั้น 
4. ความคิดรวบยอด  เป็นสํวนที่ระบุเนื้อหาหรือมโนทัศน์ของกิจกรรมนั้น สํวนนี้ควร

ได๎รับการย้ าและเน๎นเป็นพิเศษ 
5. ส่ือ เป็นสํวนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม เพื่อชํวยให๎ครูทราบ

วําต๎องเตรียมอะไรบ๎าง 
  6. เวลาท่ีใช๎ เป็นสํวนที่ระบุโดยประมาณวํา กิจกรรมนั้นควรใช๎เวลาเพียงใด 
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7. ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม  เป็นสํวนที่ระบุในการจัดกิจกรรมอยํางเป็นขั้นตอน 
เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎  ซ่ึงนอกจากจะสอดคล๎องกับหลักวิชาแล๎ว ยังเป็นการอ านวย
ความสะดวกแกํครูในการด าเนินการ ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

7.1 ขั้นน า  เป็นการเตรียมความพร๎อมของผ๎ูเรียน 
7.2 ขั้นกิจกรรม  เป็นสํวนที่ท าให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  

ท าให๎เกิดประสบการณ์น าไปสํูการเรียนรู๎ตามเป้าหมาย 
7.3 ขั้นอภิปราย  เป็นสํวนที่ผู๎เรียนจะได๎มีโอกาสน าประสบการณ์ที่ได๎รับจาก          

ขั้นกิจกรรมมาวิเคราะห์  เพื่อให๎เกิดความเข๎าและอภิปรายเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ที่กว๎างขวางออกไปอีก 
  7.4 ขั้นสรุป  เป็นสํวนที่ครูและผู๎เรียนประมวลข๎อความรู๎ที่ได๎จากขั้นกิจกรรม และขั้น
อภิปราย  น ามาสรุปหาสาระส าคัญที่สามารถน าไปใช๎ตํอไป 

7.5 ขั้นฝึกปฏิบัติ  เป็นสํวนที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎น าความรู๎ที่ได๎จากการเรียนในกิจกรรม
ไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 

7.6 ขั้นประเมินผล เป็นสํวนที่ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียนหลังจากการฝึก
ปฏิบัติครบถ๎วนทุกขั้นตอนแล๎ว โดยได๎ท าแบบฝึกกิจกรรมทบทวนท๎ายชุดกิจกรรม 

สุกิต ศรีพรหม(2551: 69) ได๎สรุปองค์ประกอบของชุดกิจกรรม  ประกอบด๎วย
องค์ประกอบ 7 อยําง คือ 

1. เนื้อหาหรือมโนทัศน์ที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนศึกษา (Concept Focus) ชุดกิจกรรมเน๎นให๎
ผู๎เรียนศึกษาเพียงมโนทัศน์หลักเรื่องเดียว 

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เป็นส่ิงที่ส าคัญที่สุดที่จะ
ท าให๎ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นั้นประสบความส าเร็จหรือล๎มเหลวเป็นข๎อความที่ระบุถึงพฤติกรรม
ที่คาดวําจะให๎เกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู๎  ควรระบุชัดเจนให๎ผู๎เรียนเข๎าใจอยํางแจํมแจ๎งเพราะ
วัตถุประสงค์นี้เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. มีกิจกรรมให๎เลือกหลายๆ อยําง (Multiple Active Methodologies) คือ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่ต๎องการให๎นักเรียนปฏิบัติ เชํน ท างานกลํุมท าการทดลองหรือใช๎ส่ือการเรียนชนิดตํางๆ 
การที่มีกิจกรรมให๎นักเรียนเลือกปฏิบัติหลายๆ ทางมาจากความเชื่อที่วําไมํมีวิธีใดวิธีหนึ่งจะเหมาะ
ที่สุดกับนักเรียนทุกคน 

4. วัสดุประกอบการเรียน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมให๎เลือกหลาย
ทางนั้นจ าเป็นต๎องมีวัสดุประกอบการเรียนหลายๆ อยําง เชํน แผนภูมิภาพ หํุนจ าลอง เทป
บันทึกเสียง เป็นต๎น วัสดุหรือส่ือการเรียนเป็นแหลํงท่ีจะชํวยให๎นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เกิดการเรียนรู๎ในมโนทัศน์ที่ก าหนดให๎ 
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5. แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดูวํานักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในการเรียนรู๎จากการสอนมากน๎อยเพียงใด แบบทดสอบท่ีใช๎อาจใช๎ใน 3 ลักษณะ 

5.1 แบบทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) 
5.2 แบบทดสอบตนเอง (Self-test) 
5.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

6. กิจกรรมส ารองหรือกิจกรรมเพิ่มเติม (Breadth and Depth Activities) หลังจากที่
นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนแล๎วอาจท ากิจกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตามความสนใจ 

7. ค าช้ีแจงวิธีใช๎ชุดกิจกรรม (Instruction) เนื่องจากชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อให๎นักเรียน 
เรียนด๎วยตนเอง ค าช้ีแจงวิธีใช๎ชุดกิจกรรมท าให๎นักเรียนสามารถเข๎าใจและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2551: 52) เสนอวํา ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบส าคัญ        
4 ประการ ได๎แกํ 

1. คูํมือการใช๎ชุดกิจกรรม เป็นคูํมือหรือแผนการสอนส าหรับผู๎สอนใช๎ศึกษาและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตํางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดชี้แจงไว๎อยํางชัดเจน เชํน การน าเข๎าสํูบทเรียน การจัดชั้นเรียน 
บทบาทผ๎ูเรียน เป็นต๎น ลักษณะของคูํมืออาจจัดท าเป็นเลํมหรือแผํนพับก็ได๎ 

2. บัตรค าส่ังหรือบัตรงาน เป็นเอกสารที่บอกให๎ผู๎เรียนประกอบกิจกรรมแตํละอยํางตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว๎ บรรจุอยูํในชุดกิจกรรม บัตรค าส่ังหรือบัตรงานจะมีครบตามจ านวนกลํุมหรือ
จ านวนผู๎เรียน ซ่ึงประกอบด๎วย ค าอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา ค าส่ังให๎ผู๎เรียนประกอบกิจกรรมและ
การสรุปบทเรียน การจัดท าบัตรค าส่ังหรือบัตรงานสํวนใหญํนิยมใช๎กระดาษแข็งขนาด 6× 8 นิ้ว 

3. เนื้อหาสาระและส่ือการเรียนประเภทตํางๆ จัดไว๎ในรูปของส่ือที่หลากหลายอาจแบํงได๎ 
2 ประเภทดังนี้ 

3.1 ประเภทเอกสารส่ิงพิมพ์ เชํน หนังสือ วารสาร บทความ ใบความรู๎(Fact Sheet) 
ของเนื้อหาเฉพาะเรื่อง บทเรียนโปรแกรมเป็นต๎น 

3.2 ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เชํน รูปภาพ แผนภาพ แผนภูม ิสมุดภาพ เทปบันทึกเสียง 
เทปโทรทัศน์ สไลด์ (Slide) วีดีทัศน์ (Video) ซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยสอน 
(CAI) เป็นต๎น 

4. แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบท่ีใช๎วัดและประเมินความรู๎ด๎วยตนเอง ทั้งกํอนและ
หลังเรียนอาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจับคูํ เลือกตอบ หรือ กาเครื่องหมายถูกผิดก็ได๎ 
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จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎มีผ๎ูก าหนดองค์ประกอบของ
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ไว๎หลายรูปแบบ  ผู๎วิจัยจึงได๎น ามาก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน)   ดังนี้ 

1.  ชื่อกิจกรรม 
2.  ค าน า 
3. ค าช้ีแจงส าหรับครูผู๎สอน 
4.  ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
5.  สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 
6.  ใบความรู๎/ใบกิจกรรม 
7.  แบบทดสอบ 
8.  แผนการจัดการเรียนรู๎ 

ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสร๎างชุดกิจกรรมเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน  ได๎มีนักการศึกษาหลายทําน

ได๎เสนอขั้นตอนการสร๎างชุดกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545: 123) กลําววํา ได๎ล าดับขั้นตอนในการพัฒนา ชุดการสอน       

ที่ส าคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้  
1. หมวดหมูํ เนื้อหา และประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือ บูรณาการเป็น

แบบสหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม  
2. ก าหนดหนํวยการสอน แบํงเนื้อหาออกเป็นหนํวยการสอนโดยประมาณเนื้อหาวิชา     

ที่จะถํายทอดความรู๎แกํนักเรียนได๎ในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งครั้ง  
3. ก าหนดหัวเรื่อง ผู๎สอนต๎องถามตัวเองในการสอนแตํละหนํวยควรให๎ประสบการณ์แกํ

ผู๎เรียนอะไรบ๎างแล๎วก าหนดออกมาเป็น 4 – 5 หัวเรื่อง 
4. ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ มโนทัศน์และหลักการที่ก าหนดจะต๎อง สอดคล๎องกับ

หนํวยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ์ส าคัญไว๎เพื่อเป็นแนวทาง การจัดเนื้อหา 
มาสอนให๎สอดคล๎องกัน  

5. ก าหนดจุดประสงค์ให๎สอดคล๎องกับหัวเรื่อง  เป็นจุดประสงค์ทั่วไปกํอน  แล๎ว
เปล่ียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่มีเงื่อนไขและเกณฑ์การเปล่ียนพฤติกรรม  

6. กิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ซ่ึงเป็น แนว
ทางการเลือกและการผลิตส่ือการเรียนการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกิจกรรม ทุกอยํางที่
ผู๎เรียนปฏิบัติ เชํน การอําน การท ากิจกรรมตามใบงาน ตอบค าถาม เขียนภาพ เลํนเกม เป็นต๎น  



45 
 

7. ก าหนดแบบประเมินผล ต๎องประเมินผลให๎ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  โดยใช๎
แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให๎ผู๎สอนทราบคําหลังจากผํานกิจกรรมมาเรียบร๎อยแล๎วผู๎เรียนได๎เปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎หรือไมํ  

8. เลือกและผลิตส่ือการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ครูใช๎ คือ เป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เมื่อผลิตส่ือการสอนของแตํละหัวเรื่องแล๎ว ก็จัดส่ือการสอนเหลํานั้นไว๎ เป็นหมวดหมูํน าไป
ทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวํา “ชุดกิจกรรม”  

9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกันวํา ชุดกิจกรรมที่ สร๎างขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการสอนผู๎สร๎างจาต๎องก าหนดเกณฑ์ลํวงหน๎า โดยค านึงหลักที่วํา การเรียนรู๎เป็น
กระบวนการชํวยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผ๎ูเรียนให๎บรรลุผล  

10. การใช๎ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ได๎ปรับปรุงแล๎วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ 
สามารถน าไปสอนผู๎เรียนได๎ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดับการศึกษา โดยก าหนด
ขั้นตอนการใช๎ดังนี้  

10.1 ให๎ผู๎เรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรู๎เดิมของ ผู๎เรียน  
10.2 ขั้นน าเข๎าสํูบทเรียน  
10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน  
10.4 ขั้นสรุปบทเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดพฤติกรรม การเรียนรู๎หลังเรียน

ที่เปล่ียนไป 
สุวิทย ์มูลค า และอรทัย มูลค า (2551: 53-54) ได๎สรุปขั้นตอนของการผลิตชุดกิจกรรม มี

ขั้นตอนดังนี้ 
1. ก าหนดเรื่องเพื่อท าชุดกิจกรรม อาจก าหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือก าหนดเรื่องใหมํ

ขึ้นมาก็ได๎การจัดแบํงเรื่องยํอยจะขึ้นอยูํกับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใช๎ชุดกิจกรรมนั้นๆ 
การแบํงเนื้อเรื่องเพื่อท าชุดกิจกรรมในแตํละระดับยํอมไมํเหมือนกัน 

2. ก าหนดหมวดหมูํเนื้อหาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมูํวิชาหรือบูรณาการ
แบบสหวิทยาการได๎ตามความเหมาะสม 

3. จัดเป็นหนํวยการสอน จะแบํงเป็นกี่หนํวย แตํละหนํวยจะใช๎เวลาเทําไรนั้นควร
พิจารณาให๎เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันผู๎เรียน 

4. ก าหนดหัวเรื่อง จัดแบํงหนํวยการสอนเป็นหัวข๎อยํอยๆ เพื่อสะดวกตํอการเรียนรู๎        
แตํละหนํวยควรประกอบด๎วยหัวข๎อยํอย หรือประสบการณ์ในการเรียนรู๎ประมาณ 4-6 หัวข๎อ 

5. ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ  ต๎องก าหนดให๎ชัดเจนวําจะให๎ผู๎เรียนเกิด
ความคิดรวมยอดหรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร ถ๎าผ๎ูสอนเองยังไมํรู๎ชัดเจนวําจะให๎ผู๎เรียน
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เกิดการเรียนรู๎อะไรบ๎างการก าหนดกรอบความคิด หรือหลักการก็จะให๎ชัดเจน ซ่ึงจะรวมไปถึง    
การจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระ ส่ือและสํวนประกอบอ่ืนๆ ก็จะไมํชัดเจนตามไปด๎วย 

6. ก าหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
รวมท้ังการก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎ไว๎ให๎ชัดเจน 

7. ก าหนดกิจกรรมการเรียน ต๎องก าหนดให๎สอดคล๎องวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซ่ึงจะ
เป็นแนวทางในการเลือกและผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยํางท่ีผู๎เรียน
ปฏิบัติ เชํน การอําน การท ากิจกรรมตามบัตรค าส่ัง การตอบค าถาม การเขียนภาพการทดลอง      
การเลํนเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นต๎น 

8. ก าหนดแบบประเมินผล ต๎องออกแบบประเมินผลให๎ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช๎การสอบแบบอิงเกณฑ์  (การวัดผลที่ยึดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ใน
วัตถุประสงค์โดยไมํมีการน าไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) เพือ่ให๎ผู๎สอนทราบวําหลังจากผํานกิจกรรม
มาเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎เรียนได๎เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎มากน๎อยเพียงใด 

9. เลือกและผลิตส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ผู๎สอนใช๎ถือเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ิน เมื่อผลิตส่ือการสอนในแตํละหัวเรื่องเรียบร๎อยแล๎ว ควรจัดส่ือการสอนเหลํานั้นแยกออกเป็น
หมวดหมูํในกลํอง/แฟ้มที่เตรียมไว๎ กํอนน าไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรง ความเที่ยงกํอน
น าไปใช๎ เราเรียกส่ือการสอนแบบนี้วํา  ชุดกิจกรรมโดยปกติรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ดีควรมี
มาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช๎และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในการเก็บรักษา โดยพิจารณา
ในด๎านตํางๆ เชํน การใช๎ประโยชน์ความประหยัด ความคงทนถาวร ความนําสนใจ ความทันสมัย 
ทันเหตุการณ์ ความสวยงามเป็นต๎น 

10. สร๎างข๎อทดสอบกํอนและหลังเรียนพร๎อมท้ังเฉลย การสร๎างข๎อสอบเพื่อทดสอบกํอน
และหลังเรียนควรสร๎างให๎ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่ก าหนดให๎เกิดการเรียนรู๎โดยพิจารณา
จากจุดประสงค์การเรียนรู๎เป็นส าคัญ ข๎อสอบไมํควรมากเกินไปแตํควรเน๎นกรอบความรู๎ส าคัญใน
ประเด็นหลักมากกวํารายละเอียดปลีกยํอย หรือถามเพื่อความจ าเพียงอยํางเดียว เมื่อสร๎างเสร็จแล๎ว
ควรท าเฉลยไว๎ให๎พร๎อมกันสํงไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

11. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เมื่อสร๎างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร๎อยแล๎วต๎องน าชุด
กิจกรรมนั้นๆ ไปทดสอบโดยวิธีการตํางๆ กํอนน าไปใช๎จริง เชํน ทดลองเพื่อปรับปรุงแก๎ไขให๎
ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต๎อง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหาเป็นต๎น 

 
 
 



47 
 

ขั้นตอนการสร๎างชุดกิจกรรม มีดังนี้ (บ ารุงศักดิ์  บูระสิทธ์ิ, 2548: 57)             
1. ก าหนดหมวดหมูํเนื้อหาและประสบการณ์ 
2. ก าหนดหนํวยการสอน โดยแบํงเนื้อหาออกเป็นหนํวยที่ครูจะสามารถถํายทอดให๎

นักเรียนแตํละครั้ง 
3. ก าหนดหัวเรื่อง 
4. ก าหนดมโนคติและหลักการ 
5. ก าหนดวัตถุประสงค์ให๎สอดคล๎องกับหัวเรื่อง 
6. ก าหนดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7. ก าหนดแบบประเมินผล 
8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วัสดุ  อุปกรณ์  
9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 
10. การใช๎ชุดกิจกรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนส าคัญ คือ ให๎นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน  ขั้น

น าเข๎าสํูบทเรียน  ขั้นประกอบกิจกรรม  ขั้นสรุปผลการเรียน และท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดู
พฤติกรรมการเรียนรู๎ที่ได๎เปล่ียนไป 

สรุปได๎วําขั้นตอนการสร๎างชุดกิจกรรมประกอบด๎วย การศึกษาเนื้อหาสาระของวิชา
ทั้งหมดแบํงหนํวยการเรียน  ก าหนดหนํวยการเรียนการสอน  ก าหนดความคิดรวบยอดหรือ
สาระส าคัญก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู๎  วิเคราะห์งานและจัดล าดับกิจกรรม ก าหนดส่ือและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสร๎างแบบทดสอบ ทดลองใช๎ชุดกิจกรรม และหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม 

 
ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2550: 84) ได๎เสนอขั้นตอนการใช๎ชุดกิจกรรม รายบุคคลหรือ         
ชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ ควรด าเนินการดังนี้ 

1. ผู๎สอนควรแนะน าหรือชี้แจงภาพรวมของชุดกิจกรรม  เพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎เรียนได๎
เข๎าใจ เชํน ลักษณะการจัดการเรียนรู๎ สํวนประกอบที่ส าคัญ แนะน าการใช๎บัตรค าส่ัง การใช๎ส่ือ
ตํางๆ เป็นต๎น 

2. ให๎ผู๎เรียนศึกษาด๎วยตนเองจากบัตรค าส่ังและด าเนินตามกิจกรรมของบัตรค าส่ังจนครบ
กระบวนการโดยมีการประเมินตนเองทั้งกํอนและหลังการใช๎ชุดกิจกรรม  ชุดกิจกรรมแบบกลํุม
กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมส าหรับการเรียนเป็นกลํุมยํอยโดยปกติชุดกจิกรรมชนดินี้มักจะใช๎การสอน
แบบศูนย์การเรียน ดังนั้นการใช๎ชุดกิจกรรมควรน าเนินการดังนี้ 
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2.1  แนะน าหรือชี้แจงการใช๎ชุดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎เรียนเข๎าใจวิธีใช๎ 
2.2  แบํงกลํุมยํอยผู๎เรียนตามจ านวนชุดกิจกรรม 
2.3  ให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมตามบัตรค าส่ังที่อยูํในชุดกิจกรรมโดยเริ่มต๎นพร๎อมๆ กัน

ภายในชุดกิจกรรมจะก าหนดค าส่ัง กิจกรรม การประเมิน ภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 
2.4  เมื่อผู๎เรียนกลํุมใดประกอบกิจกรรมเสร็จตามเวลาที่ก าหนดแล๎ว  ให๎สลับ

หมุนเวียนกับกลํุมอ่ืนๆ ในกรณีที่ยังสลับกลํุมไมํได๎ให๎ปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู๎ส ารอง     
ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยายของผู๎สอนการใช๎ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยายของครู              
ควรด าเนินการดังนี้ 

2.4.1  ผู๎สอนต๎องท าความเข๎าใจอยํางดีกับบัตรค าส่ัง เนื้อหา ส่ือ ใบงานและ
กิจกรรม 

2.4.2  ผู๎สอนต๎องเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือส่ือในการน าเสนอหรือการสาธิตโดย 
ฝึกให๎เกิดทักษะกํอนน าไปปฏิบัติจริง 

2.4.3  ผู๎สอนต๎องประเมินการใช๎ชุดกิจกรรมเพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับการปรับปรุง
ในโอกาสตํอไป 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2551: 56) เสนอวําการใช๎ชุดกิจกรรมจะใช๎ตามประเภท
และจุดประสงค์ที่ท าขึ้นมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 
 1. ขั้นทดสอบกํอนเรียน  ให๎ผู๎เรียนได๎ทดสอบกํอนเรียนเพื่อพิจารณาพื้นความรู๎เดิมของ
ผู๎เรียน อาจใช๎เวลาประมาณ 10-15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบให๎ผู๎เรียนแตํละคนทราบ     
พื้นฐานความรู๎ของตน 
 2. ขั้นน าเข๎าสํูบทเรียน  เพื่อเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนเกิดความกระตือรือร๎นที่จะ
เรียนรู๎ 
 3. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนผู๎   สอนจะต๎องชี้แจงหรืออธิบายให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ        
อยํางละเอียดทุกขั้นตอนกํอนลงมือท ากิจกรรม 
 4. ขั้นสรุปบทเรียน  ผู๎สอนน าสรุปบทเรียนซ่ึงอาจท าได๎โดยการถามหรือให๎ผู๎เรียนสรุป
ความเข๎าใจหรือสาระที่ได๎จากการเรียนรู๎เพื่อให๎แนํใจวําผู๎เรียนมีความคิดรวบยอดตามหลักการ        
ที่ก าหนด  
 5. ประเมินผลการเรียน  โดยการท าข๎อทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินดูวําผ๎ูเรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์หรือไมํเพื่อจะได๎ปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองของผ๎ูเรียนในกรณีที่ยังไมํผํานจุดประสงค์  
ที่ก าหนดข๎อใดข๎อหนึ่ง  
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 สรุปได๎วําขั้นตอนการใช๎ชุดกิจกรรมขึ้นอยูํกับประเภทและจุดประสงค์ที่สร๎างขึ้น
ประกอบด๎วย ทดสอบกํอนเรียน น าเข๎าสํูบทเรียน ประกอบกิจกรรม สรุปบทเรียน และประเมินผล 

 
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
 ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545) ได๎กลําวถึง  

1. ความจ าเป็นของการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ดังตํอไปนี้  
1.1  ส าหรับหนํวยงานผลิตชุดกิจกรรม เป็นการประกันคุณภาพของชุดกิจกรรมวําอยูํ

ในขั้นสูงเหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไมํทดสอบประสิทธิภาพและ ผลิต
ออกมาใช๎ประโยชน์ได๎ไมํดีก็ต๎องท าใหมํ เป็นการส้ินเปลืองท้ังเวลา แรงงาน และเงินทอง  

1.2  ส าหรับผ๎ูใช๎ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมชํวยให๎ผู๎เรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามที่มุํงหวัง 
ดังนั้นกํอนการน าชุดกจิกรรมไปใช๎ ครูควรมั่นใจวําชุดกิจกรรมนัน้มีประสิทธิภาพ ในการชํวยให๎ได๎
ชุดกิจกรรมที่มีคุณคําตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

1.3  ส าหรับผ๎ูผลิตชุดกิจกรรม การทดสอบหาประสิทธิภาพจะทาให๎ผู๎ผลิตมั่นใจได๎วํา 
เนื้อหาที่บรรจุในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมและงํายตํอการเข๎าใจ  อันจะชํวยให๎ผู๎ผลิต มีความ
ช านาญสูงขึ้น เป็นการประหยัดแรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรียมต๎นแบบ  

2. การก าหนดเกณฑ์หาประสิทธิภาพ หมายถึง การก าหนดระดับประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ การก าหนดเกณฑ์จะประเมินจากพฤติกรรม ของผู๎เรียน    
2 ประเภท คือ  
 2.1  ประเมินพฤติกรรมตํอเนื่อง เป็นการประเมินจากพฤติกรรมยํอยๆ หลาย
พฤติกรรม เรียกวํา “กระบวนการ” (Process) ของผู๎เรียนที่สังเกตจากการประกอบ กิจกรรมกลํุม 
กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีผู๎สอนก าหนด 
 2.2  พฤติกรรมขั้นสุดท๎าย เป็นการประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผ๎ูเรียนโดยพิจารณา
จากการสอบหลังเรียน  
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) กลําววํา การก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให๎มีคําเทําใดนั้นควร
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู๎ ความจ า มักจะตั้งไว๎ 80/80 , 85/85หรือ 
90/90 สํวนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจตั้งไว๎ต่ ากวํานี้ เชํน 75/75 เป็นต๎น เมื่อก าหนดเกณฑ์แล๎วน าไป
ทดลองจริง อาจได๎ผลไมํตรงตามเกณฑ์แตํไมํควรต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎เกินร๎อยละ 5 เชํน ถ๎า
ก าหนดไว๎ 90/90 ก็ควรได๎ไมํต่ ากวํา 85.5/85.5  
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3. การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน  
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 2545 ) ได๎เสนอขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนได๎
ดังนี้  
 3.1  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1: 1 (แบบเดี่ยว) เป็นการทดลองกับผู๎เรียนครั้งละ 1 คน โดย
ทดลอง 3 ครั้งกับเด็กอํอน ปานกลาง และเด็กเกํง ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล๎วปรับปรุงให๎ดี
ขึ้น โดยปกติคะแนนที่ได๎จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะได๎คะแนนต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานมาก  
 3.2  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1: 10 (แบบกลํุม) เป็นการทดลองกับผู๎เรียน 6 - 10 คน (คละ
ผู๎เรียนที่เกํง ปานกลาง และอํอน) ค านวณหาประสิทธิภาพแล๎วปรับปรุงในคราวนี้คะแนนของ
ผู๎เรียนจะเพิ่มขึ้น  
 3.3  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1: 100 (ภาคสนาม) เป็นการทดลองกับผู๎เรียนทั้งชั้น 30-40 
คน ค านวณหาคําประสิทธิภาพแล๎วท าการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได๎ควรใกล๎เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ หลัง
การทดลองค านวณหาประสิทธิภาพแล๎วปรับปรุงแก๎ไข ผลลัพธ์ที่ได๎ควรจะใกล๎เคียงกับเกณฑ์    
ที่ตั้งไว๎ ต่ ากวําเกณฑ์ได๎ไมํเกิน 2.5% 
 บุญชม ศรีสะอาด (2545) จ าแนกวิธีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเป็น 3 วิธีคือ  
 1. การหาประสิทธิภาพโดยผู๎เชี่ยวชาญ หรือครู โดยจะใช๎แบบประเมินผลให๎ ผู๎เชี่ยวชาญ
หรือครูพิจารณาท้ังด๎านคุณภาพ เนื้อหาสาระ และเทคนิคการจัดทาส่ือนั้นๆ แบบประเมินอาจเป็น
แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย สรุปผลเป็นความถ่ี
แล๎วอาจทดสอบความแตกตํางระหวํางความถ่ีด๎วยคําไค-สแควร์ 
 2. การหาประสิทธิภาพโดยผู๎เรียน มีลักษณะเชํนเดียวกันกับการหาประสิทธิภาพโดย
ผู๎เชี่ยวชาญหรือครู แตํเน๎นการรับรู๎คุณคําท่ีไดจ๎ากการเรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพของส่ือการสอน
ที่มีความเที่ยงตรงท่ีจะพิสูจน์คุณภาพ และคุณคําของส่ือการสอนนั้นๆ โดยจะวัดวําผ๎ูเรียนที่เกิดการ
เรียนรู๎อะไรขึ้นบ๎าง เป็นการวัดเฉพาะผลที่เป็นจุดประสงค์ของการสอนโดยใช๎ ชุดกิจกรรมนั้นอาจ
จ าแนกได๎เป็น 2 วิธี คือ  
 2.1 ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าไว๎ เชํน เกณฑ์ 80/80 หรือ 90/90  
 2.2 ไมํได๎ก าหนดเกณฑ์ไว๎ลํวงหน๎า แตํจะพิจารณาการเปรียบเทียบผลการสอบ หลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญหรือไมํ หรือเปรียบเทียบวําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด๎วย     
ชุดกิจกรรมนั้นสูงกวํา หรือเทํากับส่ือ หรือเทคนิคการสอนอยํางอ่ืนหรือไมํ โดยใช๎สถิติทดสอบ    
คําที(t – test) 
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 บ ารุงศักดิ์  บูระสิทธ์ิ (2548)  เสนอวําการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานจะเป็นเทําใดนั้นให๎
ผู๎สอนเป็นผู๎พิจารณาตามความเหมาะสม แตํโดยปกติเนื้อหาท่ีเป็นความรู๎มักจะต๎องเอาไว๎ที่  80/80, 
85/85, 90/90  สํวนเนื้อหาท่ีเป็นทักษะหรือเจตคติอาจตั้งไว๎ต่ ากวํานี้  คือ  70/70  หรือ  75/75  ทั้งนี้
หลังจากประเมินประสิทธิภาพแล๎วผลลัพธ์ควรใกล๎เคียงกับเกณฑ์ท่ีตั้งเอาไว๎  มีข๎อแม๎วํา  ต๎องไมํต่ ากวํา
เกณฑ์เกินกวํา  2.5%  

2.3  ประเมินโดยไมํได๎ตั้งเกณฑ์ไว๎ลํวงหน๎า  เป็นการประเมินด๎วยการเปรียบเทียบ    
ผลการสอบของผ๎ูเรียนภายหลังจากที่เรียนจากชุดกจิกรรมนั้นแล๎ว (Post-test)  สูงกวํากํอนเรียน(Pre-
test)  อยํางมีนัยส าคัญหรือไมํ  หาผลการเปรียบเทียบพบวําผู๎เรียนได๎คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญ ก็แสดงวําชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ (บ ารุงศักดิ์  บูระสิทธ์ิ, 2548) ได๎กลําวถึงความจ าเป็นที่ต๎องหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมไว๎  ดังนี้ 

  1. เพื่อความแนํใจวําชุดฝึกหรือชุดกิจกรรมที่สร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อความแนํใจวํา ชุดฝึกหรือชุดกิจกรรมนั้นสามารถท าให๎การเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดมุํงหมายอยํางแท๎จริง 
  3. ถ๎าจะผลิตชุดกิจกรรมออกมาเป็นจ านวนมาก การทดลองหาประสิทธิภาพจะเป็น
หลักประกันวํา ผลิตออกมาแล๎วใช๎ได๎ มิฉะนั้นอาจเสียงบประมาณ เสียแรงงาน เสียเวลา เพราะผลิต
ออกมาแล๎วใช๎การไมํได๎ 

ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎  โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน)  เพื่อ
เสริมสร๎างทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น  ผู๎วิจัยได๎
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว๎ที่ 80/80 เนื่องจากเป็นชุดกิจกรรมที่เน๎นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียน  เพื่อให๎ได๎ชุดกิจกรรมที่สามารถประกันได๎วํามีประสิทธิภาพจริง ตามที่
มุํงหวังและเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได๎ตํอไป  โดยผู๎วิจัยก าหนดเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมไว๎ที่เกณฑ์เกินกวํา 2.5% 
 
ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ (บ ารุงศักดิ์  บูระสิทธ์ิ, 2548)  
1. ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 
2. ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ของนักเรียน เพราะส่ือประสมที่ได๎จัดไว๎ในระบบ

เป็นการแปรเปล่ียนกิจกรรมและชํวยรักษาระดับความสนใจของผ๎ูเรียนตลอดเวลา 
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3. เปิดโอกาสให๎นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง ท าให๎มีทักษะในการแสดวงหาความรู๎พิจารณา
ข๎อมูล ฝึกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 

4. เป็นแหลํงความรู๎ที่ทันสมัยและค านึงถึงหลักจิตวิทยา 
5. ชํวยขจัดปัญหาขาดแคลนครู เพราะผ๎ูเรียนสามารถศึกษาด๎วยตนเองได๎ 
6. สํงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถน าไปใช๎ได๎ทุกเวลา 
นอกจากนี้ (บ ารุงศักดิ์  บูระสิทธ์ิ, 2548) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของชุดการสอนดังนี้ 
1. เป็นการฝึกให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎ รู๎จักท างานรํวมกัน 
2. เปิดโอกาสให๎นักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่ชอบ 
3. เปิดโอกาสให๎นักเรียนก๎าวหน๎าไปตามอัตราความสามารถของแตํละคน 
4. เป็นการเรียนที่สนองความแตกตํางระหวํางบุคคล 
5. มีการวัดผลตนเองบํอย ๆ ท าให๎นักเรียนรู๎การกระท าของตนและสร๎างแรงจูงใจ 
6. นักเรียนสามารถศึกษาได๎ด๎วยตนเองและมีสํวนรํวมในการเรียนอยํางแท๎จริง 
7. เป็นการเรียนรู๎ชนิด Active ไมํใชํ Passive 
8. นักเรียนเรียนที่ไหน  เม่ือไร  ก็ได๎ ตามความพอใจของนักเรียน 
9. สามารถปรับปรุงการส่ือความหมายระหวํางนักเรียนกับครู  

 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 งานวิจัยในประเทศ 

กรองทอง  เอ่ียมเขียว และคณะ (2548) ได๎ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎
ปัญหาเป็นหลัก (PBL)  เรื่อง  สารที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พบวํา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง 
สารที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มี
ประสิทธิภาพเทํากับ  82.44/82.88  จากการทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก 
(PBL) เรื่อง สารที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 80  อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหา
เป็นหลัก (PBL)  เรื่อง  สารที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านปัจจัยน าเข๎า ด๎านกระบวนการ  และด๎านผลผลิตอยูํใน
ระดับมาก 
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จักรกฤษณ์  จันทะคุณและคณะ (2548) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมสํงเสริม
การอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบวํา ชุด
กิจกรรมที่สร๎างขึ้นทุกชุดมีความเหมาะสมกับที่จะน าไปใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
คําเฉล่ียคะแนนการพิจารณาของผ๎ูเชี่ยวชาญอยูํระดับ 0.60-1.00 และมีประสิทธิภาพเทํากับ 80.95 / 
85.65  เมื่อน าไปทดลองใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 30 คน พบวํา ความสามารถ
ด๎านการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .01 

วีรพล  อินพลอย (2548) ได๎ศึกษาการสร๎างชุดกิจกรรมกลํุมสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
เรื่องจักรวาลและอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบวํา ชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ  80.60/81.10  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตํละชุดการสอนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน คือ ร๎อยละ 82.00  และต่ าสุด  คือ ร๎อยละ  80.00  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลํุมสร๎างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดการสอน  สูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการสอน
โดยวิธีสอนตามปกติ  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และได๎ก าหนดองค์ประกอบของชุด
กิจกรรมไว๎ดังนี้ (1) ชื่อกิจกรรม  (2) ค าชี้แจง  (3) จุดมุํงหมาย  (4) แนวคิด  (5) ส่ือ  (6) เวลาที่ใช๎  
(7) ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  (8) การประเมินผล  (9) ภาคผนวก  และได๎ก าหนดกระบวนการจัด
กิจกรรม ประกอบด๎วย (1) ขั้นน า  (2) ขั้นกิจกรรม  (3) ขั้นอภิปราย  (4) ขั้นสรุป  (5) ขั้นประเมินผล 

อรอนงค์   ฟ้าคะนอง (2548 : 66-68) ได๎ศึกษาการพัฒนาชุดกิจรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
ระบบนิเวศและส่ิงแวดล๎อม ส าหรับนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 โดยมีความมุํงหมายเพื่อศึกษาผลการเรียนรู๎
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 ที่เรียนด๎วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและส่ิงแวดล๎อม กลํุมตัวอยําง เป็นนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 จ านวน 40 คน 
เครื่องมือที่ใช๎ คือ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ด๎าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบวํานักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู๎หลังเรียนสูง
กวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นลินี อินดีค า (2551) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว  ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบวํา ประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมมีคําเทํากับ 78.84/78.08 สูงกวําเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1982 อ๎างอิงใน วัลลภ  มานักฆ๎อง, 2549) ได๎สร๎างชุดการสอน

ด๎วยตนเอง  เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นลินี%20%20อินดีคำ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สังคมในระดับอุดมศึกษา  โดยใช๎ชุดการสอนด๎วยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย  ผลปรากฏวํา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

  
แนวคิดเกี่ยวกับแหลง่เรียนรู้ 

การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับแหลํง เรียนรู๎ป่าชายเลน  จะน าเสนอ
สาระส าคัญใน 6 เรื่อง ประกอบด๎วย (1) ความหมายของแหลํงเรียนรู๎ (2) ประเภทของแหลํงเรียนรู๎ 
(3) แนวคิดส าคัญในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ (4) วิธีด าเนินการใช๎แหลํงเรียนรู๎ (5) ประโยชน์ที่ได๎รับจาก
แหลํงเรียนรู๎ (6) แหลํงเรียนรู๎ป่าชายเลนและ (7) งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงเรียนรู๎  
ความหมายของแหล่งเรียนรู้  

แหลํงเรียนรู๎อาจเรียกวําแหลํงวิชาการ  แหลํงวิทยาการ หรือแหลํงทรัพยากร ซ่ึงตรงกับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษวํา Community Resource หรือ Resources นักการศึกษาได๎ให๎ความหมายไว๎หลาย
อยํางแตํมีความหมายคล๎ายคลึงกันเป็นสํวนมากได๎ให๎ความหมาย ค าวํา แหลํงการเรียนรู๎ในชุมชน 
ไว๎ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 26) ได๎กลําวถึงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนและธรรมชาติชุมชน
และธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาล  สามารถเรียนรู๎จากชุมชนในเรื่องตําง  ๆ มากมาย เชํน
ความสัมพันธ์ระหวํางกลํุมคนตําง ๆ ในชุมชน ประวัติ ประเพณี พิธีกรรมของชุมชนแหลํงเรียนรู๎
ทางศาสนา วัฒนธรรม งานอาชีพ 

นิพนธ์ ศุขปรีดี (2548 : 67) ได๎ให๎ความหมายวํา แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน หมายถึง ทุกส่ิงทุก
อยํางท่ีมีอยูํในชุมชน ซ่ึงครูหรือนักเรียนน ามาใช๎ประโยชน์ทางการศึกษาได๎ เชํน พิพิธภัณฑ์สถานที่
ราชการ โบราณสถาน โรงพยาบาล แมํน้ าล าธาร โรงงาน และบุคคลที่โรงเรียนอาจเชิญมาเป็น
วิทยากร หรือวิทยากรที่ทางโรงเรียนออกไปสัมภาษณ์เยี่ยมเยียน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเชํน 
บุรุษไปรษณีย์ ต ารวจ ชาวสวน ชาวนา พํอค๎า หรือเจ๎าหน๎าที่ของทางราชการเป็นต๎น 

ด าริ บุญชู (2548 : 27)แหลํงเรียนรู๎ หมายถึง แหลํงข๎อมูลขําวสาร ความรู๎และ
ประสบการณ์ทั้งหลายท่ีสามารถทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง จากการได๎คิดเอง ปฏิบัติ
เองและสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัยและตํอเนื่อง จนเกิดกระบวนการเรียนรู๎และสุดท๎ายก็จะ
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  

สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2551 : 107) ได๎ให๎ความหมายแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
หมายถึง 1) สถาบันของชุมชนที่มีอยูํแล๎วในวิถีชีวิตและการท ามาหากินในชุมชน  เชํน วัด โบสถ์ 
วิหาร ตลาด ร๎านขายของช า ลานนวดข๎าว ป่า ห๎วย หนอง บึง เก็บเห็ด หาปลา เป็นต๎น 2) สถานที่
หรือสถาบันที่รัฐและประชาชนจัดตั้งขึ้น  เชํน อุทยานการศึกษาในวัด  และชุมชน อุทยาน



55 
 

ประวัติศาสตร์ อุทยานแหํงชาติทางทะเล ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์เยาวชนศูนย์หัตถกรรม
ชุมชน หอสมุด ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ท๎องถ่ิน พิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านเกี่ยวกับสัตว์ พืช ดิน หิน 
แรํ เป็นต๎น  3) ส่ือเทคโนโลยีที่มีอยูํในโรงเรียนและชุมชน  เชํน วีดีทัศน์ ภาพสโลด์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป ภาพยนตร์ หํุนหรือโมเดลจ าลอง ของจริง เป็นต๎น 4) ส่ือเอกสารส่ิงพิมพ์ตําง ๆ ที่มีอยูํใน
โรงเรียนและชุมชน เชํน หนังสือสารานุกรมวารสาร ต ารายาพื้นบ๎าน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพถําย 
เป็นต๎น 5) บุคลากรผู๎ที่มีความรู๎ด๎านตําง ๆ ในชุมชน เชํน ผู๎น าทางศาสนา เกษตรกร ศิลปิน หมอ
พื้นบ๎าน ผู๎น าชุมชน ปราชญ์เกศินี โชติกเสถียร (2553 : 38) ให๎ความหมายของ แหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชน หมายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนบุคคลที่
สถาบันการศึกษาตั้งอยูํ หรือบริเวณใกล๎เคียง หากเป็นชุมชนอ่ืนที่ไกลออกไปจะถือวํา  เป็น
การศึกษานอกสถานที่(Field Trip) หรือการศึกษาชุมชน (Community Study) 

นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์ (2553 : 6) ได๎ให๎ค านิยามของ แหลํงชุมชน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยําง
ที่อยูํรอบตัวเรา สามารถกระทบด๎วยประสาทสัมผัสได๎ทั้งทางตา ทางจมูก ทางหู ล้ิน กาย ใจท าให๎
เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความเทํากัน ความเป็นไป และการเปล่ียนแปลงของส่ิงตําง ๆ ที่อยูํรอบตัว 
ชํวยให๎เปน็คนทันโลกแหํงการเปล่ียนแปลงได๎อยํางเป็นสุขตามอัตภาพชาวบ๎าน เป็นต๎น 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 229) ได๎ให๎ความหมายของ แหลํงการเรียนรู๎ไว๎วํา หมายถึง
แหลํงข๎อมูลขําวสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู๎  แสวงหา
ความรู๎ และเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัยและตํอเนื่อง  เพื่อเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู๎และเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 

Olsen (1992 : 73) ได๎ให๎ความหมายของค าวํา  แหลํงชุมชน คือ เป็นทรัพยากรที่
ประกอบด๎วยส่ิงที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาทั้งหมด  รวมทั้งประสบการณ์ซ่ึงอาจได๎รับจากชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง หรือหลายชุมชนที่แวดล๎อมโรงเรียน สํวนประกอบดังกลําวได๎แกํ ธรรมชาติ ประชากร
ไรํนา โรงงานอุตสาหกรรม กลํุมชุมชน องค์กร และสถาบันตําง ๆ ตลอดจนทั้งโครงสร๎างและ
กระบวนการของสังคม และแนวโน๎มแหํงการเปล่ียนแปลงของสังคม 

Good (1993 : 496) ได๎กลําววําแหลํงชุมชน หมายถึง สถาบัน องค์กรตําง ๆ ตลอดจนทั้ง
บุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถในชุมชน รวมท้ังวัตถุส่ิงของท่ีมีอิทธิพลตํอนักเรียน ทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม 

จากความหมายของแหลํงเรียนรู๎สามารถสรุปได๎วํา แหลํงเรียนรู๎ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยํางท่ี
มีอยูํในชุมชน ไมํวําจะเป็นบุคคล สถานที่ สถาบัน องค์กร ตลอดจนทั้งวัสดุ อุปกรณ์ตําง ๆ ที่มนุษย์
สร๎างขึ้น ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อที่จัดขึ้นใน
ชุมชนที่มีคุณคําเป็นประโยชน์ตํอการเรียนการสอน  ส่ิงเหลํานั้นถ๎าครูผู๎สอนรู๎จักส ารวจ แสวงหา 
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น ามาใช๎ในโรงเรียนและน านักเรียนออกไปสัมผัสกับสภาพจริงของแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนเหลํานั้น
ด๎วยตัวนักเรียนเองแล๎วยํอมจะเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให๎แกํนักเรียนมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังท าให๎
บทเรียนนําเรียนอีกด๎วยเพราะผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยั งสร๎าง
บรรยากาศการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น ส่ิงเหลํานั้นครูผู๎สอนสามารถน าไปประกอบการจัดการเรียนการ
สอนให๎มีคุณภาพตํอนักเรียนได๎ 
 
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 

นักการศึกษาได๎จ าแนกประเภทแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนไว๎หลายประเภทด๎วยกันที่มีคุณคํา
และเป็นประโยชน์ตํอการเรียนการสอนจ าแนกประเภทตําง ๆ ดังนี้ 

นิพนธ์ ศุขปรีดี (2551 : 69) ได๎จ าแนกแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่อาจน ามาใช๎ประโยชน์ทาง
การศึกษาไว๎ดังนี้ 

1. แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ได๎แกํ ต๎นไม ๎ดอกไม ๎แมลง ก๎อนหิน ดิน สวน ครัว ครูเป็นต๎น 
2. บุคลากรที่โรงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร เชํน ข๎าราชการ ชาวนา ชาวสวน ชํางไม๎

ชาวประมง บุรุษไปรษณีย์ ต ารวจ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ภิกษุสงฆ์ เป็นต๎น 
3. แหลํงชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูํ  เชํน โบสถ์ บ๎านเรือน สถานที่ส าคัญทางศาสนา 

ประวัติศาสตร์ สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางครอบครัว สถานที่ราชการ ผลงานด๎านศิลปะ เชํน 
ดา๎นสถาปัตย์ ดนตรี วรรณคดี เป็นต๎น 

4. การศึกษานอกสถานที่  
จรรยา  เรืองมาลัย และคณะ (2553 : 21) ได๎แบํงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนไว๎ดังนี้ 
1. สถานที ่ซ่ึงประกอบไปด๎วย โรงเรียน วิทยาลัย วัด ตลาด ร๎านค๎า สมาคมสถานีอนามัย 

สถานีต ารวจ แมํน้ าล าคลอง ถนน โรงพยาบาล เป็นต๎น 
2. บุคคล แหลํงวิชาความรู๎ที่เกี่ยวกับบุคคล หรือเรียกวําวิทยากร ได๎แกํ ครูอาจารย์

พระภิกษุ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ต ารวจ เจ๎าหน๎าที่อนามัย พัฒนากร คนขับรถ ชํางตําง ๆ ฯลฯ 
ชัยพจน์ รักงาม (2552 :10) ได๎จ าแนกประเภทของแหลํงชุมชนที่ให๎ความรู๎ตํอการศึกษาดังนี้ 
1. แหลํงความรู๎ที่เป็นธรรมชาติ เชํน แสงแดด อากาศ น้ า พืช ภูเขา ป่าไม๎ ภูมิอากาศ

ฤดูกาล อุณหภูมิ และความชื้น 
2. แหลํงความรู๎ที่เป็นมนุษย์ ได๎แกํ บุคคลทั่วไปท่ีมีอยูํในชุมชน 
3. แหลํงความรู๎ที่เป็นเทคโนโลยี ได๎แกํ แหลํงความรู๎ที่เป็นผลมาจากความเจริญก๎าวหน๎า

ทางวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ตําง ๆ เชํน อากาศยาน รถยนต์ และเคมีภัณฑ์ 
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4. แหลํงความรู๎ที่เป็นสถาบัน เชํน สถาบันตําง ๆ ที่มนุษย์สร๎างขึ้น เป็นต๎นวําโรงเรียน 
วิทยาลัย โบสถ์ ที่ท าการไปรษณีย์ ตลาด โรงพยาบาล 

สุทิน เนียมพลับ (2552 : 132) ได๎แบํงประเภทของแหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํในชุมชนออกเป็น 4 
ประเภท คือ 

1. ทรัพยากรบุคคล ได๎แกํ 
1.1 ผู๎เชี่ยวชาญหรือช านาญพิเศษ ได๎แกํ บุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถโดยเฉพาะ 

ด๎านใดด๎านหนึ่งหรือมีความถนัดเฉพาะด๎าน เชํน ชํางแกะสลัก ชํางเครื่องยนต์ ชํางป้ัน ฯลฯ 
1.2 ผู๎ปกครองท่ีมีความสามารถพิเศษ เชํน ข๎าราชการตําง ๆ 

  2. แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ 
2.1 สภาพภูมิศาสตร์ ภูเขา พืช สัตว์ป่า ฯลฯ 
2.2 ลักษณะของหิน ดิน แรํ ที่มีคําของมนุษย์ในชุมชน ฯลฯ 
2.3 แมํน้ า น้ าตก ฯลฯ 

 3. แหลํงทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได๎แกํ ชีวิตความเป็นอยูํ ประเพณีท๎องถ่ิน 
 4. แหลํงทรัพยากรทางด๎านสังคม ได๎แกํ โรงงานอุตสาหกรรม สภาต าบล สภาเทศบาล
สถานที่ราชการตําง ๆ 

นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ (2553 : 13) ได๎จ าแนกแหลํงวิทยาการที่มีอยูํในชุมชนที่จะสามารถ
น ามาประกอบการเรียนการสอนได๎ดังนี้ 

1. ประเภทบุคคล หมายถึง ผู๎ท่ีมีความรู๎ความสามารถในด๎านตําง ๆ ที่อยูํในชุมชนนั้น 
2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงตําง ๆ ที่มีอยูํตามธรรมชาติ 
3. ประเภทส่ือตําง ๆ รวมท้ังเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ชนิดตําง ๆ 
4. ประเภทวัตถุ และอาคารสถานที่ 
ลัดดา ศุขปรีดี (2554 : 77) จ าแนกประเภทของแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่มีประโยชน์ตํอการ

เรียนการสอนไว๎ดังนี้ 
1. แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ได๎แกํ โรงฝึกงาน อาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ต๎นไม๎ใบ

หญ๎า ห๎องสมุด สวนครัว ครู นักเรียน คนงานภารโรง เป็นต๎น 
2. บุคคลที่โรงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร เชํน ชาวนา ชาวประมง ชํางไม๎ พํอค๎าข๎าราชการ 

ต ารวจ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ภิกษุสงฆ์ บุรุษไปรษณีย์ เป็นต๎น 
3. แหลํงวิชาการภายในชุมชนและนอกชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูํ  เชํน สถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ปูชนียสถาน สถานที่ราชการ สถานที่ทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ เป็นต๎น 
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4. กิจกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ได๎แกํ ผลงานด๎านศิลปะ
สถาปัตยกรรม วรรณคดี ประเพณีพื้นบ๎าน การละเลํนพื้นเมือง เป็นต๎น 

วิชัย ราษฎร์ศิริ (2554 : 72) ได๎จ าแนกแหลํงเรียนรู๎ที่มีในชุมชนออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ประเภทบุคคล ในแตํละชุมชนจะประกอบไปด๎วยบุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถความ

ถนัดพิเศษในสาขา  ตําง ๆ อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกตํางกัน ซ่ึงสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 
ประเภท คือ 

1.1 วิทยากรในชุมชน ได๎แกํ ผู๎ที่มีถ่ินฐานและประกอบอาชีพอยูํในท๎องถ่ินนั้นได๎แกํ 
ข๎าราชการ พํอค๎า ชาวไรํ ชาวนา ชาวสวน ภิกษุสงฆ์ เป็นต๎น 

1.2 วิทยากรผู๎มาเยือน หมายถึง ผู๎ที่มีถ่ินฐานอยูํแหํงอ่ืนที่มาเยี่ยมเยือนเป็นแขกของ
โรงเรียน โดยการเชิญจากครูเป็นครั้งคราวให๎มาเป็นวิทยากรผู๎ให๎ความรู๎แกํนักเรียน  ได๎แกํ
ศึกษานิเทศก์ พัฒนากร เจ๎าหน๎าที่อนามัย เจ๎าหน๎าที่ปกครอง เป็นต๎น 

2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ ส่ิงของตําง ๆ ที่มีอยูํตามธรรมชาติ ซ่ึงครูสามารถ
น ามาใช๎ประโยชน์ตํอการเรียนการสอน ได๎แกํ แมํน้ าล าคลอง ทะเล ป่าไม ๎ภูเขา เป็นต๎น 

3. ประเภทสังคม หมายถึง ส่ิงตําง ๆ ที่สังคมสร๎างขึ้นใช๎ทุกประเภท เชํน เพื่อความรู๎ความ
เข๎าใจ ความสุขและความเพลิดเพลิน ซ่ึงเป็นประโยชน์ตํอการเรียนการสอน ซ่ึงได๎แกํวัด สมาคม 
ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน โรงภาพยนตร์สนามกีฬา เป็นต๎น 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 229) ได๎กลําวไว๎วํา แหลํงเรียนรู๎มี 2 ประเภท คือ 
1. แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน ได๎แกํ ห๎องสมุดโรงเรียน ห๎องสมุดหมวดวิชา ห๎องสมุด

เคล่ือนที่ มุมหนังสือในห๎องเรียน ห๎องพิพิธภัณฑ์ ห๎องมัลติมีเดีย ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องอินเตอร์เน็ต
ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์ส่ือการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน (วิชา) Resource Center สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพรสวน
สุขภาพ สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นตน 

2. แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถ่ิน ได๎แกํ ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬาภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน วัด ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นต๎น 

ปรีชา  นิพนธ์พิทยา (2555 : 258 - 259) ได๎กลําวถึงแหลํงการเรียนรู๎ในชุมชนไว๎ 4 ประเภท คือ 
1. แหลํงเรียนรู๎ทางบุคคล ได๎แกํ ผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ช านาญพิเศษที่มีความรู๎ความสามารถ

เฉพาะเชํน ชํางแกะสลัก ชํางเครื่องยนต์ ชํางปั้น รวมทั้งผู๎ปกครองนักเรียน ต ารวจ ข๎าราชการเป็นต๎น 
2. แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร์ ภูเขา พืช สัตว์ป่าลักษณะ

ของหิน ดิน น้ า แรํ ส่ิงท่ีมีคําของชุมชนในท๎องถ่ิน เป็นต๎น 
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3. แหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรม  ได๎แกํ ชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน ประเพณีของ
ท๎องถ่ิน เชํน บุญบ้ังไฟ การท าขวัญ แตํงงาน งานบวช เป็นต๎น 

4. แหลํงเรียนรู๎ทางสังคมได๎แกํ การด าเนินชีวิตของชุมชน อาชีพตําง ๆ เชํน พํอค๎าชาวไรํ 
ชาวนา ชาวสวน ชํางตัดผม ชํางตัดเส้ือ ชํางยนต์ ชํางไฟฟ้า การศึกษานอกสถานที่ในแหลํงตําง ๆ 
เชํน โรงงานตําง ๆ สถานที่ราชการ 

จาโรลิม (Jarolimek, J. and C.D. Foster, 1997 : 341-347) ได๎แบํงประเภทของแหลํง
เรียนรู๎ที่มีในชุมชนไว๎ดังนี้ 

1. ผู๎ช านาญพิเศษ เชํน นักดนตรี จิตรกร ผู๎ช านาญการพิเศษ นักกีฬา พนักงานซ้ือขายและ
บริการ พํอค๎า นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม ชาวนา พํอ แม ํหรือผู๎ปกครองของนักเรียน 

2. ตัวแทนขององค์กรตําง ๆ ได๎แกํ ตัวแทนของสังคม เทศบาล ศูนย์วัฒนธรรม และ
หนํวยงานอ่ืน ๆ 

3. ผู๎แทนด๎านธุรกิจและอุตสาหกรรม ได๎แกํ บุคคลที่ท างานทางด๎านธุรกิจการค๎าขายหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม เชํน บริษัทขนสํง เหมืองแรํ บริษัทห๎างร๎านตําง ๆ การเงิน การประกันภัยเป็นต๎น 

4. ผู๎แทนรัฐบาล เชํน ต ารวจ นายกเทศมนตรี เจ๎าหน๎าที่อนามัย เป็นต๎น 
5. คณะกรรมการที่ท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา แนะน าแกํประชาชน เชํน กรรมการบริหาร

โรงเรียน คณะที่ปรึกษาโรงเรียน และคณะครูภายในโรงเรียน เป็นต๎น 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด๎วย พืช สัตว์ป่า น้ า ดิน แรํ และวัสดุชนิดตําง ๆทาง

ธรรมชาติ 
7. ส่ิงท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ อาคารสถานที่ เครื่องบิน ถนน รถไฟ ห๎องสมุดคอมพิวเตอร์ 

โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ ปูชนียสถาน เป็นต๎น 
จากการจ าแนกประเภทของแหลํงเรียนรู๎ที่สามารถน ามาประกอบการจัดการเรียนการ

สอนดังที่นักการศึกษาได๎กลําวมา จะเห็นได๎วําแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนจ าแนกออกเป็น  5 ประเภท 
ดังนี้คือ 

1. ประเภทบุคคล 
2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
3. ประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
4. ประเภทสถานที่ 
5. ประเภทวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎น าแหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํ  ป่าชายเลน   ซ่ึงถือเป็นแหลํงเรียนรู๎

ประเภททรัพยากรธรรมชาติ   มาใช๎ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎
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(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร๎างทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
เนื่องจากการใช๎แหลํงเรียนรู๎มีความส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนเพราะผู๎เรียน
สามารถเรียนรู๎จากสภาพจริง  การจัดการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง  ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง  ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง  ได๎ฝึก
ท างานเป็นกลํุม  ท าให๎เกิดการเรียนรู๎และทักษะกระบวนการตํางๆ  อาทิเชํนผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการ
สังเกตและเก็บข๎อมูล  การวิเคราะห์ข๎อมูล  การตีความและการตีความและสรุปความ  คิดแก๎ปัญหา
อยํางเป็นระบบ  จึงท าให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
แนวคิดส าคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 3 ) กลําวถึงแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎สรุปได๎ในประเด็นส าคัญดังตํอไปนี้  

1. แหลํงเรียนรู๎เป็นแหลํงท่ีนักเรียนจะศึกษาค๎นคว๎าหาคาตอบที่สนใจใฝ่รู๎ แหลํงเรียนรู๎มี
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  

2. แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนนอกจากห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตํางๆแล๎ว สถานที่ทุกแหํง
ในบริเวณโรงเรียนจัดเป็นแหลํงเรียนรู๎ได๎และบางครั้งโรงเรียนอาจจัดเพิ่มเติมส่ิงที่มีอยูํเชํน จัดเป็น
จุดศึกษา สวนการเรียนรู๎ คํายการเรียนรู๎ เป็นต๎น  

3. แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํตามธรรมชาติและที่สร๎างขึ้น  อาจเป็น
สถานที่ส าคัญทางศาสนา สาธารณประโยชน์ สถานประกอบการ สถาบันทางการศึกษา อาชีพใน
ชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท๎องถ่ินในด๎านตํางๆ  

4. โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมตํอเนื่องระหวํางการเรียนรู๎ในห๎องเรียน  
ในโรงเรียน และชุมชน  

อยํางไรก็ตามแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่กลําวในเบื้องต๎น
นั้นจะบังเกิด ประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติต๎องยึดหลักปรัชญาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดย
เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎ซ่ึงผู๎สอนสามารถกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎คิดได๎
ปฏิบัติงานด๎วยเอกลักษณ์ของตัวเอง แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ส าคัญมีดังนี้ ( ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา , 2550 : 3 )  

1. การจัดการเรียนรู๎เน๎นความส าคัญที่ผ๎ูเรียนให๎ผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการ
เรียนรู๎  

2. ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการฝึกทักษะการใช๎กระบวนการคิด  การวิเคราะห์ การสังเกต 
การรวบรวมข๎อมูลและการปฏิบัติจริง ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น  
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3. ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข สนุกกับการเรียนรู๎ ได๎คิด แสดงออกอยํางอิสระ 
บรรยากาศการเรียนรู๎ที่เป็นกัลยาณมิตร  

4. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทั้งระบบ  
5. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนให๎มาเป็นผู๎รับฟัง           

ผู๎เสนอแนะ ผู๎รํวมเรียนรู๎ เป็นที่ปรึกษา ผู๎สร๎างโอกาส สร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เป็นนัก
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีบทบาทมากที่สุด  

6. ต๎องการให๎เรียนรู๎ในส่ิงท่ีมีความหมายตํอชีวิต คือส่ิงท่ีอยูํใกล๎ตัว จากงํายไปหายาก จาก
รูปธรรมสํูนามธรรมโดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎เป็นส่ือ ประสบการณ์ชีวิต ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมมา
เป็นฐานการเรียนรู๎และประยุกต์ใช๎กับการป้องกันและแก๎ปัญหา  

7. ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสฝึกจัดกิจกรรม ได๎เรียนรู๎ตามความต๎องการ ความสนใจใฝ่เรียนรู๎
ในส่ิงท่ีต๎องการอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ได๎รับประสบการณ์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  

8. ถือวําการเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่  
9. ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎  
 ลัดดา  ศุขปรีดี(2554 : 81) กลําวถึงวิธีการน าแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ที่วํา 

1. การน าแหลํงชุมชนมาสํูห๎องเรียน เชํน การน าเอาวัสดุ อุปกรณ์บางอยํางในชุมชนมา
ประกอบการสอนภายในห๎องเรียน เป็นต๎น การเชิญวิทยากรมาบรรยายให๎นักเรียนฟัง 

2. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ภายในแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่ตั้งอยูํ เป็นต๎นเชํน 
ฟาร์ม โรงงานอุตสาหกรรม และการไปศึกษานอกสถานที่ ที่อยูํนอกชุมชนที่ตั้งอยูํ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2553 : 101) ได๎กลําวถึง การใช๎แหลํงเรียนรู๎
ในชุมชน/ท๎องถ่ิน เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มุํงหวังให๎ผู๎เรียนเป็น
คนดี คนเกํง และมีความสุข การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ทุกหนทุกแหํง บ๎านและชุมชน จึงเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตและที่ส าคัญการศึกษาตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝ่าย ทุกแหํง
การเรียนรู๎รวมท้ังประชาชนในท๎องถ่ิน 

ปรีชา นิพนธ์พิทยา (2555 : 256-257) ได๎กลําวถึงการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนไว๎วํา
สามารถใช๎ได๎ 2 วิธี คือ 

1. การน าชุมชนสํูโรงเรียน 
1.1 เชิญบุคคล ผู๎ปกครองมาเป็นวิทยากรบรรยายในโรงเรียน ตามความสามารถพิเศษ 

เชํน แพทย์ ทนายความ นักเกษตร 
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1.2 น าเอาเอกสารและส่ิงตีพิมพ์ของชุมชน เชํน ประกาศ หนังสือพิมพ์ โฆษณางาน
ตําง ๆ มาเผยแพรํในโรงเรียน 

1.3 การรํวมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เชํน เชิญผ๎ูปกครองมารํวมงานจัดนิทรรศการ 
แจกประกาศนียบัตร ดนตรี สังสรรค์ 

1.4 จัดตั้งสมาคมครู – ผู๎ปกครอง 
2. การน าโรงเรียนสํูชุมชน 

2.1 จัดศูนย์สนใจอาชีพขึ้นในโรงเรียนเพื่อบริการแกํชุมชน 
2.2 ครูออกไปเยี่ยมชุมชน ศึกษาส ารวจชุมชน แล๎วหาแนวทางน าข๎อมูลที่ได๎มา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
2.3 ให๎ความรํวมมือชํวยเหลือ พัฒนาชุมชนทุกวิถีทางตามความสามารถ  เข๎ารํวม

กิจกรรมและประเพณีของท๎องถ่ิน 
2.4 จัดทัศนศึกษา เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม การท า ไรํ ท า นา ท า สวนการ

ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ในท๎องถ่ิน เป็นต๎น 
การใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนนั้น  ครูต๎องรู๎วําชุมชนของตนมีแหลํงวิชาอะไรบ๎างที่จะ

น ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ เพราะชุมชนทุกแหํงตํางมีแหลํงวิชาหลายอยํางตํางกัน  ครูควรส ารวจ
แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนอยูํเสมอ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช๎ การส ารวจหรือค๎นหาเพื่อ
รวบรวมแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่จะน ามาใช๎เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนั้น 

วรลักษณ์  รัตติกาลชลากร (2555 : 20) การใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในการจัดการเรียน
การสอนนั้นท าได๎หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยูํกับผู๎สอนวําจะเลือกใช๎ยุทธวิธีแบบใดจึงเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชากระบวนการเรียนการสอนและเวลาที่ใช๎ในการเรียนการสอนเพื่อให๎ได๎ประโยชน์แกํ
ผู๎เรียนมากที่สุด 

เคนวอร์ทตี้ (Kenworthy 1992 : 167) ได๎เสนอแนะการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนไว๎ดังนี้ 
1. การน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เชํน โรงเรียน แหลํงธุรกิจ สหภาพแรงงานพรรค

การเมือง วัด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 
2. การศึกษาชุมชน โดยศึกษาประวัติของชุมชน กระบวนการทางสังคม การประกอบ

อาชีพ เป็นต๎น 
3. ให๎นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู๎รู๎ 
4. เชิญวิทยากรมาบรรยายให๎นักเรียนฟัง หรือสาธิตให๎นักเรียนดูในห๎องเรียน 
5. ให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง เชํน พาไปดูศาล คลินิก โรงพยาบาล 
6. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับใช๎ในห๎องเรียนให๎เพียงพอ เชํน หนังสือ รูปภาพ 
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7. โครงการบริการสังคม 
8. เปิดโอกาสให๎นักเรียนมีประสบการณ์ใหมํ ๆ เชํนการแสดงดนตรี แสดงละครจัด

นิทรรศการ แสดงผลงานของนักเรียน หรือเขารํวมกิจกรรมของชุมชน 
9. ให๎นักเรียนมีประสบการณ์ในการท างาน เชํน ฝึกงานกับผ๎ูใหญํ เป็นต๎น เพื่อให๎นักเรียน

ได๎ส ารวจความสนใจของตัวเองวํา ตัวเองชอบอาชีพอะไร และจะประกอบอาชีพอะไรเมื่อจบจาก
โรงเรียนไปแล๎ว 

ไมเคิลลิศ (Michaelis, 1992 : 466 - 476) ได๎เสนอแนะการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในการ
เรียนการสอนไว๎ดังนี้ 

1. การน าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมาใช๎ในการเรียนการสอน  (Daily 
Experiences) ประสบการณ์ตําง ๆ  ที่นักเรียนได๎พบเห็น ได๎ยินได๎ฟังในชีวิตประจ าวันมีมากมาย เชํน
ขําว เหตุการณ์ การประกอบอาชีพของชุมชน กิจกรรมตําง ๆ ของชุมชน เป็นต๎น ส่ิงเหลํานี้สามารถ
น ามาประกอบบทเรียน ได๎โดยการอภิปราย ซักถามกันระหวํางครูกับนักเรียน หรือนักเรียนกับ
นักเรียน 

2. การทัศนศึกษา (Study Trips) ในชุมชนมีสถานที่มากมายที่ครูสามารถน านักเรียนไป
ทัศนศึกษาได๎ เชํน โรงงาน ฟาร์มโคนม โรงสี สถานที่เพาะพันธ์ุพืช ห๎องสมุด เป็นต๎น ซ่ึงอาจจะใช๎
เวลาในการเดินทางมากน๎อยขึ้นอยูํกับระยะทางของสถานที่ท่ีจะไป อาจจะไปในชั่วโมงเรียนไปเต็ม
วัน เต็มสัปดาห์ หรือไปในวันหยุดราชการ 

3. เชิญผู๎มีความรู๎ ความช านาญมาบรรยายให๎นักเรียนฟัง หรือสาธิตให๎นักเรียนดูใน
โรงเรียน 

4. ให๎นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู๎รู๎ ช านาญเฉพาะด๎านในท๎องถ่ิน 
โอลเซน (Olsen, 1992 : 73) เห็นวําโรงเรียนควรจะใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนเพื่อให๎

หลักสูตรและวิธีการสอนสอดคล๎องกับชีวิตจริงของสังคม ชํวยให๎การสอนมีความหมายลึกซ้ึง และ
ชํวยให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนและชุมชนอาศัย
สะพานเชื่อมโยงดังนี้ 

1. น าเอกสาร ส่ิงพมิพ์ตําง ๆ จากภายนอกโรงเรียนมาให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า 
2. ใช๎วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ที่มีอยูํในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอน 
3. เชิญวิทยากรมาบรรยายหรือสาธิตในโรงเรียน 
4. ให๎นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู๎มีความรู๎ในชุมชน 
5. พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
6. การส ารวจแหลํงความรู๎ตําง ๆ ในชุมชน 
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7. การศึกษานอกสถานที่ไกลออกไป 
8. การตั้งคํายพักแรม 
9. โครงการบริการชุมชน 
10. การจัดให๎นักเรียนมีประสบการณ์จากการฝึกงาน  เชํน ฝึกงานบางอยํางที่บ๎านหรือ

ฝึกงานในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพในท๎องถ่ิน เป็นต๎น ซ่ึงอาจจะฝึกเป็นกลํุมหรือ
รายบุคคลก็ได๎ 

ดังนั้น การใช๎แหลํงเรียนรู๎มีความส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน  
เพราะผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎จะเกี่ยวข๎องกับบุคคล 
สถานที่ ธรรมชาติ หนํวยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และส่ิงแวดล๎อมอ่ืนๆซ่ึงผู๎เรียน 
ผู๎สอน สามารถศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎หรือเรื่องท่ีสนใจศึกษาได๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ 
และที่มนุษย์สร๎างขึ้น ชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค๎นพบความรู๎ได๎ไมํรู๎
จบ ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  ซ่ึงลักษณะเดํนของการจัดการ
เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎มีดังนี้ ( ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550 : 1 )  

1. ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง ค๎นคว๎าหาความรู๎ไดด๎๎วยตนเอง  

2. ผู๎เรียนได๎ฝึกการทางานเป็นกลํุมรวํมคิด รํวมทา รํวมแกป๎ัญหาตํางๆซ่ึงจะชํวยให๎เกิด
การเรียนรู๎และทกัษะกระบวนการตํางๆ  

3. ผู๎เรียนได๎ฝึกทกัษะการสังเกต การเก็บข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การตีความหมายและ
การสรุปความ คิดแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  

4. ผู๎เรียนได๎ประเมินผลการทางานได๎ด๎วยตนเอง 
5. ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ทีไ่ด๎ไปประยกุตใ์ช๎และเผยแพรคํวามรู๎ได ๎
6. ผู๎สอนเป็นที่ปรึกษา ให๎ความรู ๎ให๎คาแนะนา ให๎การสนบัสนุน 
นอกจากนีก้ารเรียนการสอนโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ยังมคีวามส าคัญสรุปได๎ดังนี้  

(http://www.baanmaha.com/community/thread28240.html ,2010 : online)  
1. เป็นแหลํงท่ีรวมขององค์ความรู๎อันหลากหลายพร๎อมท่ีจะให๎ผู๎เรียนเข๎าไปศึกษาค๎นคว๎า

ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของแตํละบุคคล และเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต  

2. เป็นแหลํงเชื่อมโยงให๎สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์และใกล๎ชิดกัน ท าให๎คน
ในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแกํบุตรหลานของตน   

3. เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และ
มีความสนใจที่จะเรียนไมํเกิดความเบื่อหนําย  
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4. ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากการที่ได๎คิดได๎ปฏิบัติเอง  และสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง 
ขณะเดียวกันก็สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมและทางานรํวมกับผ๎ูอ่ืนได๎  

5. ท าให๎ผู๎เรียนได๎รับการปลูกฝังให๎รู๎และรักท๎องถ่ินของตนเอง  มองเห็นคุณคําและ
ตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตน พร๎อมท่ีจะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

จะเห็นได๎วําในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอน  เป็นส่ิงที่มี
คุณคําและมีความจ าเป็นตํอการสร๎างสรรค์ ประสบการณ์ตรงของนักเรียนทางสังคมให๎มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยมีหลักวํา รายวิชาตําง ๆ ควรใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนและความพร๎อมของทรัพยากรที่มีอยูํไมํวําจะเป็นบุคลากร  สถาบัน และ
ธรรมชาติส่ิงแวดล๎อมท่ีมีอยูํในชุมชนนั้น ๆ เป็นส าคัญ โดยค านึงถึงต๎นทุนด๎านเวลา คําใช๎จําย และ
การเส่ียงภัยกับผลได๎อันจะเกิดแกํผู๎เรียน และชุมชน  

จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา สามารถสรุปลักษณะและวิธีการใช๎แหลํงเรียนรู๎
ในชุมชนประกอบการเรียนการสอนมีหลายวิธีการ  ซ่ึงแตํละวิธีมีวิธีการใช๎แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับ
ดุลยพินิจของครูผู๎สอนที่เห็นวํามีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ระยะเวลาในการใช๎ ตลอดจน
ประโยชน์ที่จะได๎รับคุ๎มคําเพียงใด ซ่ึงพอสรุปถึงลักษณะและวิธีการใช๎แหลํงเรียนรู๎เป็นประเด็น
ส าคัญดังนี้ 

1. การน าแหลํงชุมชนมาสํูห๎องเรียน เชํน การเชิญวิทยากรมาบรรยาย สาธิต ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์ตัวอยําง เป็นต๎น 

2. การน านักเรียนไปสํูชุมชน เชํน การศึกษานอกสถานที่ ฝึกงานตามสถานประกอบการ 
การส ารวจชุมชน การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ เป็นต๎น 

 
วิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ 

การที่จะใช๎แหลํงเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการจัดการเรียนการสอนนั้น  จะต๎องมีการ
เตรียมการ และวางแผนในการใช๎แหลํงเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ เพื่อที่จะชํวยให๎การใช๎แหลํงเรียนรู๎
นั้นเกิดประโยชน์อยํางคุ๎มคํามากที่สุด โดยการเสียคําใช๎จํายน๎อย  มีวิธีการเตรียมการและการ
วางแผนในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในรูปแบบตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 

การไปศึกษานอกสถานที่ 
ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2546 : 26) ได๎ให๎ข๎อคิดในการไปศึกษานอกสถานที่วําการไปศึกษา

นอกสถานที่มีอยูํหลายแบบ ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการซ่ึงความยากงํายในการวางแผน
เตรียมการยํอมแตกตํางกัน เชํน การเดินทางไปยังสถานที่ใกล๎ ๆ ไปยังสถานที่ก าลังกํอสร๎าง การ
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ส ารวจสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล  หรือการเดินทางไปยังสถานที่
ไกล ๆ เพื่อชมโบราณสถานที่ส าคัญ ๆ ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

น๎อมฤดี จงพยุหะ (2549 : 48 – 50) เสนอแนะวิธีการวางแผนในการออกไปศึกษานอก
สถานที ่ประกอบด๎วยขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ครูต๎องติดตํอสถานที่ท่ีจะไปลํวงหน๎า 
1.2 ครูและนักเรียนตั้งจุดมุํงหมายที่จะไปศึกษานอกสถานที่ 
1.3 ครูอธิบายถึงส่ิงท่ีจะไปศึกษาเล็กน๎อยเพื่อเป็นแนวทาง 
1.4 ครูและนักเรียนสร๎างระเบียบข๎อตกลง และแนวปฏิบัติรํวมกันกํอนที่จะไป 
1.5 ให๎นักเรียนเสนอผู๎แทนที่จะกลําวขอบคุณ 
1.6 จัดแบํงกลํุมนักเรียน เพื่อความสะดวกในการศึกษาเรื่องตําง ๆ ที่ก าหนดให๎ 
1.7 ถ๎าเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ ครูต๎องท าหนังสือขออนุญาตผู๎ปกครองนักเรียน 

2. ขั้นไปศึกษานอกสถานที่ 
2.1 ครูดูแลการไปของนักเรียนให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
2.2 แนะน านักเรียนให๎รู๎จักผู๎ท่ีมาให๎ความรู๎ ณ ที่นั้น 
2.3 ให๎นักเรียนจดบันทึกเรื่องราวตําง ๆ ที่ได๎จากการไปศึกษา 
2.4 ครูและนักเรียนซักถามข๎อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่ 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
3.1 ให๎นักเรียนแตํละกลํุมเขียนรายงานและอภิปรายหน๎าชั้น 
3.2 ให๎นักเรียนเขียนรายงานในการไปศึกษานอกสถานที่ 
3.3 ครูตรวจรายงานที่เขียน 
3.4 ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะที่ไปและรายงาน 

ลัดดา ศุขปรีดี (2550 : 83) ได๎ให๎ความหมายของการไปศึกษานอกสถานที่วําเป็นการพา
นักเรียนศึกษานอกห๎องเรียน เพื่อเป็นการหาค าตอบเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนเป็นการน า
ชุมชนกับห๎องเรียนมาเกี่ยวข๎องกัน การศึกษานอกสถานที่เป็นการศึกษาจากของจริงที่นักเรียนและ
ครู ศึกษาหาความรู๎ อันจะกํอให๎เกิดประสบการณ์ตรงได๎มาก  โดยเฉพาะตัวอยํางที่เกี่ยวกับภูมิ
ประเทศ แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติความเป็นมา เป็นต๎น 

กาญจนา เกียรติประวัติ (2554 : 97) ได๎เสนอแนะวิธีการที่จะไปศึกษานอกสถานที่
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การไปศึกษานอกสถานที่ท่ีอยูํใกล๎ห๎องเรียน แตํยังอยูํในบริเวณโรงเรียน 
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2. การศึกษานอกสถานที่ชนิดที่อยูํใกล๎โรงเรียน เชํน ในชุมชนที่อยูํรอบ ๆ โรงเรียน 
3. การศึกษานอกสถานที่ท่ีอยูํใกล๎ ต๎องใช๎ยานพาหนะ และใช๎เวลาท้ังวัน 
เวสเลย์ (Wesley, 1998 : 411-412) ได๎กลําวถึงการวางแผนที่จะไปศึกษานอกสถานที่โดย

มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นการติดตํอสถานที่ท่ีจะไปลํวงหน๎า 
3. ขั้นวางแผนระหวํางท่ีเข๎าเยี่ยมชมสถานที่ 
4. ขั้นการตรวจสอบ และประเมินผลที่ได๎จากการเยี่ยมชม 
สรุปการวางแผนการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให๎เกิด

ประโยชน์อยํางสูงสุดดังนี้ 
1. ขั้นวางแผนในการด าเนินการ 
2. ขั้นเตรียมการ 
3. ขั้นด าเนินการ 
4. ขั้นการประเมินผล 
ประโยชน์ที่จะได๎รับจากการศึกษานอกสถานที่นั้นมีมาก  ซ่ึงครูผู๎สอนสมควรจะจัดขึ้น

เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง จากเรื่องราวที่ก าลังศึกษาอยูํ เป็นการจัดประสบการณ์ที่
นอกเหนือจากห๎องเรียน หรือในชั่วโมงเรียน ซ่ึงจะท าให๎ได๎รับคุณคําดังนี้ 

1. เป็นการเปล่ียนบรรยากาศในการเรียน จากห๎องเรียนสํูนอกห๎องเรียน 
2. เป็นการกระตุ๎นความสนใจของผ๎ูเรียน 
3. กํอให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและตลอดชีวิต 
4. เป็นการสร๎างเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ 
5. เป็นการฝึกให๎นักเรียนสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
6. ปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อ่ืน 
การเชิญวิทยากรมาพูดให้นักเรียนฟัง 
ในชุมชนมีทรัพยากรที่เป็นบุคคลที่มีคุณคํามาก ที่จะสามารถน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ใน

การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรให๎ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากการจัดการเรียนการสอน
แล๎วยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ส าหรับวิธีการใช๎วิทยากรใน
ชุมชนนั้นได๎มีผ๎ูให๎ความหมายไว๎ดังนี้ 

วรุฬห์ ลีลาพฤทธ์ิ (2551 : 212) ได๎ให๎ความหมายวํา เป็นบุคคลที่ได๎รับเชิญมาพูดหรือ
สาธิต เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให๎นักเรียนได๎ฟังหรือดู  วิทยากรผู๎นั้นจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ 
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ความสามารถ  ความช านาญ  มีประสบการณ์  เมื่อ เปรียบเทียบกับครูผู๎สอนแล๎ว
วิทยากรฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃเป็นผู๎มีความช านาญกวํา  

ชม ภูมิภาค (2554 : 268) ได๎ให๎ค าแนะน าในการปฏิบัติการเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎แกํ
นักเรียน ดังนี้ 

1. การติดตํอกับวิทยากรเป็นการสํวนตัวด๎วยวาจา ตลอดจนรํวมวางแผนรายละเอียดของ
การเยี่ยมสถานศึกษาตํอวิทยากร หรือการพานักเรียนไปพบวิทยากรควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรด๎วย 

2. ต๎องให๎วิทยากรทราบจุดมุํงหมายโดยละเอียด ตลอดจนจ านวนนักเรียน ครู อายุระดับ
ความรู๎ของนักเรียนด๎วย 

3. เตรียมนักเรียน โดยนักเรียนจะต๎องให๎ความส าคัญแกํวิทยากร ต๎องแสดงความ สนใจ
และเตรียมค าถามที่จะถามวิทยากรไว๎ลํวงหน๎า 

4. ภายหลังเสร็จกิจกรรมแล๎ว ควรมีจดหมายขอบคุณวิทยากรโดยทางโรงเรียน  คณะครู
นักเรียน พร๎อมแสดงถึงผลของความรู๎ที่ได๎รับจากวิทยากร 

วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร (2555 : 29) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการใช๎วิทยากรไว๎ดังนี้ 
1. นักเรียนได๎รับรายละเอียด ความรู๎ตําง ๆ เพิ่มขึ้นจากการเรียนจากครูเพียงคนเดียว 
2. เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตําง ๆ รวมทั้งการพัฒนาทางสังคม เชํนการ

แนะน าตัวเอง มารยาทในการฟัง การถามค าถาม การเขียนจดหมายขอบคุณ การปฏิบัติตนเป็นแขก
และเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี 

3. ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจส่ิงตําง ๆ ที่ตนได๎อํานได๎เรียนมาดียิ่งขึ้น 
4. ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจวํา ปัญหาตําง ๆ นั้น นักเรียนอาจจะหาค าตอบได๎จากการพบปะ

พูดคุยกับคนอ่ืน ฟังคนอ่ืนพูด หรือดูคนอ่ืนสาธิตให๎ดูมากกวําจากการอํานแตํเพียงหนังสืออยํางเดียว 
5. ชํวยให๎เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
คิม (Kim, 1993 : 161) ได๎เสนอแนะวิธีการที่เชิญวิทยากรวํา จะต๎องมีความพิถีพิถันและ

แจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่จะสอนให๎วิทยากรทราบลํวงหน๎า  จะได๎เตรียมตัวได๎ถูกต๎อง
และบอกถึงความสนใจ และความสามารถของนักเรียนด๎วย 

กลําวโดยสรุปได๎วํา ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎แหลํงความรู๎ที่เป็นวิทยากรนั้นสามารถ
ด าเนินการได๎ 2 วิธี คือ 

1. การเชิญวิทยากรมายังโรงเรียน 
2. การที่นักเรียนไปพบวิทยากรภายนอกโรงเรียน 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ 
เนื่องจากการใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการเรียนการสอน  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูผู๎สอน

จะต๎องจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสร๎างเสริมประสบการณ์ตรงแกํนักเรียนเพราะการ
เรียนการสอนในห๎องเรียนเพียงอยํางเดียวนั้น นักเรียนได๎รับประสบการณ์ไมํเพียงพอถ๎านักเรียน
ได๎รับประสบการณ์จริงโดยไดเ๎ห็น ได๎ยิน ได๎ถาม ได๎ฟัง และได๎ฝึกปฏิบัติด๎วยตนเองจะมีสํวนส าคัญ
ที่จะท าให๎นักเรียนเข๎าใจในการเรียนเนื้อหานั้น ๆ มากขึ้นซ่ึงได๎มีนักการศึกษาได๎ให๎แนวคิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของแหลํงเรียนรู๎ ดังที ่นิพนธ์   ศุขปรีดี (2551 : 68) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของแหลํงเรียนรู๎
โดยเน๎นที่การไปศึกษานอกสถานที่ ที่มีประโยชน์ตํอการเรียนการสอนแบํงได๎เป็น 7 ประการ คือ 

1. สํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางการเรียนการสอนกับชีวิตความเป็นอยูํของชุมชน
และชีวิตประจ าวัน นักเรียนสามารถน าเอาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันมาชํวยสํงเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎ดียิ่งขึ้น 

2. ครูและนักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในชุมชน และสามารถน าเอาความรู๎ที่ได๎จากชุมชน
ที่เป็นประโยชน์ตํอการเรียนการสอน มาชํวยปรับปรุงการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น 

3. ชํวยแก๎ปัญหาในการขาดแคลนแหลํงความรู๎ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจที่จะเรียน 
5. ชํวยแก๎ปัญหาบางอยํางท่ีเกิดขึ้นภายในห๎องเรียน 
6. ชํวยเพิ่มพูนความรู๎ให๎แกํนักเรียนและครู  สามารถน าเอาความรู๎จากชุมชนเข๎าสํู

ห๎องเรียน เพื่อที่จะอภิปราย ทดสอบ และทบทวนได๎เป็นอยํางดี 
7. ชํวยให๎หลักสูตรมีความหมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ประหยัด จิรวรพงษ์ (2555 : 95) ได๎กลําวถึงคุณคําของการน าแหลํงเรียนรู๎ชุมชนมาเพื่อ

การศึกษาดังนี้ 
1. ให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง และสามารถแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองได๎ 
2. ท าให๎การเรียนมีคุณคําและเกิดผลดี 
3. ผูเ๎รียนมีความรู๎และความสามารถในการด ารงชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข 
4. ท าให๎ผู๎เรียนสามารถรํวมกิจกรรมและท างานรํวมกับผ๎ูอ่ืนได๎ 
นอกจากนี้แล๎ว ประโยชน์แหลํงเรียนรู๎ชุมชน  เป็นประสบการณ์ตรงแกํนักเรียนอีก

รูปแบบหนึ่ง มีประโยชน์ตํอน าเข๎าสํูบทเรียน การสังเกตและการรวบรวมข๎อมูลเพื่อสนับสนุน
สมมติฐานของบทเรียน โรงเรียนจะต๎องด าเนินการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการก าหนดหัวข๎อให๎
นักเรียนไปศึกษาด๎วยตนเอง 
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สุวัตร พุทธเมธา (2554 : 67-71) ได๎กลําวถึงคุณคําของการใช๎แหลํงเรียนรู๎มาประกอบการ
เรียนการสอน จะชํวยให๎เกิดประโยชน์ดังนี้ 

1. ท าให๎ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของการเรียนมากยิ่งขึ้น 
2. ท าให๎สะดวกในการใช๎ เนื่องจากมีอยูํในชุมชนแล๎วเพียงแตํครูส ารวจและเลือกใช๎ให๎

เหมาะสม 
3. ประหยัดงบประมาณและเวลา 
4. ท าให๎เกิดการตื่นตัวในด๎านตําง ๆ ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือส่ิงอ่ืน

เพื่อจะท าให๎เกิดการเรียนรู๎ 
5. ท าให๎เกิดความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
6. ปลูกฝังและสํงเสริมสภาพการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎แกํผู๎เรียนและชุมชน 
เคนเวอร์ธที (Kenworthy 1992 : 167) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการใช๎แหลํงเรียนรู๎ใน

ชุมชนประกอบการเรียนการสอนไว๎พอสรุปได๎ดังนี้ 
1. ชํวยเร๎าความสนใจของนักเรียน 
2. ชํวยให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ในการท างานกลํุม 
3. ชํวยให๎นักเรียนเลือกอาชีพได๎เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของตนเมื่อจบ

จากการศึกษาออกไปแล๎ว 
4. เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ท ากิจกรรมตําง ๆ ที่เขาสามารถจะท าได๎ด๎วยตัวเอง ซ่ึงจะท า

ให๎เขารักการท างาน และท างานเป็น เมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล๎ว 
5. ชํวยให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอโรงเรียน เข๎าใจสภาพปัจจุบันและปัญหาของ ท๎องถ่ิน

รู๎สึกรัก และหวงแหน อันจะน าไปสํูแนวคิดที่จะปรับปรุงท๎องถ่ินของตนให๎ดียิ่งขึ้น 
6. นักเรียนจะได๎รับความรู๎ที่มีประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตในชุมชนของตนเพราะเขาได๎

เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง 
ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํในชุมชน เป็นประสบการณ์ตรงแกํผู๎เรียนอีกรูปแบบ

หนึ่งที่ดึงชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอนให๎ความชํวยเหลือในด๎านตําง  ๆ ที่
กํอให๎เกิดความรู๎และทักษะแกํนักเรียน เชํน ชํวยเหลือ ในการฝึกงานของนักเรียนชํวยเหลือจัดหา
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต๎น น าเอาทรัพยากรในท๎องถ่ินมาใช๎นับวํามีสํวนส าคัญมากใน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดหา หรือน าเอาทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถ่ินของตนมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน์สูงสุดเทําที่จะท าได๎ ไมํวําจะเป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยายให๎นักเรียนฟังหรือสาธิต
ให๎นักเรียนดู การพานักเรียนไปศึกษาดูงาน หรือฝึกงานนอกสถานที่ การให๎นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู๎รู๎ 
ผู๎ช านาญเฉพาะด๎านในท๎องถ่ิน การให๎นักเรียนไปศึกษาคน๎คว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมจากแหลํงเรียนรู๎ทั้ง
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ในและนอกห๎องเรียนและการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยูํในท๎องถ่ิน เพราะกิจกรรมที่ปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถ่ินเพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนรัก
การท างาน เกิดทักษะและมีนิสัยที่ดีในการท างานอันจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพตํอไป 

จากประโยชน์ของการเรียนรู๎ที่ครูผู๎สอนสามารถน ามาประกอบการเรียนการสอนพอสรุปได๎ดังนี้ 
1. แหลํงเรียนรู๎จะชํวยสํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางชีวิตนักเรียนกับชีวิตที่มีอยูํใน

ชุมชน สามารถน าเอากิจกรรมตําง ๆ ของชุมชนมาปรับปรุงแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับบทเรียนได๎ 
2. ชํวยแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการขาดอุปกรณ์การสอนได๎ดี 
3. นักเรียนสนใจที่จะเรียน ไมํเกิดความเบื่อหนําย 
4. เปิดโอกาสให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
5. สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
6. เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ตรงให๎แกํนักเรียน 

แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  
ปัจจุบันป่าชายเลนที่กระจายตัวอยูํในประเทศไทย มีอัตราการลดลงมาก  ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น  รวมไปถึงการรุกล้ าพื้นที่ป่าชายเลน การท านากุ๎ง การท าทําเทียบเรือ การ
สร๎างที่อยูํอาศัย ซ่ึงเป็นเหตุท าให๎คุณภาพและปริมาณพื้นที่ที่ดินในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนลด
ปริมาณลดลงและเส่ือมโทรมคุณภาพลง ทั้งนี้ป่าชายเลนในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยมีการ
เส่ือมโทรมลงจากสถานการณ์น้ าทํวมในปี 2554 และจากการลุกล้ าพื้นที่ดิน โดยเฉพาะในสํวนของ
จังหวัดเพชรบุรี มีการลุกล้ าการท านากุ๎งในพื้นที่ป่าชายเลน ที่ท าให๎ระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน
เส่ือมโทรมและคุณภาพด๎อยลงซ่ึงเป็นผลกระทบที่ท าให๎ปริมาณป่าชายเลนในจังหวัดเพชรบุรีลด
น๎อยลง (ทะเลไทย, การแพรํกระจายป่าชายเลนในประเทศไทย: 2556) 

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงต าแหนํงและปริมาณพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย 

 

http://2.bp.blogspot.com/-zK-7mZ_5n3k/T9FT6TlELuI/AAAAAAAAAbU/twWTQYD5wq0/s1600/02.png
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แผนภาพท่ี 3 พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย พ.ศ.2504-2547 
 

ที่มา : การแพรํกระจายป่าชายเลนในประเทศไทย. ดัดแปลงจาก  past.talaythai. com/Education/ 
42620260e/42620260e.php3 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได๎ส ารวจสถานภาพการใช๎ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
ในเขตป่าสงวนแหํงชาติและนอกเขตป่าสงวนแหํงชาติ พบวําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ป่าชาย
เลนทั้งหมด 12,092.33 ไรํ  โดยแยกเป็นป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแหํงชาติ1,709.90 ไรํ ป่าชายเลน
ในเขตอุทยานแหํงชาติ 80.93ไรํ   พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ซ๎อนทับในเขตป่าสงวนแหํงชาติ (ไรํ) ป่าคลอง
เกําและป่าคลองคอย 1,984.00 1,002.00   ป่าคลองแมํร าพึง 4,550.00 707.90   รวม 6,534.00 
1,709.90   และพื้นที่ป่าชายเลนที่ซ๎อนทับในอุทยานแหํงชาติ (ไรํ)  อุทยานแหํงชาติเขาสามร๎อยยอด 
61,300.00 80.93  รวม 61,300.00 80.93 
พื้นที่และการกระจายของป่าชายเลน 
 อ าเภอปราณบุรี มีต าบลที่มีพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2530,  22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 1,828.37 ไรํ โดยมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าชาย
เลน จ านวน 624.59ไรํ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 3 พื้นที่ป่าชายเลน  อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ไรํ) 
ที่ ต าบล พื้นที่ป่าชายเลนตามมติครม. พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน 
1 ปากน้ าปราณ 1,691.10 615.69 
2 วังก์พง 137.27 8.90 

รวม 1,828.37 624.59 
 

http://4.bp.blogspot.com/-I9yYw1WnmVU/T9FUvNs6TII/AAAAAAAAAb4/3UNBmnJuMgc/s1600/03.1.png
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พันธุ์ไม้และลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน 
 พันธ์ุไม๎ป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวน 8 วงศ์ 12 สกุล และ 18 ชนิด พันธ์ุไม๎
ที่พบมากที่สุดอยูํในวงศ์ Rhizophoraceaeได๎แกํ โกงกางใบเล็ก และฝาดดอกขาว ความหนาแนํน
เฉล่ียรวมของ  ต๎นไม๎เทํากับ 239.31 ต๎น/ไรํ มีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางเฉล่ียและความสูงเฉล่ีย 
เทํากับ 7.07 เซนติเมตร  และ 5.64 เมตร ตามล าดับ คําดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ 
(Shannon - Wiener diversity index) มีคําเทํากับ 0.7987 คําความชุกชุมทางชนิดพันธ์ุ (Margalef’s 
index) เทํากับ 4.4244 และคําความสม่ าเสมอทางชนิดพันธ์ุ (Pielou’s evenness) เทํากับ 0.6363 พันธ์ุ
ไม๎ท่ีมีคําดัชนีความส าคัญ (Important 6Value Index) สูงท่ีสุด คือ โกงกางใบเล็ก มีคําเทํากับ 64.35 
รองลงมา คือ ฝาดดอกขาว, เสม็ดขาว และโปรงแดง มีคําเทํากับ 55.15, 24.04 และ 21.23 ตามล าดับ 
สัตว์ที่พบในป่าชายเลน 
 สัตว์ที่พบในป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบไปด๎วย  
 1. กลํุมของประชาคมส่ิงมีชีวิตพื้นป่าชายเลน(Mangrove Benthic Organism) หรือสัตว์
หน๎าดินพื้นป่าชายเลน พบจ านวน 9 ชนิด มีคําความหนาแนํน เทํากับ 59.00 ตัว/ตารางเมตร มีคํา
ดัชนีความหลากหลาย (H/) เทํากับ 0.78 และมีคําความสม่ าเสมอ (J/) เทํากับ 0.44 สัตว์ที่พบ ได๎แกํ 
หอยเรดเชลล์, ปูแสม, ปูแสมก๎ามส๎ม, หอยไม๎พุก, หอยเจดีย์ เป็นต๎น 
 2. กลํุมของนกในป่าชายเลน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบจ านวน 65 ชนิด 49 สกุล 27 
วงศ์ และ 9 อันดับ ตัวอยํางนกที่พบ ได๎แกํ นกนางแอํนบ๎าน, นกหัวโตทรายเล็ก, นกกินเปี้ยว         
เปน็ต๎น 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้  
 งานวิจัยในประเทศ 

พิชยา นันทวิเชตพงษ์ (2546 : 85 – 86) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การใช๎แหลํงชุมชน
ประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ในระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการน าแหลํงชุมชนมาใช๎ประกอบการสอนวิชาสังคมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อต๎องการทราบวิธีการใช๎ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะในการใช๎แหลํงชุมชน จากครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาผลการวิจัยพบวํา 
แหลํงชุมชนสํวนใหญํที่ใช๎ คือ ห๎องสมุด ครูใช๎แหลํงชุมชนในเวลาเรียนวิธีการที่ครูใช๎ คือ ให๎
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน ค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติมและการส ารวจชุมชน กิจกรรม
กํอนใช๎ คือ ครูและนักเรียนวางแผนการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนสํวนกิจกรรมหลังจากการใช๎ การ
สรุปรํวมกันและการอภิปรายรํวมกัน ปัญหาสํวนใหญํในการใช๎แหลํงชุมชน คือ ผู๎ปกครองไมํ
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สนับสนุน ระเบียบการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ไมํคลํองตัวไมํมีคําใช๎จํายในการใช๎แหลํง
ชุมชน ครูสํวนใหญํเห็นด๎วยกับการใช๎แหลํงชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 

สุรจิตร ทีบัว (2548 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใช๎แหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชนประกอบการสอนวิชาสังคม สังกัดกรมสามัญ ศึกษาของจังหวัดขอนแกํนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจสภาพการใช๎แหลํงชุมชนประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ในโรงเรียนกรมสามัญศึกษาของจังหวัดขอนแกํน  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประเภทของแหลํง
ชุมชน จ านวนของการใช๎แหลํงความรู๎ ผลของการใช๎แหลํงความรู๎ ปัญหาและอุปสรรคในการใช๎ 
ตลอดจนข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนประกอบการสอนวิชา
สังคมศึกษาผลการวิจัยพบวํา ประเภทของแหลํงชุมชนที่ใช๎มากโดยสํวนใหญํ  คือ ประเภทบุคคล
ได๎แกํพระสงฆ์ นักบวช ชี ประเภทสถานที่ ได๎แกํ ห๎องสมุด ประเภทที่มีการใช๎เป็นสํวนน๎อย คือ 
แหลํงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และความเชื่อลักษณะการใช๎ พบวํา สํวนใหญํให๎นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมชุมชน สํวนเวลาที่ใช๎ในเวลาเรียนปัญหาและอุปสรรค  ในการไปศึกษานอกสถานที่ ครู 
นักเรียนขาดการวางแผน และเตรียมตัว การติดตํอวิทยากรมาบรรยายมีปัญหาเรื่องไมํทราบแหลํง
วิทยากร วิทยากรบรรยายไมํตรงกับเนื้อหาท่ีก าหนดให๎ ผู๎บริหารไมํให๎การสนับสนุนความต๎องการ
และข๎อคิดเห็น ครูสํวนใหญํเห็นด๎วยกับการใช๎แหลํงประกอบการสอนและเห็นวําแหลํงชุมชนจะ
ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎รับเนื้อหา และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 

ประสิทธ์ิ อามาตร์ (2549 : 134 – 136) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช๎แหลํงชุมชนในการสอน
กลํุมการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 10โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการใช๎แหลํงความรู๎ในชุมชนในการสอนกลํุมการงานพื้นฐานอาชีพชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 10 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต๎องการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในการสอนกับการใช๎แหลํง
ความรู๎ในชุมชนในสภาพจริงของครู โรงเรียนประถมศึกษาที่สอนกลํุมการงานพื้นฐานอาชีพชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10 ผลการวิจัยพบวํา ปัญหาและอุปสรรคในการใช๎แหลํงความรูใ๎น
ชุมชนของครูอยูํระดับปานกลาง ในด๎านคําใช๎จํายส าหรับวิทยากร ครูไมํสะดวกที่จะไปติดตํอกับ
วิทยากรที่อยูํหํางไกลจากโรงเรียน ครูไมํมีเวลาศึกษาและวางแผนเชิญวิทยากรที่เหมาะสมกับงานไว๎
ลํวงหน๎า เสียคําใช๎จํายสูงนักเรียนไมํมีความสามารถที่จะไปสัมภาษณ์หรือศึกษาด๎วยตนเอง ผู๎หรือผู๎
ช านาญไมํคํอยมีเวลาและขาดงบประมาณที่จะซ้ืออุปกรณ์ที่หายากในท๎องถ่ิน  สํวนปัญหาและ
อุปสรรคในระดับน๎อยคือผู๎บริหารและครูในโรงเรียนเดียวกันไมํสนับสนุน  ไมํเห็นคุณคํา และ
ความส าคัญของการใช๎วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูํในท๎องถ่ิน และนักเรียนไมํให๎ความรํวมมือ 
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วรลักษณ์  รัตติกาลชลากร (2555 : 118, 126) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประเภทและลักษณะการใช๎ประโยชน์ของแหลํงทรัพยากรชุมชนประกอบการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล๎เคียงและเพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล๎เคียง ผลการวิจัยพบวําปัญหาการใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการ
เรียนการสอนวิชาการสังคมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกล๎เคียง สํวนมากประสบปัญหา
เกี่ยวกับเวลาในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนซ่ึงมีจ ากัด ในการวัดผลและประเมินผล ท าได๎ไมํเต็มที่ 
วิทยากรและเจ๎าหน๎าที่ประจ าแหลํงเรียนรู๎มีจ านวนน๎อยไมํเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  นักเรียน
บางสํวนยังไมํเห็นคุณคําและประโยชน์ของการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนรวมท้ังขาดทักษะในการใช๎ 
ครูวิชาสังคมศึกษาสํวนใหญํมีความเห็นวําสมควรใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการเรียนการสอนเป็น
อยํางยิ่ง เพราะมีประโยชน์มาก ท าให๎นักเรียนเกิดประสบการณต์รง รู๎จักวิธีค๎นคว๎าหาความรู๎ และท า
ให๎นักเรียนเกิดความรักผูกพัน และภูมิใจท๎องถ่ินของตน 

วนิดา เลาหวัฒน์ (2556 : 105 – 113) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช๎ประโยชน์จากแหลํง
วิชาการชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจการใช๎
ประโยชน์จากแหลํงวิชาการชุมชนเกี่ยวกับขอบเขต ลักษณะการใช๎ ปัญหา ความต๎องการ ความ
คิดเห็นและข๎อเสนอแนะของครูผู๎สอน และผู๎บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นระหวํางครู  ความคิดเห็นระหวํางผู๎บริหาร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหํงชาติกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จาก
แหลํงวิชาการชุมชนผลการวิจัยพบวํา ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาเอกชน  และ
สังกัดเทศบาล มีปัญหาเกี่ยวกับการใช๎แหลํงวิชาการชุมชนมากกวําครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมแหํงชาติ 6 เรื่อง คือ ครูไมํมีข๎อมูลเกี่ยวกับแหลํงวิชาการชุมชนนั้น ๆ 
อยํางเพียงพอเสียเวลาการติดตํอแหลํงวิชาการชุมชนมีพิธีการมากเกินไป  ผู๎บริหารไมํสนับสนุน 
นักเรียนไมํสนใจไปศึกษานอกสถานที่ และเจ๎าหน๎าที่แหลํงวิชาการชุมชนไมํให๎ความรํวมมือ 

จากงานวิจัยในประเทศ สามารถที่จะสรุปได๎ดังนี้  ประเภทของแหลํงชุมชนที่ใช๎
ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา บุคคล คือ ศึกษานิเทศก์ ครู – อาจารย์ ผู๎เชี่ยวชาญ
สถานที ่คือ ห๎องสมุด โรงพยาบาล ลักษณะการใช๎ เชิญวิทยากรมาบรรยาย ให๎ค าปรึกษา ยืมเอกสาร
ส่ิงพิมพ ์เวลาท่ีใช๎ จะเป็นชํวงเวลาเปิดเรียน ปัญหาอุปสรรคในการใช๎ มีเวลาในการใช๎อยํางจ ากัด
ขาดแคลน เจ๎าหน๎าที่ประจ าแหลํงเรียนรู๎ เจ๎าหน๎าที่ไมํให๎ความรํวมมือ ไมํมีข๎อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ผู๎บริหารไมํสนับสนุน ระยะหํางไกล ขาดงบประมาณสนับสนุน วิทยากรไมํมีเวลามาให๎ความรู๎
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ระเบียบทางราชการมีมากเกินไป ครูสํวนใหญํเห็นด๎วยกับการใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการสอน
เพราะจะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

งานวิจัยต่างประเทศ 
เบเกอร์ (Baker 1975 : 3384) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง The Effects of Community Resources 

Base Law Curriculum Upon the Attitudes and Knowledge of Senior High School Social Studies 
Students โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางชุมชนที่มีอิทธิพลตํอหลักสูตรวิชา
กฎหมาย ทัศนคติ และความรู๎ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่เรียนวิชากฎหมาย และ
ระบบการเมืองการปกครองใน 1 เทอม ตัวอยํางประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2 โรงเรียน ในเขตแองการาฟอลต์ รัฐนิวยอร์ค โดยแบํงเป็นกลํุมทดลอง 138 คน กลํุมควบคุม 117 
คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยแบํงออกเป็น  4 ตอน คือ ภาคความรู๎ 2 ตอน ภาคทัศนคติ 2 ตอน
ผลการวิจัยพบวํา 

1. นักเรียนมีความรู๎เพ่ิมขึ้นมา จากการที่นักเรียนเข๎าไปใช๎แหลํงเรียนรู๎เป็นพื้นฐานในการ
เรียนวิชากฎหมาย 

2. การเรียนโดยวิธีปฏิบัติจริง จะเป็นการท า ให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจด๎านกฎหมาย
ทั่วไป และรัฐธรรมนูญดีขึ้น 

3. การที่นักเรียนได๎มีสํวนรํวมกับชุมชน จะท าให๎ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับชุมชนของเขา
เกี่ยวกับกฎหมายและส่ิงแวดล๎อมทางการเมือง การปกครองมากขึ้น และละเอียดอํอนขึ้น 

การ์เดลลํา (Gardella 1995 : 3362A – 3363A) อ๎างถึงใน รวิพร มูณีวรรณ, 2548  กลําววํา
นักเรียนจะได๎รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสถานที่ตําง ๆ ในชุมชนมากน๎อยเพียงใด โดยศึกษาจาก
นักเรียนหญิงจ านวน 4,505 คน ซ่ึงอยูํในเกรด 6, 9 และ 12 ของเมืองดีทรอยด์ ใช๎วิธีการส ารวจ ใช๎
แบบสอบถามประกอบด๎วย 67 ข๎อ ที่ถามเกี่ยวกับการบริหารของรัฐ การขนสํงการพานิชการ
อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นสถานที่ที่นักเรียนเคยไปมาแล๎ว  ไมํวําจะไปด๎วยเหตุผลใดก็ตามผลการวิจัย
พบวํา 

1. ครูไมํคาดคะเนได๎วํานักเรียนจะมีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล๎ว 
2. โรงเรียนบางแหํงยังไมํได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนอยํางเพียงพอ 
3. โรงเรียนยังไมํคํอยจัดประสบการณ์ตรงให๎กับนักเรียน 
4. วัด และสโมสรตําง ๆ ให๎ประสบการณ์ตรงแกํนักเรียนน๎อยมาก 
5. สํวนใหญํนักเรียนรับประสบการณ์ตรงจากบ๎าน 
6. ประเภทท่ีนักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงคือ กิจกรรมนันทนาการ และวัฒนธรรมที่

ได๎จากกิจกรรมของรัฐมีสํวนน๎อย 
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7. สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ไมํมีผลตํอประสบการณ์ตรงของนักเรียน 
จากงานวิจัยตํางประเทศ สามารถทีจ่ะสรุปได๎ดังตํอไปนี้ การใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการ

สอน โดยให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม จะท า ให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ความเข๎าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมากยิ่งขึ้น การสอนที่ยึดต ารา หรือบทเรียนเป็นหลักในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ ท าให๎นักเรียนเกิดความเบื่อหนําย ครูผู๎สอนและชุมชนยังขาดความรํวมมือในการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน  รวมทั้งนโยบายของผู๎บริหาร
สถานศึกษายังไมํเอ้ืออ านวยตํอการน าแหลํงเรียนรู๎มาใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎ 

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยทั้งในประเทศและตํางประเทศที่กลําวมาแล๎วเกี่ยวกับการ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน สรุปได๎วํา การใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎และการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยสนับสนุนสํงเสริมให๎มีการระดมทรัพยากร 
วิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ตลอดจนใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่มีอยูํแล๎วในท๎องถ่ินมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ตํอการจัดการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับประสบการณ์ และความรู๎ความสามารถของครูวํา
จะมีเทคนิค วิธีการอยํางไร ในการเลือกใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎เหมาะสมกับสาระการเรียนรู๎ ความต๎องการของผ๎ูเรียน และมีคุณคําตํอการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

การทบทวนวรรณกรรมใน เ รื่ อ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บทั กษ ะทา งวิ ทย าศาสตร์                           
จะน าเสนอสาระส าคัญใน 3 เรื่อง ประกอบด๎วย (1) ความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (2) ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (3) เทคนิคการสอนเพื่อสํงเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนประถมศึกษา  (4) งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ประดับ จรตระการ (2547: 36) ให๎ความหมายวํา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอยํางเป็นระบบในการแสวงหา
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เชํน ฝึกการสังเกต การบันทึกข๎อมูล การตั้งสมมติฐาน และการท าการ
ทดลอง การแสดงความสามารถของนักเรียนในการแสดงการคิด การปฏิบัติอยํางมีเหตุผล มีระบบ
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงสะสมอยูํในตัวผู๎ เรียนและสามารถน าไปใช๎แก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและแสวงหาความรู๎ได๎ 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548: 9) ให๎ความหมายวํา ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นความช านาญและความสามารถในการใช๎ความคิดเพื่อค๎นหาความรู๎รวมทั้ง
แก๎ปัญหา เป็นทักษะทางสติปัญญา (intellectual skills) ไมํใชํทักษะการปฏิบัติด๎วยมือ (psychomotor 
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skills/hand on skills) ที่นักวิทยาศาสตร์และผู๎ที่น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก๎ปัญหาใช๎ใน
การศึกษาค๎นคว๎าสืบเสาะหาความรู๎และแก๎ปัญหาตําง ๆ 

วรพงษ์  กาแก๎ว (2548: 8) ให๎ความหมายวํา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอยํางเป็นระบบในการแสวงหาความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์ และเป็นทักษะที่ใช๎ในการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ 

นลินี อินดีค า ( 2551: 13) ได๎ให๎ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถในการใช๎ทักษะกระบวนการตํางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและฝึกฝน
ความคิดอยํางเป็นระบบไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ใน
ตัวผู๎เรียน 

Klopfer (1971: 568); Kuslan andStone (1972: 229) กลําววํา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นส่ิงจ าเป็นที่จะต๎องฝึกฝนให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิด
อยํางมีระบบ เพื่อใช๎ในการค๎นคว๎าหาความรู๎ สามารถน ากระบวนการที่ได๎รับการฝึกฝนไปใช๎ในการ
แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เป็นกระบวนการที่ใช๎ในการสืบเสาะหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์  การ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด๎วยการสังเกต  การวัด การทดลองและออกแบบการทดลองการอธิบาย  การสรุป
หลักเกณฑ์การพิจารณาเหตุผลเชิงนิรนัย  

จากความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการ
ปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอยํางมีระบบ   และเป็นความสามารถความช านาญ  ในการเลือกใช๎
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค๎นหาค าตอบหรือแก๎ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได๎ 
 
ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

นักการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ได๎แบํงประเภทของ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว๎มากมาย  ซ่ึงขอกลําวพอสังเขป ดังนี้สมาคมสํงเสริม
ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกา (American Association for the Advancement of 
Science : AAAS) ได๎ก าหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว๎  13 ทักษะ เป็นทักษะ
กระบวนการขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะขั้นผสมผสานหรือทักษะขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ดังนี้ 
(ภพ เลาหไพบูลย์, 2550 : 14-30) 

 1. ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน (Basic Process Skills) ได๎แกํ 
1.1 ทักษะการสังเกต (Observing) 
1.2 ทักษะการวัด (Measuring) 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นลินี%20%20อินดีคำ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


79 
 

1.3 ทักษะการค านวณ (Using Numbers) 
1.4 ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying) 
1.5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Using 

Space/Time Relationship) 
1.6 ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข๎อมูล  (Organizing Data and 

Communication) 
1.7 ทักษะการลงความเห็นจากข๎อมูล (Inferring) 
1.8 ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) 

 2. ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrated Science Process Skills) 
2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) 
2.2 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
2.3 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling) 
2.4 ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
2.5 ทักษะการตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 

สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎จัดทักษะที่เหมาะสมเพื่อปลูกฝัง
ให๎คนไทย 9 ทักษะ ดังนี้ (ศศิเกษม ทองยงค์ และลีลา สินานุเคราะห์, 2554 : 77) 

1. ทักษะการสังเกต 
2. การเลือกและใช๎เครื่องมือ 
3. การบันทึกข๎อมูลและส่ือความหมาย 
4. การจัดกระท าข๎อมูล 
5. การแปลความหมายข๎อสรุปและการสรุป 
6. การตั้งสมมติฐาน 
7. การออกแบบการทดลอง 
8. การคิดค านวณ 
9. การหาความสัมพันธ์ระหวํางมิติ 
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เชํนเดียวกับสมาคม AAAS ดังนี้ 
1. ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง ความสามารถในการใช๎ประสาทสัมผัสอยํางใด

อยํางหนึ่ง หรือหลายอยํางรวมกัน ได๎แกํ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกายเข๎าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ
หรือเหตุการณ์ เพื่อค๎นหาข๎อมูลซ่ึงเป็นรายละเอียดของส่ิงนั้น โดยไมํใสํความคิดเห็นของ ผู๎สังเกต
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ลงไป ข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต แบํงได๎ 3 อยํางคือ ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ข๎อมูลเชิงปริมาณ และข๎อมูลที่
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎วคือ 

1.1 ชี้บํงและบรรยายคุณสมบัติของวัตถุได๎ โดยการใช๎ประสาทสัมผัสอยํางใดอยําง
หนึ่งหรือหลายอยําง 

1.2 บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุ โดยการกะประมาณ 
1.3 การบรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีสังเกตได๎ 

2. ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช๎เครื่องมือและการใช๎
เครื่องมือท าการวัดหาปริมาณของส่ิงตํางๆ ออกเป็นตัวเลขที่แนํนอนได๎อยํางเหมาะสมถูกต๎องโดยมี
หนํวยก ากับเสมอ ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎ว คือ 

2.1 เลือกเครื่องมือได๎เหมาะสมกับส่ิงท่ีวัด 
2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได๎ 
2.3 บอกวิธีวัดและวิธีใช๎เครื่องมือวัดได๎ 
2.4 วัดความกว๎าง ยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น้ าหนักและอ่ืนๆได๎ถูกต๎อง 
2.5 ระบุหนํวยของตัวเลขที่ได๎จากการวัดได๎ 

3. ทักษะการค านวณ (Using Numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวกลบ คูณ หาร 
หรือจัดกระท ากับกับตัวเลขที่แสดงคําปริมาณของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงได๎จากการสังเกตการวัด การ
ทดลองโดยตรงหรือจากแหลํงอ่ืน ตัวเลขที่น ามาค านวณนั้นต๎องแสดงคําปริมาณในหนํวยเดียวกัน
ตัวเลขใหมํที่ได๎จากการค านวณจะชํวยให๎ส่ือความหมายได๎ตรงตามที่ต๎องการหรือชัดเจนยิ่งขึ้น
ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎วคือ 

3.1 การนับ ได๎แกํ 
 3.1.1 นับจ านวนส่ิงของได๎ถูกต๎อง 

3.1.2 ใช๎ตัวเลขแสดงจ านวนที่นับได๎ 
3.2 การค านวณ 

 3.2.1 บอกวิธีค านวณได๎ 
 3.2.2 คิดค านวณได๎ถูกต๎อง 

3.3 การหาคําเฉล่ียได๎แกํ 
3.3.1 บอกวิธีการหาคําเฉล่ีย 
3.3.2 หาคําเฉล่ีย 
3.3.3 แสดงวิธีการหาคําเฉล่ีย 
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4. ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึง ความสามารถในการแบํงพวกหรือ
เรียงล าดับวัตถุหรือส่ิงท่ีอยูํในปรากฏการณ์ โดยมีเกณฑ์ และเกณฑ์ดังกลําว อาจจะใช๎ความเหมือน 
ความแตกตําง หรือความสัมพันธ์อยํางใดอยํางหนึ่ง ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎วคือ 

4.1 เรียงล าดับหรือแบํงพวกส่ิงตํางๆ จากเกณฑ์ท่ีผู๎อ่ืนก าหนดให๎ได๎ 
4.2 เรียงล าดับหรือแบํงพวกส่ิงตํางๆ โดยใช๎เกณฑ์ของตนเอง 
4.3 บอกเกณฑ์ท่ีผู๎อ่ืนใช๎เรียงล าดับหรือแบํงพวกได๎ 

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/ 
Time Relationships) ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ระหวํางส่ิงตํอไปนี้ 

5.1  ชี้บํงรูป 2 มิต ิและวัตถุ 3 มิต ิ
5.2  วาดรูป 2 มิต ิจากวัตถุ หรือรูป 3 มิต ิ
5.3  บอกชื่อของรูป และรูปทรงทางเรขาคณิตได๎ 
5.4  บอกความสัมพันธ์ระหวําง 2 มิติ กับ 3 มิติได๎ 

5.4.1  เมื่อเห็นเงา (2 มิต)ิ ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุได๎ 
5.4.2  เมื่อเห็นวัตถุ (3 มิต)ิ สามารถบอกเงา (2 มิต)ิ ที่เกิดขึ้น 
5.4.3  บอกรูปของรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ (3 มิติ) 

5.5  บอกต าแหนํงหรือทิศทางของวัตถุได๎ 
5.6  บอกได๎วําวัตถุหนึ่งอยูํในต าแหนํงหรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 
5.7  บอกความสัมพันธ์ของส่ิงทีอยูํหน๎ากระจก และภาพท่ีปรากฏในกระจกเงาวําเป็น

ซ๎ายหรือขวาของกันและกันได๎ 
5.8 บอกความสัมพันธ์ระหวํางการเปล่ียนแปลงต าแหนํงที่อยูํของวัตถุกับเวลาได๎ 

6. ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข๎อมูล (Organizing Data and Communication) 
หมายถึง ความสามารถในการน าข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต การวัด การทดลองและแหลํงอ่ืนๆ มาจัด
กระท าใหมํ โดยการหาความถ่ี เรียงล าดับ จัดแยกประเภท หรือค านวณหาคําใหมํ เพื่อให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ
ความหมายของข๎อมูลชุดนั้นดีขึ้น อาจเสนอในรูปของตารางแผนภูมิแผนภาพ ไดอะแกรม วงจร 
กราฟ สมการ เขียน หรือบรรยาย เป็นต๎นความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎ว คือ 

6.1 เลือกรูปแบบที่จะใช๎ในการเสนอข๎อมูลได๎เหมะสม 
6.2  บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่ใช๎ในการเสนอข๎อมูลได๎ 
6.3  ออกแบบการเสนอข๎อมูลให๎อยูํในรูปใหมํท่ีเข๎าใจดีขึ้นได๎ 
6.4  เปล่ียนแปลงข๎อมูลให๎อยูํในรูปใหมํท่ีเข๎าใจดีขึ้นได๎ 
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6.5  บรรยายลักษณะของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ด๎วยข๎อความที่ เหมาะสมกะทัดรัดส่ือ
ความหมายให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎ 

6.6  บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงต าแหนํงของภาพ ส่ือความหมายให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎ 
7.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากข๎อมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย

หรือเพิ่มเติมความคิดเห็นให๎กับข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต การวัด หรือการทดลองอยํางมีเหตุผล โดย
อาศัยความรู๎หรือประสบการณ์เดิมมาชํวย การลงข๎อวินิจฉัยที่เชื่อถือได๎นั้นขึ้นอยูํกับเงื่อนไข  4 
ประการ ดังนี้ 

7.1  ความถูกต๎องของข๎อมูล ถ๎าข๎อมูลที่ได๎มาไมํถูกต๎องก็จะท าให๎ข๎อวินิจฉัยไมํถูกต๎อง
เชํนเดียวกัน 

7.2  ความละเอียดของข๎อมูล ถ๎าหากวําเรามีข๎อมูลมากเพียงพอ มีหลักฐานหลายอยําง
สมบรูณ์ การลงวินิจฉัยก็ถูกต๎องยิ่งขึ้น  ฉะนั้นการสังเกตเพิ่มเติม และค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติมจะ
น าไปสํูความจริงหรือค าตอบท่ีถูกต๎อง 

7.3  ความรู๎หรือประสบการณ์เดิมของผ๎ูวินิจฉัย เพราะการลงข๎อวินิจฉัยนั้นสํวนหนึ่ง
จะเกี่ยวข๎องกับประสบการณเ์ดิมที่เคยพบเหตุการณ์นัน้ๆ มาแล๎ว และถ๎าประสบการณ์เดิมนั้นเช่ือถือ
ได๎มากโอกาสจะถูกก็มีมากขึ้น เชํน นักวิทยาศาสตร์ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นหลักในการ
อ๎างอิงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหมํ 

7.4  ความสามารถในการสังเกต ถ๎าผ๎ูสังเกตสามารถสังเกตได๎ละเอียดถ่ีถ๎วนได๎ข๎อมูล
มากก็จะสามารถใช๎หลักเกณฑ์นั้นมาลงวินิจฉัยได๎ใกล๎ความจริงหรือได๎รับค าตอบท่ีถูกต๎องสมบูรณ์ 

8.  ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง ความสามารถในการท านายหรือคาดคะเน
ส่ิงจะเกิดขึ้น โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ า หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูํแล๎วมาชํวยในการ
ท านาย ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎วคือ 

8.1  การพยากรณ์ทั่วไป เป็นการท านายผลที่จะเกิดขึ้นจากข๎อมูลที่เป็นหลักการ กฎ 
หรือทฤษฎีท่ีมีอยูํได๎ 

8.2  การพยากรณ์ข๎อมูลเชิงปริมาณ ได๎แกํ 
8.2.1 ท านายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตข๎อมูลเชิงปริมาณที่มีอยูํได๎ 
8.2.2 ท านายผลที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของข๎อมูลเชิงปริมาณที่มีอยูํได๎ 

9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การสรุปค าตอบลํวงหน๎า
กํอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู๎ ประสบการณ์เดิมที่ยังไมํปรากฏหลักการ และอ่ืนๆ 
ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะการตั้งสมมติฐาน คือ สามารถหาค าตอบลํวงหน๎ากํอนการทดลอง 
โดยอาศัยการสังเกต ความรู๎และประสบการณ์เดิม 
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10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) หมายถึงการก าหนด
ความหมายและขอบเขตของตัวแปร อักษร หรือค าตํางๆ ให๎สามารถท าการทดลองได๎เป็นที่เข๎าใจ
ตรงกัน ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  คือสามารถก าหนด
ความหมายและขอบเขตของค าหรือตัวแปรตํางๆ ให๎สังเกตและวัดได๎ 

11. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร  (Identifying and Controlling Variables) 
หมายถึงการชี้บํงตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในสมมติฐานหนึ่งๆ สํวนการควบคุมตัวแปร 
หมายถึง การควบคุมตัวแปอริสระอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องแตํยังไมํต๎องการศึกษา ความสามารถที่แสดงวํา
เกิดทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร คือ สามารถบํงชี้ และก าหนดตัวแปรอิสระตัวแปรตาม 
และตัวแปรควบคุมได๎ 

12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง การทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงเริ่มตั้งแตํการ
ออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง การใช๎เครื่องมืออยํางถูกต๎อง การรวบรวมจัดกระท า
และส่ือความหมายข๎อมูล และการตีความหมายข๎อมูลและข๎อสรุป 

12.1 ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะการทดลอง คือ 
12.1.1 ออกแบบการทดลอง 
12.1.2 ก าหนดวิธีการทดลองได๎ถูกต๎องและเหมาะสม โดยค านึงถึงตัวแปรต๎น ตัว

แปรตาม ตัวแปรที่ต๎องควบคุมด๎วย ระบุ อุปกรณ์และใช๎อุปกรณ์และ หรือสารเคมีที่ใช๎ในการ
ทดลองได๎ 

12.2 ปฏิบัติการทดลองและใช๎อุปกรณ์การทดลองได๎ถูกต๎องเหมาะสม 
12.3 บันทึกผลการทดลองได๎คลํองแคลํวและถูกต๎อง 

13. ทักษะการตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 
หมายถึง การบรรยายลักษณะและสมบัติของข๎อมูลและลงข๎อสรุป คือ 

13.1 แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและคุณสมบัติของข๎อมูลที่มีอยูํได๎ 
13.2 บอกความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีอยูํในข๎อมูล 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นทักษะที่ใช๎ในการแสวงหาความรู๎ซ่ึง
ผู๎วิจัยพยายามท่ีจะน าทักษะกระบวนการเหลํานี้มาปลูกฝังให๎แกํนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยได๎
ยึดทักษะตามแนวของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได๎ก าหนด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เชํนเดียวกับ สมาคมสํงเสริมความก๎าวหน๎า
วิทยาศาสตร์แหํงอเมริกา (AAAS) ซ่ึงก าหนดทักษะกระบวนการไว๎ 13 ทักษะแบํงเป็น 2 ประเภท 
คือ ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 5 ทักษะทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นการก าหนดตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แตํละขั้นตอนสามารถฝึกฝนได๎  
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เนื่องจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา  จ าเป็นที่จะต๎องปลูกฝังให๎
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะขั้นพื้นฐาน  ให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง 8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต(Observing) ทักษะการ
วัด(Measuring) ทักษะการค านวณ(Using Numbers) ทักษะการจ าแนกประเภท(Classifying) ทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา(Using Space/Time Relationship) 
ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข๎อมูล(Organizing Data and Communication) ทักษะการ   
ลงความเห็นจากข๎อมูล(Inferring) และทักษะการพยากรณ์(Predicting)เพื่อน าไปใช๎ในการค๎นคว๎าหา
ความรู๎ และสามารถน ากระบวนการที่ได๎รับการฝึกฝนไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนประถมศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แกํนักเรียน
ประถมศึกษาจะต๎องยอมรับในหลักการส าคัญ 2 ประการ คือ (เบญจา เรืองเสมอ, 2549 : 39-40) 

1. กระบวนการทักษะทั้ง 13 ขั้นตอนเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นตํอกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ครูผู๎สอนต๎องฝึกฝนให๎นักเรียนทุกคนและทุกระดับช้ันให๎เกิดการเรียนรู๎ จนกลายเป็น
ทักษะทางสติปัญญา ซ่ึงเป็นสมรรถภาพพ้ืนฐานของการเรียนรู๎ 

2. ข๎อจ ากัดของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิดทักษะที่ส าคัญ  คือ นักเรียนทุกคนมี
ระดับวุฒิภาวะไมํเทํากัน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จะมีทักษะเทํากับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ยํอมเป็นไปไมํได๎ 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงต๎องแบํงระดับ
ในแตํละขั้นตอนให๎มีความยากงํายหนักเบา ความลึกซ้ึงไมํเทํากัน โดยจะเริ่มจากทักษะงําย ๆ ไปสํู
ทักษะที่ยากและซับซ๎อนตามความสนใจและความสามารถของนักเรียนแตํละระดับช้ัน ตลอดจนให๎
เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 – 6 
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 - 6 – 10 
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 - 6 - 10 – 13 
ในการสํงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให๎แกํผู๎เรียนมีแนวทาง

ดังตํอไปนี้ (เอราวัณ ศรีจักร, 2550 : 51-52) 
1. กํอนจะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให๎กับผ๎ูเรียนผู๎สอนควรได๎วิเคราะห์

ดูวําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะใดบ๎างท่ีจะสํงเสริมและพัฒนาให๎แกํผู๎เรียน 
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2. ผู๎สอนควรจะให๎นักเรียนได๎ทราบและเข๎าใจถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตํ
ละทักษะ 

3. ผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู๎อันจะเป็นประโยชน์ตํอ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ให๎เกิดขึน้ในตัวผู๎เรียน โดยครูอาจสร๎างสถานการณ์ที่
ให๎ผู๎เรียนมีโอกาสใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาด๎วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

4. ผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีอิสระในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เพื่อจะได๎มีโอกาส
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

5. ผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รํวมท ากิจกรรมกลํุมและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
ผู๎เรียนจะได๎ฝึกใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

6. ผู๎สอนควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎วยการฝึก
ปฏิบัติจริง หรือได๎พบสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นจริงและหลากหลาย 

สรุปได๎วําการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็น   ควรกระท าควบคูํกัน
ไปกับการให๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เพราะจะท าให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดเป็น  ท าเป็น และแก๎ปัญหาตํางๆ
ได๎ด๎วยตนเองอยํางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎ 

สรุปได๎วํา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ใช๎ในการแสวงหาความรู๎ซ่ึง
ผู๎วิจัยพยายามท่ีจะน าทักษะกระบวนการเหลํานี้มาปลูกฝังให๎แกํนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยได๎
ยึดทักษะตามแนวของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได๎ก าหนด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เชํนเดียวกับ สมาคมสํงเสริมความก๎าวหน๎า
วิทยาศาสตร์แหํงอเมริกา (AAAS) ซ่ึงก าหนดทักษะกระบวนการไว๎ 13 ทักษะแบํงเป็น 2 ประเภท 
คือ ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 5 ทักษะทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นการก าหนดตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แตํละขั้นตอนสามารถฝึกฝนได๎  

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา   จ าเป็นที่จะต๎องปลูกฝังให๎
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะขั้นพื้นฐาน  ผู๎วิจัยจึงได๎พัฒนาชุด
กิจกรรมเรื่องส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล๎อม (ป่าชายเลน) ด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ชุมชนเป็นฐาน ให๎
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง  8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต 
(Observing) ทักษะการวัด (Measuring) ทักษะการค านวณ (Using Numbers) ทักษะการจ าแนก
ประเภท (Classifying) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา(Using 
Space/Time Relationship) ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข๎อมูล (Organizing Data and 
Communication) ทักษะการลงความเห็นจ ากข๎อมูล  (Inferring) และทักษะการพยากรณ์ 
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(Predicting)เพื่อน าไปใช๎ในการค๎นคว๎าหาความรู๎ และสามารถน ากระบวนการที่ได๎รับการฝึกฝนไป
ใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันได๎ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

แพรวพรรณ สุวัน (2548 : 83-84) ได๎ศึกษา การเปรียบเทียบผลการสอนตามรูปแบบ      
วัฏจักรการเรียนรู๎กับรูปแบบ สสวท. ที่มีตํอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและ 
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยมีความมุํงหมายเพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกํอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด๎วยรูปแบบการสอน
ของวัฏจักรการเรียนรู๎ กลํุมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 43 คน เครื่องมือที่
ใช๎คือ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จ านวน 40 ข๎อ ผลการศึกษาพบวํา
นักเรียนที่เรียนด๎วยรูปแบบการสอนของวัฏจักรการเรียนรู๎ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โยธิน กัลยาเลิศ (2548 : 60) ได๎ศึกษาการเปรียบเทียบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู๎และ
รูปแบบ สสวท. ที่มีตํอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและแนวคิดแก๎ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีความมุํงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกํอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎รูปแบบ    
การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู๎ นักเรียนกลํุมตัวอยํางจ านวน 33 คน โดยใช๎เครื่องมือที่เป็น
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานจ านวน 40 ข๎อ ผลการศึกษาค๎นคว๎า
พบวํา นักเรียนโดยสํวนรวมที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด๎วยรูปแบบการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู๎      
มีคะแนนเฉล่ียทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ศรสุดา ชูพันธ์ (2548 : 81) ได๎ศึกษาการเปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู๎และรูปแบบ สสวท. ที่มีตํอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยมีความมุํงหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบทักษะกะบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการสอนของวัฏจักรการเรียนรู๎กลํุมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
จ านวน 40 ข๎อ ผลการศึกษาพบวํา นักเรียนที่เรียนด๎วยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู๎มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อรอนงค์ ฟ้าคะนอง (2548 : 66-68) ได๎ศึกษาการพัฒนาชุดกิจรรมวิทยาศาสตร์เรื่องระบบ
นิเวศและส่ิงแวดล๎อม ส าหรับนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 โดยมีความมุํงหมายเพื่อศึกษาผลการเรียนรู๎และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 ที่เรียนด๎วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ระบบนิเวศและส่ิงแวดล๎อม กลํุมตัวอยําง เป็นนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่
ใช๎ คือ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎  และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบวํานักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู๎หลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เบญจา  เรืองเสมอ (2549: 91) ได๎ศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู๎ โดยเน๎นเทคนิคการใช๎ค าถามที่มีตํอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยในกลํุมทดลองด าเนินการจัดการเรียนรู๎แบบสืบ
เสาะหาความรู๎โดยเน๎นเทคนิคการใช๎ค าถาม และในกลํุมควบคุมจัดการเรียนรู๎ตามปกติผลการศึกษา
พบวํานักเรียนกลํุมทดลองมีพัฒนาการด๎านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกวํากลํุมควบคุม
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุธิพร พลอยสุข (2550: 84) ได๎ศึกษาผลการใช๎ชุดฝึกการคิดแก๎ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ตามทฤษฎีของเวียร์โดยการฝึกเป็นรายบุคคลและเป็นกลํุมที่มีตํอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบวํา 

1. เมื่อใช๎แบบทดสอบแบบเลือกตอบ วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การพบวํา นักเรียนที่ได๎รับวิธีการฝึกเป็นรายบุคคลและเป็นกลํุม มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในแตํละทักษะและโดยภาพรวม แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญ 

2. เมื่อใช๎แบบทดสอบวัดการปฎิบัติ วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
พบวํา นักเรียนที่ได๎รับวิธีการฝึกเป็นรายบุคคลและเป็นกลํุม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการโดยภาพรวมและทักษะด๎านการก าหนดและควบคุมตัวแปรแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ 

3. เมื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ 
ผลการวิจัยพบวํา 

3.1 เมื่อใช๎แบบทดสอบแบบเลือกตอบ นักเรียนที่ได๎รับวิธีการฝึกเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลํุม มีเฉพาะทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการไมํผํานเกณฑ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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3.2 เมื่อใช๎แบบทดสอบวัดการปฏิบัติ นักเรียนที่ได๎รับวิธีการฝึกเป็นรายบุคคล มีทักษะ
การตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายและลงข๎อสรุป ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  สํวนนักเรียนที่ได๎รับการฝึกฝนเป็นกลํุม มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในแตํละทักษะและโดยภาพรวม ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนดอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

สุนัสดา ส าราญ (2552: 91) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎
กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบวําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พบวํา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผําน
เกณฑ์ท่ีก าหนด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  หลังจากเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ พบวํา นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกวําเกณฑ์ที่ก าหนด
และความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแตํละด๎านคือ  ด๎านความคิดคลํองแคลํว
ความคิดยืดหยุํน ความคิดริเริ่มหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อเปรียบเทียบความคิดสร๎างสรรค์โดยรวมพบวํา คะแนนความคิดสร๎างสรรค์หลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชาร์แมนน์ (Scharmann, 1989: 715-726) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของพัฒนาการของการ
สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการวิจัยพบวําการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน 1 ภาคเรียน จะท าให๎พัฒนาการในการรับรู๎ความรู๎พื้นฐานทางด๎านเนื้อหา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

เบอร์แมน (Berman, 1997: 401-429) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับ
ชีววิทยา กลํุมตัวอยํางเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชากายวิภาคและสรีระวิทยา จ านวน 118 คน โดย
ใช๎แบบทดสอบ 3 ฉบับ คือ แบบบรรยาย แบบหาความหมายและแบบแยกสํวนประกอบตําง ๆ
พบวํา ผลการเรียนที่ทดสอบตามแบบทดสอบท้ัง 3 ฉบับ ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า
ไมํแตกตํางกัน และความสัมพันธ์ระหวํางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 
กับประสบการณ์ทางการเรียนอยูํในระดับต่ าแตํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
และ .01 ตามล าดับจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาชุดกิจกรรม ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎
สรุปวําการพัฒนาชุดกิจกรรมท าให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นกวํากํอนเรียน เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู๎ที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิด
อยํางมีระบบเป็นกระบวนการทางปัญญา  โดยใช๎ความสามารถความช านาญ ในการเลือกใช๎
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค๎นหาค าตอบหรือแก๎ปัญหา โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรงนักเรียนสามารถค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง  นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมทุก
ขั้นตอน มีความมุํงมั่นในการแก๎ปัญหา สร๎างองค์ความรู๎ใหมํด๎วยตนเอง ได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ในท๎องถ่ิน รู๎จักการท างานรํวมกับผ๎ูอ่ืน รู๎จักการแก๎ปัญหา และแสวงหาความรู๎ใหมํๆ ท าให๎นักเรียน
เรียนรู๎อยํางมีความสุข 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตํางประเทศ  ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการ
จัดการเรียนรู๎  โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน) มาใช๎ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร๎าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ 
จิตวิทยาศาสตร์ได๎ถูกก าหนดไว๎ในมาตรฐานการเรียนรู๎กลํุมสาระวิทยาศาสตร์(กรม

วิชาการ, 2546: 143) โดยก าหนดคุณภาพผ๎ูเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ชั้นปี ผู๎เรียน
ต๎องมีจิตวิทยาศาสตร์หรือเกิดคุณลักษณะทางจิตวิทยาศาสตร์อยูํในตัวเป็นผลึกที่ติดตัว    จาก
การศึกษาความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ของนักการศึกษาได๎ให๎ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ไว๎
ดังนี้ 

สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 149) ได๎ให๎ความหมายของ
จิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เปลั็กษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาความรู๎
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วย คุณลักษณะตําง ๆ ได๎แกํ ความอยากรู๎อยากเห็น 
ความซ่ือสัตย์ ความใจกว๎าง ความสามารถในการท างานกับผ๎ูอ่ืน และความประหยัด  

กรมวิชาการ(2546: 143) ได๎ให๎ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ (scientific mind / 
scientific attitudes) วําเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู๎ โดยใช๎กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  มาจากค าวํา Scientific mind ซ่ึงจิตวิทยาศาสตร์ประกอบด๎วยคุณลักษณะตํางๆ 
ได๎แกํ ความสนใจใฝ่รู๎  ความมุํงมั่น อดทน รอบคอบ ความซ่ือสัตย์ การมีใจกว๎างยอมรับฟังความ
คิดเห็น มีความคิดสร๎างสรรค์  มีความสงสัยและกระตือรือร๎นที่จะหาค าตอบ ยอมรับเมื่อมีประจักษ์
พยาน หรือเหตุผลที่เพียงพอ 

คณะอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                    

กรมวิชาการ(2546 : 272)ได๎ให๎ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ไว๎วํา จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะ

หรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู๎ โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วยคุณลักษณะตาํงๆ ได๎แกํ ความสนใจใฝ่รู๎  ความมุํงมั่น อดทน รอบคอบ  
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ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความประหยัด การรํวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผ๎ูอ่ืน ความมีเหตุผล การท างานรํวมกับผ๎ูอ่ืนได๎อยํางสร๎างสรรค์  

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(2551: ความน า) ได๎กลําววํา จิตวิทยาศาสตร์เป็น
คุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจาการศึกษาหาความรู๎โดยใช๎กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์  ประกอบด๎วยคุณลักษณะตํางๆ ได๎แกํ ความสนใจใฝ่รู๎  ความมุํงมั่น  
อดทน  รอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย์  ประหยัด  การรํวมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอ่ืน  ความมีเหตุผล  การท างานรํวมกับผ๎ูอ่ืนได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

ฮอนเดอร์ริช(Honderich, 1995: 860) กลําววํา  จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง การคิดที่อยูํบน
พื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทรรศนะการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ ดังนี้ วิทยาศาสตร์มี
ความส าคัญมากกวําศิลปะในการท าความเข๎าใจเกี่ยวกับโลกหรือเหตุการณ์ที่ต๎องการท าความเข๎าใจ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการทางปัญญาเพียงวิธีการเดียวที่ได๎รับการยอมรับ   ปัญหาทาง
ปรัชญาเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์และควรจะจัดการได๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

จากความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ของนักการศึกษา  ดังกลําวสรุปได๎วํา  จิตวิทยาศาสตร์
คือคุณลักษณะที่ฝังลึกอยูํในจิตใจที่เกิดจากการเรียนการสอน  และความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอการ
คิด การกระท า และการตัดสินใจที่จะแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให๎เห็นเป็น
พฤติกรรม 
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายทํานได๎กลําวถึงคุณลักษณะส าคัญและพฤติกรรมที่บํงบอกถึง
บุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ ไว๎ดังนี้ 

สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2546: 149) ได๎เสนอองค์ประกอบ
ของจิตวิทยาศาสตร์  โดยกลําวถึงผู๎ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ควรเป็นดังนี้  1) ความอยากรู๎อยากเห็น 
หมายถึง ความต๎องการที่จะรู๎หรือปรารถนาที่จะเสาะแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับส่ิงตํางๆ ที่ตนสนใจ
หรือต๎องการค๎นพบส่ิงใหมํ ซ่ึงผู๎มีความอยากรู๎อยากเห็นจะแสดงออกโดยการถามค าถาม หรือมี
ความสงสัยในส่ิงที่ตนเองสนใจอยากรู๎  และมีความกระตือรือร๎นในการเสาะแสวงหาข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับส่ิงที่ตนเองสนใจ  2) ความอยากมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นการตรวจสอบความถูกต๎องและยอมรับในค าอธิบายอยํางมีเหตุผล โดยการแสวงหาข๎อมูล
จากการสังเกตหรือการทดลองที่เชื่อถือได๎มาสนับสนุนอยํางพอเพียงและอยํางมีเหตุผลกํอนที่จะยอมรับ
หรือให๎ค าอธิบายใดๆ  3) ความใจกว๎าง หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนยอมรับการ
วิพากษ์วิจารณ์และยินดีให๎มีการพิสูจน์ข๎อเท็จจริงโดยไมํยึดมั่นในแนวคิดของตน เต็มใจที่จะรับรู๎
ความคิดเห็นใหมํๆและเต็มใจที่จะเผยแพรํความรู๎และความคิดเห็นแกํผู๎อ่ืน  4) ความซ่ือสัตย์ 
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หมายถึง การน าเสนอข๎อมูลตามความเป็นจริง การสังเกตและบันทึกผลตํางๆ โดยปราศจากความ
ล าเอียงหรืออคติ มีความมั่นคงหนักแนํนตํอผลที่ได๎จากการพิสูจน์ ไมํน าสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง มาเกี่ยวข๎องกับการตีความหมายผลงานตํางๆ ทางวิทยาศาสตร์   5) ความพยายาม
มุํงมั่น หมายถึง ความตั้งใจแนํวแนํในการค๎นหาความรู๎ ไมํท๎อถอยเมื่อผลการทดลองล๎มเหลวหรือมี
อุปสรรค ท างานที่ได๎รับมอบหมายให๎เสร็จสมบูรณ์ หรือด าเนินการแก๎ปัญหาจนถึงที่สุด หรือ
จนกวําจะได๎รับค าตอบ  6) ความรอบคอบ  หมายถึง ความสามารถในการใช๎วิจารณญาณกํอนที่จะ
ตัดสินใจใดๆ ไมํยอมรับส่ิงใดส่ิงหนึ่งวําเป็นจริงทันที ถ๎ายังไมํมีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได๎ หลีกเล่ียง
การตัดสินใจและการสรุปท่ีรวดเร็วเกินไป  7) ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความมุํงมั่นภายในจิตใจ
ที่จะปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎ส าเร็จด๎วยดี และตระหนักถึงผลของงานที่จะสํงผลตํอสังคม มีความระ
เอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให๎บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย  8) ความรํวมมือ
ชํวยเหลือ หมายถึง  การใช๎ทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ได๎แกํ การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน การยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน การขอความชํวยเหลือและความ
รํวมมือจากผู๎อ่ืน เพื่อความรํวมมือในการท างานกลํุม หรือการท างานใดงานหนึ่งให๎ด าเนินไปจน
บรรลุจุดมุํงหมาย   9) ความสร๎างสรรค์ หมายถึง   ความกล๎าท่ีจะแสดงความคิดแปลกใหมํแตกตําง
จากความคิดธรรมดา ความชํางสงสัยและไมํยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบัติของคนอ่ืนซ่ึงน าไปสํู
การค๎นพบส่ิงแปลกใหมํ  10) เจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร์  หมายถึง  อารมณ์และความรู๎สึกนึกคิดที่ดี
เกี่ยวกับความสนใจ ความเชื่อ การยึดถือในคุณคําของงานดา๎นวิทยาศาสตร์รวมถึงผลกระทบในดา๎น
ตํางๆ ของวิทยาศาสตร์ที่มีตํอสังคมหรือตัวนักวิทยาศาสตร์  

Saunder (1955: 60) ได๎กลําวถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์วํามีคณุลักษณะ ดังนี้  1) มีระเบียบ
วินัยในการด าเนินชีวิต  2) รู๎จักสังเกต   3) ไมํล าเอียงในการทดลอง   4) รู๎จักส่ือขําวสารที่ได๎รับ      
5) ระมัดระวังความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นและรู๎จักวิธีที่จะป้องกัน    6) มีจิตใจกว๎างขวาง               
7) มีความพร๎อมท่ีจะหาความรู๎เพ่ิมเติมอยูํเสมอ   8) มีความเต็มใจที่จะทดสอบความจริง   9) มีความ
รอบคอบในการสรุป เมื่อมีหลักฐานเพียงพอ   10) มีทักษะในการตั้งสมมติฐานจากข๎อเท็จจริงอยําง
เพียงพอ 

Curtis, Well and William (1960: 19-20)ได๎รวบรวมลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ไว๎ ดังนี้  1) ไมํมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับโชคลาง ความลึกลับที่อธิบายไมํได๎   2)  มีอุดม
คติและความกระตือรือร๎น อยากรู๎เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปท่ีเกิดขึ้นโดยชอบทดสอบความจริงที่
เคยมีผ๎ูค๎นคว๎าไว๎แล๎วมีการสังเกตอยํางละเอียดถ่ีถ๎วน   3)  มีนิสัยรักความจริงและเชื่อเหตุการณ์ที่ตน
ได๎ทดสอบแล๎ว   4)  มีนิสัยที่จะประมาณเหตุผลและมีความเชื่อมั่น ซ่ือสัตย์ตํอหลักวิชาและเหตุผล
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เพียงพอในการกระท า   5)  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน เป็นผู๎มีใจกว๎าง และยินดีที่จะท าการ
ทดลองเพื่อพิสูจน์ความจริงได๎เสมอ 

Collete (1973:187) ได๎เสนอองค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ โดยกลําวถึงผู๎ที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ควรเป็นดังนี้   1)  มีความอยากรู๎อยากเห็น   2) มีเหตุผล   3) ไมํตัดสินใจอยํางรวดเร็ว จะเก็บ
ข๎อสงสัยไว๎จนกวํามีหลักฐานพิสูจน์ได๎   4) มีใจกว๎าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนโดยไมํอคติ   
5)  มีการตัดสินใจอยํางวินิจวิเคราะห์พิจารณาอยํางรอบคอบกํอนตัดสินใจ   6)  มีความเป็นปรนัยยึด
ความถูกต๎องตามความเป็นจริงเป็นหลัก   7)  มีความเชื่อในเกียรติยศ ซ่ือตรง   8)  มีความถํอมตนไมํ
โอ๎อวด 

จากคุณลักษณะที่ส าคัญของผ๎ูมีจิตวิทยาศาสตร์ที่ผ๎ูวิจัยเลือกมาใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ทั้งส้ิน 
5 คุณลักษณะที่ส าคัญของผู๎มีจิตวิทยาศาสตร์ มีดังนี้  1) ความอยากรู๎อยากเห็น  2) ความมีเหตุผล    
3) ความพยายาม   4) ความรับผิดชอบ  5) ความรํวมมือชํวยเหลือ   
 
แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 

การปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์(จิตวิทยาศาสตร์) ให๎เกิดขึ้นในตัวเด็กนักเรียนเป็น
หน๎าที่โดยตรงของครูผู๎สอน แนวทางในการด า เนินการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์นั้นมีนักการ
ศึกษาเสนอไว๎ดังนี้ 

สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 18)  
ได๎กลําวถึงการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนมีแนวปฏิบัติดังตํอไปนี้  1) เปิดโอกาส
ให๎นักเรียนได๎ฝึกประสบการณ์เพื่อการเรียนรู๎อยํางเต็มที่ โดยเน๎นวิธีการเรียนรู๎จากการทดลองให๎
นักเรียนมีโอกาสใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงจะชํวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช๎เวลาเดียวกัน   2) การมอบหมายให๎ท ากิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทุกการทดลอง
ควรให๎นักเรียนท างานเป็นกลํุม เพื่อฝึกการท างานรํวมกับผ๎ูอ่ืน ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ฝึกความ
รับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย และในขณะที่นักเรียนท าการทดลองนั้นครูต๎องดูแลชํวยเหลือ
หรือให๎ความชํวยเหลือบางอยําง และได๎สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะนั้นด๎วย  3) การใช๎
ค าถาม หรือการสร๎างสถานการณ์เป็นชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนสามารถสร๎างเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ได๎ดี   4) ในขณะท าการสอนควรน าหลักการจิตวิทยาการศึกษามาใช๎ในรูปแบบตําง  ๆ เพื่อให๎
นักเรียนได๎รับฝึกประสบการณ์หลาย ๆ ด๎าน หรือฝึกประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทางได๎แกํ กิจกรรมที่มี
การเคล่ือนไหว สถานการณ์ที่แปลกใหมํ เพื่อเร๎าใจให๎นักเรียนอยากเรียนรู๎อยากเห็น  การให๎ความ
เอาใจใสํของครู ฯลฯ เหลํานี้เป็นพลังส าคัญสํวนหนึ่งตํอการพัฒนาเจตคติได๎   5) ในการสอนแตํละ
ครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะของเจตคติแตํละลักษณะตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน 
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และวัยของนักเรียนกับให๎มีการพัฒนาลักษณะเจตคตินั้น  ๆ ด๎วย   6) น าตัวอยํางที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันซ่ึงเป็นปัญหาสังคม เชํน ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ แล๎วให๎นักเรียนชํวยกัน
คิดเพื่อหาแนวทางแก๎ปัญหาดังกลําวจากการตั้งข๎อสังเกตของนักเรียนเอง  หรือนักเรียนอาจจะ
ประมวลจากประกาศของทางราชการหรือจากส่ือสารมวลชนก็ได๎ เพื่อฝึกแนวคิดของนักเรียน ครู
ควรเสนอกระบวนการแก๎ปัญหา ได๎แกํ   ก าหนดปัญหา   ตั้งสมมติฐานหลาย ๆ ข๎อเพื่อหาค าตอบ   
ท าการทดลอง  รวบรวมข๎อมูล   จัดกระท าและตีความหมายจากข๎อมูล   และสรุป   7) เสนอแนะ
แบบอยํางของผู๎มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงนักเรียนอาจศึกษาหรือเรียนแบบอยํางได๎  เชํน 
นักวิทยาศาสตร์ ครู บิดา มารดา เพื่อนนักเรียน เป็นต๎น 

จากแนวทางในการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์  ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา  แนวทางในการ
จิตวิทยาศาสตร์นั้น ผ๎ูสอนต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการฝึกประสบการณ์ตํางๆ เพื่อให๎เกิดการ
เรียนรู๎และทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตัวเอง ท าให๎เกิด
ความรับผิดชอบ และฝึกให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกทางความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล ใช๎ค าถาม ถามหรือ
สร๎างสถานการณ์ตํางๆ ที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์    ผู๎สอนควรใช๎
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อฝึกทักษะที่หลากหลายและไมํเบื่อหนํายในการท ากิจกรรม เป็นการ
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสนใจและเกิดการเรียนรู๎พัฒนากํอให๎เกิดทักษะและจิตวิทยาศาสตร์  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์  

ทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง (2548: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาผลของกิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์ตํอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ผลการวิจัยพบวํา หลังการเข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์แล๎วนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิด๎าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียร๎อยละ  70 ขึ้นไป โดยมีนักเรียนที่ผํานเกณฑ์จ านวนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดและนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิด๎านจิตวิทยาศาสตร์เฉล่ีย
ร๎อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีนักเรียนที่ผํานเกณฑ์จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

อดุลย์  ค ามิตร (2555: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู๎และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบวํา 1) ชุดการเรียนการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
82.81/83.15 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว๎ โดยแตํละชุดการเรียนการสอนแตํละชุดมี
ประสิทธิภาพเรียงตามล าดับดังนี้ 86.55, 84.92, 80.03, 82.37, และ80.20 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวําคะแนนหลัง
เรียนด๎วยชุดกิจการเรียนการสอนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                  
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3) จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได๎รับการเรียนด๎วยชุดการเรียนการสอนที่
เน๎นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ ในภาพรวมอยูํในระดับดีมาก 

ศาณิตา  ตํายเมือง(2556: 76) ศึกษาผลการใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบ(ESS) เพื่อพัฒนาความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงส ารวจและจิตวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ  มหาวิทยาลัยบูรพา  กลํุม
ตัวอยํางท่ีใช๎  ได๎แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/2555  จ านวน 26 คน  ที่เลือกเรียน
วิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(ESS) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(ESS)  แบบทดสอบวัดกระบวนการคิดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์เชิงส ารวจ  แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงส ารวจ  และ
แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์สูงกวําเกณฑ์ 2.50 (ระดับ
มาก) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ฮารทรี และแอลฟรา (Harty และ Al-Faleh, 1983: 861-866) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ที่ได๎จากการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบบรรยายสาธิตและ
วิธีสอนแบบแบํงกลํุมท าการทดลองของนักเรียนระดับ  11 จ านวน 47 คน ชาวซาอุดิอาระเบีย ใน
การทดลองแบํงนักเรียนเป็น2 กลํุม คือกลํุมบรรยาย-สาธิตและกลํุมท่ีสอนแบบแบํงกลํุมยํอยท าการ
ทดลอง พบวํา นักเรียนที่สอนแบบแบํงกลํุมยํอยท าการทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
จิตวิทยาศาสตร์สูงกวํานักเรียนที่เรียนโดยการฟังบรรยาย-สาธิตอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 วิลสัน (Wilson, 1996 :416) ได๎รับการวิจัยเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ผลการใช๎ชุดการสอน
ของครู เพื่อแก๎ปัญหาของเด็กเรียนช๎า ด๎านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการบวก การลบ ผลการวิจัยพบวํา 
ผู๎สอนยองรับวําการใช๎ชุดการสอนมีผลดีมากกวําการสอนปกตอ อันเป็นวิธีหนึ่งที่ชํวยให๎ครู
สามารถแก๎ปัญหาการสอนที่อยูํในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กเรียนช๎า 

ฮาร์เวอร์ (Haver, 2007 : 151) ได๎ศึกษาชุดการสอนที่เรียกวํา Multi–Sensory Instruction 
package (MIP) กับนักเรียนตัวอยําง 282 คนใน 3ระดับ คือ เกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 ข๎อมูลทาง
สถิติสนับสนุนวําการใช๎ชุดการสอนวํา นักเรียนมีความเข๎าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีเจตคติที่
ดีตํอชุดการสอนด๎วย 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาศาสตร์   สามารถสรุปได๎วํา  จิตวิทยาศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์   โดยสามารถพัฒนาได๎จากการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง  ได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
 



95 
 

สรุป 
 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  โดยใช๎แหลํง
เรียนรู๎(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร๎างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา  จากการพิจารณาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตรที่มุํงพัฒนาผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ที่เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการสร๎างองค์ความรู๎ โดย
ใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน) เป็นแหลํงในการสืบค๎น  ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุก
ขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลายเหมาะสม กับระดับชั้น  การวัด
และประเมินผลการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ครูผู๎สอนจะต๎องพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา ทั้งด๎านความรู๎
ในเนื้อหา แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร๎างส่ือการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
ระดับช้ันของผ๎ูเรียน มีความสนใจในการใช๎ส่ือและเทคโนโลยีในการสอน ซ่ึงจาการศึกษาค๎นคว๎า
นั้นพบวํา ในเรื่องการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน)  และการน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ไปใช๎ในการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู๎เรียนทั้งในด๎าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ทักษะขั้นพื้นฐานทางด๎านวิทยาศาสตร์  รวมทั้งท าให๎ผู๎ เรียนเกิด             
จิตวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรม   ดังนั้น จากข๎อมูลและหลักฐานท าให๎ผู๎วิจัย
มีความมั่นใจวําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร๎างทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จะสามารถพัฒนาผู๎เรียน
ได๎ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research  and  Development) มีจุดประสงค์เพื่อ

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้

ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) : การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน 

  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) : การทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงชุดกิจกรรม 

ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นกรอบด าเนินการวิจัย ดังแผนภาพที่ 4 
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ขั้นตอนท่ี 1 (วิจัย) ศึกษาความต้องการและ

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประ
ชาธปิถัมภ์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร  งานวิจัย
เกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรม  แหล่งเรียนรู้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

3. ศึกษาความต้องการส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  6  เกี่ยวกับ กิจกรรมการ
เรียนรู้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
การวัดและประเมินผล 

4. สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จากผู้เช่ียวชาญด้านชุด
กิจกรรม  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  

ขั้นตอนท่ี 3 (วิจัย) ทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

1. ทดสอบผลการ เรี ยนรู้ ก่ อนใช้ ชุด

กิจกรรม 

2.  น าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน

เทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน  

ภาคเรียนที่ 1/2558  จ านวน 39 คน 

3. ทดสอบผลการเรียนรู้หลังการใช้ชุด

กิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 4 (การพัฒนา) ประเมินผลและ

ปรับปรุงชุดกิจกรรม 

1. ประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 

4. ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ต่อการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 2 (การพัฒนา) พัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 
พัฒนาชุดกิจกรรมฉบับร่าง 

- ช่ือกิจกรรม 
- ค าน า 
- ค าช้ีแจง 
- ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน 
- ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
- สาระส าคัญ/จุดประสงค ์
- ใบความรู้/ใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ตรวจสอบประสิทธภิาพชุดกิจกรรม 
1. โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 3 คน 
2. ปรับปรงุแก้ไข 

หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
แบบกลุ่มย่อย(Small Group Tryout) 

ปรับปรงุ 

แบบภาคสนาม ( Filed Tryout) 
ปรับปรงุ 

ผลการ

ประเมิน 

ชุดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

112 
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ขั้นตอนที่ 1 วิจัย(Research) การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุด

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างชุดกิจกรรมครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย  

โครงสร้างรายวิชา  มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุด

กิจกรรม  ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหารูปแบบของชุดกิจกรรม  จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จ านวน 126 คน  ศึกษาเอกสาร  สอบถามและ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมจาก ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 7 คน เพื่อน าข้อมูล

มาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   

วิธีการด าเนินการ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ

วิเคราะห์ในส่วนของหลักการ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ คุณภาพ

ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา และโครงสร้าง

หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบ

พรรณนาความ 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม         

แหล่งเรียนรู้ และป่าชายเลนเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม 

3. ศึกษาความต้องการส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เกี่ยวกับกิจกรรม           

การเรียนรู้  กระบวนทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) การวัด

และประเมินผล  

4. สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้   ของครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์  เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) การวัดและประเมินผล  และการน าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช ้
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยแบบสอบถาม 

นักเรียน 1 ฉบับ  และแบบสัมภาษณ์ครู 1 ฉบับ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แบบสอบถาม  เพื่อสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จ านวน 126 คน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนรู้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
และการวัดและประเมินผล  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม        
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จ านวน 1 ข้อ 

ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการในการเรียนรู้ด้วย            
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส่ือการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล การน าไปใช้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้          
(ป่าชายเลน) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่  3  แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแบบปลายเปิด(Opened  
form) จ านวน 1 ข้อ 
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม หลักการสร้างชุดกิจกรรมและเอกสารอ่ืนๆ        

ที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดข้อค าถามเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้

ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน ได้แก่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน   

1 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา  และประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถาม     

ที่สร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  ดังนี้ 

 คะแนน 5    คือ    แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด 

คะแนน 4 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหามาก 

คะแนน 3 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาปานกลาง 

คะแนน 2 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อย 

คะแนน 1 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อยที่สุด 
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  โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉล่ีย( ̅) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) น้อยกว่า 1.00  แสดงว่าแบบสอบถามใช้ได้  คือมีความสอดคล้อง  หากไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 179) 

เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย 

   4.50  -  5.00    แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด 

   3.50  -  4.49    แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหามาก 

   2.50  -  3.49    แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาปานกลาง 

   1.50  -  2.49    แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อย 

   1.00  -  1.49    แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อยที่สุด 

  น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย( ̅)   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   ได้ค่าเฉล่ียคะแนน

ความเหมาะสมหรือสอดคล้องของประเด็นข้อค าถามในแบบสอบถาม  อยู่ในระดับมากที่สุด        

ทุกรายการประเมิน  ค่าความสอดคล้อง พบว่า  มีค่าเฉล่ีย( ̅) ตั้งแต่ 4.67 – 5.00   และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.89 ซ่ึงแสดงว่าข้อค าถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสม

หรือสอดคล้องกับจุดประสงค์  สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  

4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ผู้ เชี่ยวชาญเสนอแนะเพื่อความ

สมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั  ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้แก้ไขในประเด็นของการใช้ภาษา

ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ไม่ควรใช้ค าที่เข้าใจยากเพราะนักเรียนยังไม่เข้าใจในเรื่องของการ

ตีความของประโยค 

5. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เกี่ยวกับความต้องการในการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
ในตอนที่ 1 และตอนที่  2 ใช้ค่าสถิติร้อยละ (%)  และในตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา(Content 
Analysis) 

2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 ท่าน  เกี่ยวกับ

สถานภาพและข้อมูลทั่วไป และความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
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ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสัมภาษณ์ หลักการสร้างชุดกิจกรรมและเอกสารอ่ืนๆ      

ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดข้อค าถามเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้

ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

3. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน ได้แก่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน    

1 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา  และประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ที่

สร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉล่ีย( ̅)  

มากกว่า 3.50 ขึ้นไป  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) น้อยกว่า 1.00  แสดงว่าแบบสัมภาษณ์

ใช้ได้  คือมีความสอดคล้อง  หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้        

(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 179) 

  น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย( ̅)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   ได้ค่าเฉล่ียคะแนน

ความเหมาะสมหรือสอดคล้องของประเด็นข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์  อยู่ในระดับมากที่สุด       

ทุกรายการประเมิน  ค่าความสอดคล้อง พบว่า  มีค่าเฉล่ีย( ̅) เท่ากับ 5.00   และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.00 ซ่ึงแสดงว่าข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์  มีความเหมาะสมหรือ

สอดคล้องกับจุดประสงค์  สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

4. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพื่อความ

สมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้แก้ไขในประเด็นของการใช้ภาษา

ให้เข้าใจได้ง่าย  การเรียงค าในประโยคให้สละสลวย  

5. น าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 ท่าน  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  เกี่ยวกับความต้องการในการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
ในตอนที่ 1 ใชค้่าสถิติร้อยละ(%)  และตอนที่ 2  วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
 จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการด าเนิน 
การวิจัย ดังตารางท่ี  4  
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ตารางท่ี 4   สรุปวิธีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 การวิจัย(Research): การศึกษาความต้องการและ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์การวจิัย วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/การ

วิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 

(ประชาธิปถัมภ)์  กลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

วิเคราะห์

หลักสูตร 

- หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

- หลักสูตรสถานศกึษา

โรงเรียนเทศบาล 

บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ)์ 

แบบวิเคราะห์

เอกสาร / วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา

(Content Analysis) 

แล้วน าเสนอแบบ

พรรณนาความ 

2. เพ่ือศกึษาแนวคิด ทฤษฎี 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ศึกษา

เอกสาร 

เอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง

กับชุดกิจกรรมและทักษะ

ทางวิทยาศาสตร ์

แบบวิเคราะห์

เอกสาร / วิเคราะห์

เนื้อหา(Content 

Analysis) แล้ว

น าเสนอแบบ

พรรณนาความ 

3. ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับ

รูปแบบและเนื้อหาของชุดกิจกรรม

โดยใช้แหลง่เรียนรู(้ป่าชายเลน)  

อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรขีันธ ์

สอบถาม นักเรียนชั้นประถมศกึษา   

ปีท่ี 6 โรงเรยีนเทศบาลบ้าน

หัวหิน(ประชาธิปถัมภ)์   

จ านวน 126 คน 

แบบสอบถาม /     

ค่าร้อยละ(%) 

วิเคราะห์เนื้อหา

(Content Analysis) 

แล้วน าเสนอแบบ

พรรณนาความ 

4. ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการ

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  เพ่ือ

ศึกษาเกีย่วกับรูปแบบ  ขอบข่าย

เนื้อหา  สื่อ  การวัดและประเมินผล  

และการน าชุดกิจกรรมไปใช ้

สัมภาษณ ์ ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ 

จ านวน 7 ท่าน 

แบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์เนื้อหา

(Content Analysis) 

แล้วน าเสนอแบบ

พรรณนาความ 
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ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เร่ืองชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)        

ต าบลหัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 วิธีการด าเนินการ 

  น าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าข้อมูล     

มาใช้ในการพัฒนาชุดกิจกรรม  ซ่ึงประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนา            

ชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้   2) การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของ           

ชุดกิจกรรม  และ 3) การปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเค้าโครงชุด

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

2. ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้  การเรียงล าดับเนื้อหาก่อน-หลัง  การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. ออกแบบร่างชุดกิจกรรม  ตามเนื้อหาและข้อมูลที่ได้จากการประมวลเนื้อหาจากต ารา  

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และน าชุดกิจกรรมที่ร่างแบบไปให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการสอนตรวจสอบความถูกต้อง ซ่ึงองค์ประกอบ

ของชุดกิจกรรม มีดังนี้ 

3.1   ชื่อกิจกรรม 

3.2 ค าน า เพื่อบอกวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  แนะน า

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

3.3   ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน เป็นส่วนที่ระบุถึงบทบาทของผู้สอน 

3.4   ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน เป็นส่วนที่ระบุถึงบทบาทของผู้เรียนในการร่วม 

กิจกรรม ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนทราบแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง 
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3.5   สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 

3.6   ใบความรู้/ใบกิจกรรม 

3.7    แบบทดสอบ 

3.8 แผนการจัดการเรียนรู้    

4. น าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

5. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน    

1 ท่าน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และประเมินความเหมาะสมของ             

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ   

  น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( ̅)   และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ             

ได้ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องของประเด็นการก าหนดองค์ประกอบของ          

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน  ทั้งในด้านเนื้อหา  จุดประสงค์การ

เรียนรู้ต่างๆ ค่าความสอดคล้อง พบว่า  มีค่าเฉล่ีย( ̅) ตั้งแต่ 4.67 – 4.80   และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.58 ซ่ึงแสดงว่าการก าหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เนื้อหาต่างๆ  มีความเหมาะสมหรือความสอดคล้องสามารถน าไปใช้ในการทดลองได้  นอกจากนี้

แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของภาษา  การแทรกข้อค าถามลงไปกิจกรรม      

ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ 

6. น าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

6.1  น าไปทดสอบแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout ) จ านวน  9 คน ประกอบด้วย

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน  โดยการศึกษาเอกสารผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  81.33 / 83.55 

หลังจากนั้นด าเนินการปรับปรุงด้านการใช้ภาษาและเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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6.2  การทดลองภาคสนาม ( Field tryout) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุง

แล้ว ไปทดลองกับกลุ่มทดลองจ านวน  30 คน แล้วน าผลสัมฤทธ์ิไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.46/82.59 แล้วรวบรวมเป็นชุด เพื่อน าไปใช้จริง

กับกลุ่มตัวอย่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   

7 .  ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ และหลังจากน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาทดลองหาค่าประสิทธิภาพ

แล้วในทุกขั้นตอนและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ความเหมาะสมและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ดังนี้                

1) ปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึน้  2) การใช้สีตัวหนังสือในชุดกิจกรรมควรใช้สีที่มองเห็นชัดเจน  

3) ปรับภาษาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย  4) ควรมีค าถามในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย   

จากกระบวนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ดังแผนภาพที่  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5 ขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในข้ันตอนที่ 1  

ออกแบบและร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทดลองภาคสนาม ( Field tryout) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 39 คน แล้วน าผลสัมฤทธิไ์ปหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือโดยใชเ้กณฑ์ มาตรฐาน 80/80 

ชุดกิจกรรมท่ีมีความสมบูรณ์ 

ทดลองใช้คร้ังท่ี 1น าไปทดสอบแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout ) จ านวน  9 คน โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน แล้วน าผลสัมฤทธิ์ไปหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือโดยใช้เกณฑ์ 

มาตรฐาน 80/80  และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา

เสนอผู้เชี่ยวชาญ   

ปรับปรงุแก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ปรับปรงุแก้ไข 
ไม่ผ่าน 
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การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 4 แผน ใช้เวลาสอน 12 

ชั่วโมง  เพื่อประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยก าหนดขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล      

บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อน ามาจัดการ

เรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1. ขั้นส ารวจ  ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาส ารวจแหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียน 
2.2. ขั้นเรียนรู้  เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้  และปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจาก

การเรียนรู้  และมีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
2.3. ขั้นประเมินผล  เป็นขั้นตอนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้  โดยมีผู้สอน  ผู้เรียน เป็นผู้ประเมิน 
2.4. ขั้นน าไปใช้  เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2.5. ขั้นประยุกต์ความรู้   ขั้นที่ผู้ เรียนน าความรู้ที่ได้ เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและเผยแพร่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
3.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อม  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4 แผน  ใช้ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม
จ านวน 12 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 5  วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่ 2 “ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม” 
ชื่อแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทักษะ

วิทยาศาสตร์ 

จิต

วิทยาศาสตร์ 

สาระการ

เรียนรู้ 

กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

เวลา

(ชม.) 

1. “เอ๊ะ! อะไร

อยู่ ในป่าชาย

เลน” 

ว 2.1 ป.6/1 ส ารวจและ

อภิปรายความสัมพันธ์ของ

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งทีอ่ยู่

ต่างๆ 

ว 8.1 ป.6/1 ตั้งค าถามเกี่ยวกับ
ประเด็น  หรือเรื่อง  หรือ 
สถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่
ก าหนดให้และตามความ
สนใจ 
ว 8.1 ป.6/2 วางแผน การ
สังเกต  เสนอการส ารวจ  
ตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้า  
คาดการณ์  สิ่งที่จะพบจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ป.6/3   เลือกอุปกรณ์
และวิธีการส ารวจตรวจสอบ 
ที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที ่
ครอบคลุมและเช่ือถือได ้
ว 8.1 ป.6/4   บันทึกข้อมูลใน
เ ชิ ง ป ริ ม าณ แ ล ะ คุ ณ ภ าพ  
วิเคราะห์  และตรวจสอบผล
กับสิ่งที่คาดการณ์ไว้  น าเสนอ
ผลและข้อสรุป 
ว 2.1 ป.6/2 อธิบาย

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน

รูปของโซ่อาหารและสายใย

อาหาร 

- ทักษะการ
สังเกต 
- ทักษะการวัด 
- ทักษะการ
จ าแนก
ประเภท 

ความอยากรู้
อยากเห็น 

- ความ 

สัมพันธ์ของ

สิ่งมีชีวิตกับ

ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตที่

อาศัยอยู่

ร่วมกัน 

- ความ 

สัมพันธ์

ระหว่างสภาพ

แวด ล้อมกับ

สิ่งมีชีวิต

สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 1 2 

 

 

 

 

 

 

 



108 

ตารางท่ี 5  วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่ 2 “ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม” (ต่อ) 
ชื่อแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทักษะ

วิทยาศาสตร์ 

จิต

วิทยาศาสตร์ 

สาระการ

เรียนรู้ 

กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

เวลา

(ชม.) 

2. “สาย

สัมพันธ์ป่า

ชายเลน”  

 

ว 2.1 ป.6/3 สืบค้นข้อมลูและ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ

สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ว 8.1 ป.6/4  บันทึกขอ้มูลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ  
วิเคราะห์  และตรวจสอบผล
กับสิ่งทีค่าดการณ์ไว้  น าเสนอ
ผลและขอ้สรุป 
ว 8.1 ป.6/6   แสดงความ

คิดเห็นอย่างอิสระ  อธิบาย  

ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้

เรียนรู้ 

ว 8.1 ป.6/7   บันทึกและ
อธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบตามความเป็นจรงิมี
เหตุผลและมีประจักษ์พยาน
อ้างอิง 

- ทักษะการหา
ความ สัมพันธ์
ระหว่างสเปส
กับสเปส
และสเปสกับ
เวลา 
- ทักษะการจัด
กระท าและสื่อ
ความ หมาย
ข้อมูล 
- ทักษะการลง
ความเห็น
ข้อมูล 
- ทักษะการ
จ าแนก
ประเภท 

ความมีเหตุผล - ระบบนิ เวศ

ในป่าชายเลน 

กิจกรรมที่ 2 6 

3. “ป่าชายเลน

ส าคัญไฉน”  

 

ว 2.2 ป.6/1 สืบค้นข้อมลูและ

อภิปรายแหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่

เป็นประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีวิต 

ว 8.1 ป.6/2   วางแผนการ

สังเกต  เสนอการส ารวจ  

ตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้า  

คาดการณ์  สิ่งที่จะพบจากการ

ส ารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป.6/4  บันทึกขอ้มูลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ  
วิเคราะห์  และตรวจสอบผล
กับสิ่งทีค่าดการณ์ไว้  น าเสนอ
ผลและขอ้สรุป 

- ทักษะการ
พยากรณ์ 
- ทักษะการจัด
กระท าและสื่อ
ความ หมาย
ข้อมูล 
- ทักษะการลง
ความเห็น
ข้อมูล 

ความพยายาม
มุ่งมั่น 

- การปรับตัว

ของสิ่งมีชีวิต

ในป่าชายเลน

ให้เข้ากับ

สภาพ  

แวดล้อม 

ในท้องถิ่น 

 

 

กิจกรรมที่ 3 2 
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ตารางท่ี 5  วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่ 2 “ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม” (ต่อ) 
ชื่อแผนการ

จัดการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/จุดประสงค์

การเรียนรู้ 

ทักษะ

วิทยาศาสตร์ 

จิต

วิทยาศาสตร์ 

สาระการ

เรียนรู้ 

กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

เวลา

(ชม.) 

4. “ถ้าบ้าน

เราไม่มีป่า

ชายเลน” 

ว 2.2 ป.6/2 วิเคราะห์ผลของการ

เพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อ

การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ 

ว 2.2 ป.6/3 อภิปรายผลต่อ

สิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติ

และมนุษย ์

ว 2.2 ป.6/4 อภิปรายแนวทางใน

การดูแลรักษาทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม 

ว 2.2 ป.6/5 มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้มในท้องถิ่น 
ว 8.1 ป.6/6   แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ  อธิบาย  ลงความ 
เห็น และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ว 8.1 ป.6/7   บันทึกและอธิบาย
ผลการส ารวจตรวจ สอบตาม
ความเป็นจริงมีเหตุผลและมี
ประจักษ์       พยานอ้างอิง 
ว 8.1 ป.6/8 น าเสนอ  จัด

แสดงผลงาน  โดยอธิบายด้วย

วาจา  และเขียนรายงานแสดง

กระบวนการและผลของงานให้

ผู้อื่นเข้าใจ 

- ทักษะการ

พยากรณ์ 

- ทักษะการจัด
กระท าและสื่อ
ความ หมาย
ข้อมูล 
- ทักษะการลง

ความเห็น

ข้อมูล 

ความร่วมมือ

ช่วยเหลือ 

ความ

รับผิดชอบ 

- ประชากร

มนุษย์กับ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

กิจกรรมที่ 4 2 
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4. น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน 1 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และประเมิน

ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น    

น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ             

ได้ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกรายการประเมิน  ทั้งในด้านเนื้อหา  จุดประสงค์การเรียนรู้ต่างๆ ค่าความสอดคล้อง พบว่า  

มีค่าค่าเฉล่ีย( ̅) ตั้งแต่ 4.67 – 5.00   และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.58 ซ่ึง

แสดงว่ารูปแบบการเรียนรู้  มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องสามารถน าไปใช้ในการทดลองได้  

นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้  เพิ่มเติม

รายละเอียดในขั้นน าเสนอเนื้อหาให้ชัดเจน  ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นเวลารวม 12 ชั่วโมง  โดยสรุป

ขั้นตอน  ดังแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพที ่6   ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถมัภ์)           

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้  

 

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร

เพื่อน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ขั้นตอนที่ 4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้       

(ป่าชายเลน)  จ านวน 12 ช่ัวโมง 

 

ขั้นตอนที่ 5  น าเสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

หาค่าเฉลี่ย( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

 

ขั้นตอนที่ 6  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผู้เช่ียวชาญ   

แผนการจัดการเรียนรูฉ้บับสมบูรณ์ 
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การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อม  โดยมุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการจ า  เข้าใจ  ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์  ประเมินค่า 

และสร้างสรรค์   

ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การใช้ชุดกิจกรรม 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน

(ประชาธิปถัมภ์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

2. ศึกษาทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบ  หลักการให้คะแนน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  หลักสูตรสถานศึกษา  จากเอกสาร

หนังสือ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาท าแบบทดสอบ  ประเด็นที่ต้องการวัด    และน าไป 

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3. ร่างแบบวัดผลการเรียนรู้  เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  จ านวน 1 ฉบับ  โดยเป็น

แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  ก าหนดให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน  ตอบผิดได้ 0 

คะแนน  จ านวน 40 ข้อ  ผู้วิจัยสร้างจ านวน 50 ข้อ โดยมุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการจ า  เข้าใจ  

ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์  ประเมินค่า และสร้างสรรค์  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 

ตารางที่  6 การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ รวม 

จ า
 

เข
้าใจ

 

ปร
ะย
ุกต

์ใช
 ้

วิเค
รา
ะห

 ์

ปร
ะเม

ินค่
า 

สร้
าง
สร

รค์
 

ว 2.1 ป.6/1 ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของ

กลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ต่างๆ 

- 3 - 2 - - 5 

ว 2.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในรูป

ของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 

5 - - - - - 5 
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ตารางท่ี  6 การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  

เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ รวม 

จ า
 

เข
้าใจ

 

ปร
ะย
ุกต

์ใช
 ้

วิเค
รา
ะห

์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

สร้
าง
สร

รค์
 

ว  2.1 ป.6/3 สืบค้นข้ อมู ลและอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต

กับสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน 

- 7 - 2 - - 9 

ว 2.2 ป.6/1 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่ง

ทรัพยากร ธรรมชาติในแต่ละท้องถ่ินที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

2 5 - 2 - - 9 

ว 2.2 ป.6/2 วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ 

- 2 - 1 - - 3 

ว 2.2 ป.6/3 อภิปรายผลต่อส่ิงมีชีวิตจากการ - - - 4 - - 4 

ว 2.2 ป.6/4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 

- - 1 4 - - 5 

รวม 7 17 1 15 - - 40 

4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูความเหมาะสม ความ

ถูกต้องตรงตามเนื้อหาและตัวชี้วัดแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

5. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบที่สร้างขึ้น             

มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  แล้วน าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาหาค่าความ

สอดคล้อง  โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องท่ีมีค่าเฉล่ีย( ̅)  มากกว่า 3.50 ขึ้นไป  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) น้อยกว่า 1.00  แสดงว่าแบบทดสอบใช้ได้  คือมีความสอดคล้อง  หากไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 179) 
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น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( ̅)   และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) ได้ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องแบบทดสอบ  อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกรายการประเมิน  โดยมีค่าค่าเฉล่ีย( ̅) เท่ากับ 5.00   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

เท่ากับ 0.00 ซ่ึงแสดงว่าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือสอดคล้อง

สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้  นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของ

ข้อความและภาษาท่ีใช้  ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้  

6. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อมท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้

(Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)            

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียนเนื้อหาเหล่านี้มาแล้ว   

6.1 ตรวจสอบหาความยากง่าย(Difficulty) โดยก าหนดค่าความยากง่ายให้มีค่าอยู่

ระหว่าง0.20-0.80 ถ้าค่าความยากง่าย <0.20 ถือว่าข้อสอบนั้นยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่าย 

>0.80 ถือว่าข้อสอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพันธ์ุ 2555 : 188) 

6.2 ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกควร

จะมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป การแปลค่าอ านาจจ าแนก แปลผลได้ดังนี้  

 0.40 - 1.00    คือ  จ าแนกได้ดี  ซ่ึงมีค่าระหว่าง 1 ถึง +1 เป็นข้อสอบท่ีดี 
 0.30 - 0.39    คือ  จ าแนกได้ดี  เป็นข้อสอบท่ีดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุง 

0.20 - 0.29    คือ  จ าแนกได้พอใช้  แต่ต้องปรับปรุง 
 -1.00 - 0.19  คือ  ไม่สามารถจ าแนกได้  ต้องปรับปรุง หรือตัดทิ้ง(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555 : 186) 

6.3  น าผลมาวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อหาค่าดัชนีความยาก  ค่าอ านาจจ าแนก
และวิเคราะห์คุณภาพด้านความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการของคูเดอร์ริชาร์ดสัน(Kuder-Richardson 
Method) โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความยากตั้งแต่ 0.20 – 0.80  ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.23 – 0.80 
และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 

7. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ที่หาความเชื่อมั่นและ

แก้ไขแล้วไปทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล         

บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  จ านวน 39 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
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8. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ใช้ทดสอบกับนักเรียนแล้วมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 

ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนก่อนและ

หลังเรียน  

สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ  เรื่องชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ดังแผนภาพที่ 7 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าแบบทดสอบ ไปทดลองใช้กับ

นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนแล้ว  

จ านวน  30 คนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

หาค่าความยากง่าย (P)  ค่าอ านาจจ าแนก (r) และหาค่าความเช่ือม่ัน 
 

แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 
 

ศึกษาขั้นตอนและวิธีการสร้างแบบทดสอบ 

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

เสนอผู้เชี่ยวชาญ   ปรับปรุงแก้ไข 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

แผนภาพที่  7  ขั้นตอนของการสร้างแบบทดสอบ 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

ไม่ผ่าน 

สร้างแบบทดสอบ 
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แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  

การสร้างแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม โดยใช้

แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ)์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 1 ฉบับ  ซ่ึงเป็นเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทาง

วิทยาศาสตร์   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ 

2. สร้างแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์  เพื่อใช้สังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน  ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ  ได้แก่  

3  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้สูง 

2  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ปานกลาง 

1  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ต่ า 

เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย 

2.34 – 3.00  หมายถึง  ทักษะทางวิทยาศาสตร์สูง 

1.67 – 2.33  หมายถึง  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ปานกลาง 

1.00 – 1.66  หมายถึง  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่ า 

 ซ่ึงท าการสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้  ผู้ท าการ
สังเกตได้แก่ครูผู้สอน  โดยแบ่งรายการสังเกตเป็น  8  ทักษะ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

3. น าแบบสังเกตที่สร้างเสร็จให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
ความถูกต้องตามเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการสังเกต แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  4. น าแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน 1 
ท่าน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และประเมินความเหมาะสมของแบบสังเกต
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  ดังนี้  
 คะแนน 5 คือ แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด 

 คะแนน 4 คือ แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหามาก 
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 คะแนน 3 คือ แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาปานกลาง 

 คะแนน 2 คือ แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อย 

 คะแนน 1 คือ แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อยที่สุด 

เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย    

   4.50  -  5.00   แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคีวามสอดคล้องมากทีสุ่ด 

   3.50  -  4.49   แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคีวามสอดคล้องมาก 

   2.50  -  3.49   แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคีวามสอดคล้องปานกลาง 

   1.50  -  2.49   แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคีวามสอดคล้องน้อย 

   1.00  -  1.49   แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคีวามสอดคล้องน้อยที่สุด 

แล้วน าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้อง  โดยพิจารณาค่าความ

สอดคล้องที่มีค่าเฉล่ีย( ̅) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) น้อยกว่า 1.00  

แสดงว่าแบบสังเกตใช้ได้  คือมีความสอดคล้อง  หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไข

ก่อนน าไปใช้(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 179) 

น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.)  ได้ค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน  โดยมีค่าค่าเฉล่ีย( ̅) 

ตั้งแต่ 4.67 – 5.00   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.58 ซ่ึงแสดงว่าแบบสังเกต

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องสามารถน าไปใช้ใน

การทดลองได้  นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของข้อความและภาษาที่

ใช้  ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ 

  จากนั้นขั้นตอนดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบสังเกตทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพท่ี  8 
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แผนภาพท่ี  8   ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ใช้การหาค่าเฉล่ีย( ̅) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 เพื่อประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย      

น าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเป็น

แนวทางการสร้างเครื่องมือ   มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะที่เกิดจาก
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

2. ก าหนดนิยามปฏิบัติการคุณลักษณะที่ต้องการหรือตัวชี้วัด 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิทยาศาสตร์ 

สร้างแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบ 

เสนอผู้เช่ียวชาญ   

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 

ปรับปรงุ

แก้ไข 

ปรับปรงุ

แก้ไข 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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3.  ด าเนินการสร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  โดยผู้วิจัยเลือกประเมินทั้งหมด 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) ความอยากรู้อยากเห็น  2) ความมีเหตุผล  3) ความพยายามมุ่งมั่น  4) ความรับผิดชอบ          

5) ความร่วมมือช่วยเหลือ โดยมีนิยามคุณลักษณะ  พฤติกรรมบ่งชี้  ดังนี้(สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 162) 

ตารางท่ี 7  แสดงนิยามคุณลักษณะและพฤติกรรมการบ่งชี้ของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 

พฤติกรรมที่

ต้องการวัด 

นิยามคุณลักษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. ความอยากรู้

อยากเห็น   

ความต้องการที่จะรู้หรือปรารถนาที่จะเสาะ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ตนสนใจ
หรือต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งผู้มีความอยากรู้
อยากเห็นจะแสดงออกโดยการถามค าถาม หรือ
มีความสงสัยในสิ่งที่ตนเองสนใจอยากรู้ และมี
ความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองสนใจ 

1. นักเรียนซักถามจากผู้รู้หรือศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม  เม่ือเกิดความสงสัยในเรื่องราว
วิทยาศาสตร์ 

2. นักเรียนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
3. นักเรียนน าการทดลองที่น่าสนใจไป

ทดลองต่อที่บ้าน 
  

2.  ความมี

เหตุผล 

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องและยอมรับใน
ค าอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยการแสวงหาข้อมูล
จากการสังเกตหรือการทดลองท่ีเช่ือถือได้มา
สนับสนุนอย่างพอเพียง 

1. นักเรียนรายงานผลการทดลองตามที่
ทดลองได้จริง 

2. เม่ือท าการทดลองผิดพลาด  นักเรียนจะ
ลอกผลการทดลองของเพื่อนส่งครู 

3. เม่ือครูมอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์
มาส่งนักเรียนจะท าตามแบบที่ปรากฏอยู่
ในหนังสือ 

3.   ความ
พยายาม
มุ่งม่ัน 

ความต้ังใจแน่วแน่ในการค้นหาความรู้  ไม่
ท้อถอยเ ม่ือผลการทดลองล้มเหลวหรือ มี
อุปสรรค ท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ
สมบูรณ์ หรือด าเนินการแก้ปัญหาจนถึงที่สุด 
หรือจนกว่าจะได้รับค าตอบ 

1. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ท าอยู่ มี โอกาส
ส าเร็จได้ ยากนักเรียนจะยังค้นคว้า
ต่อไป 

2. นักเรียนล้มเลิกการทดลองทันทีเม่ือผล
การทดลองท่ีได้ขัดกับที่เคยเรียนมา 

3. เม่ือทราบว่าชุดการทดลองที่นักเรียน
สนใจต้องใช้ระยะเวลาในการทดลอง
นาน  นักเรียนก็เปลี่ยนไปศึกษาชุดการ
ทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า 
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ตารางท่ี 7  แสดงนิยามคุณลักษณะและพฤติกรรมการบ่งชี้ของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์(ต่อ) 

พฤติกรรมที่

ต้องการวัด 

นิยามคุณลักษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

4.   ความ

รับผิดชอบ 

ความมุ่งม่ันภายในจิตใจที่จะปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้ส าเร็จด้วยดี และตระหนักถึงผลของ
งานที่จ ะส่งผล ต่อสั งคม มีความละเอี ยด
รอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามความคาดหมาย 

1. เม่ือครูมอบหมายให้ห้องของนักเรียน

ดูแลความสะอาดห้องปฏิบัติการ แม้ว่า

ครูจะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่นักเรียน

ก็ท าตามที่ครูสั่ง 

2. เม่ือนักเรียนและเม่ือได้รับมอบหมายให้

เก็บล้างอุปกรณ์การทดลองแม้ว่าเพื่อน

จะไม่ท าแต่นักเรียนก็ยังคงท าต่อไป 

3. ในการท างานเป็นกลุ่ม เม่ือนักเรียนเกิด

ท างานผิดพลาดนักเรียนจะยอมรับความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกในกลุ่ม 

5.  ความ

ร่วมมือ

ช่วยเหลือ 

การใช้ทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่นๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคคลอื่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
การขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจาก
ผู้อื่น เพื่อความร่วมมือในการท างานกลุ่ม หรือ
การท างานใดงานหนึ่งให้ด าเนินไปจนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย 

1. เม่ือนักเรียนเห็นเพื่อนมีปัญหาในการ

ทดลองแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้ขอความ

ช่วยเหลือ นักเรียนเข้ามาช่วยเหลือ 

2. สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

เม่ือนักเรียนพบปัญหาในการทดลองที่

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างาน

กลุ่มเป็นอย่างดี 

 

สร้างข้อค าถามของแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ  ให้ครอบคลุมนิยาม 
คุณลักษณะ และพฤติกรรมบ่งชี้  โดยลักษณะของแบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า        
5 ระดับ  คือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อยและน้อยที่สุด  ตามล าดับพร้อมทั้งก าหนดคะแนนในการ
ตอบของนักเรียนในตัวเลือกแต่ละข้อความ ดังต่อไปนี้ 
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เกณฑ์การประเมินระดับคะแนนจิตวิทยาศาสตร์  มีดังนี้ 
คะแนน  4.50-5.00  คือ  มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก 

 คะแนน  3.50-4.49  คือ  มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับดี 
 คะแนน  2.50-3.49  คือ  มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง 
 คะแนน  1.50-2.49  คือ  มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับน้อย 
 คะแนน  1.00-1.49  คือ  มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับน้อยที่สุด 
 5.  น าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่สร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

6.  น าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน  และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมิน 1 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความท่าน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิง มีลักษณะเป็น
มาตรประเมินค่า 5 ระดับ   

ได้ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร ์ อยู่ในระดับ
ดีมากทุกรายการประเมิน  โดย  มีค่าค่าเฉล่ีย( ̅) ตั้งแต่ 4.67 – 5.00   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.58 ซ่ึงแสดงว่าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือ
สอดคล้องสามารถน าไปใช้ในการทดลองได้  นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความ
ชัดเจนของข้อความและภาษาท่ีใช้  ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ 
 7.  น าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการแก้ไขและหาความสอดคล้องมาใช้ประเมิน
คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   โดยใช้           
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปขั้นตอนโดยแสดงแผนภาพท่ี 9 ดังนี้  
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แผนภาพท่ี 9  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  เกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์นักเรียนหลัง

การใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใช้การหาค่าเฉล่ีย( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้าง

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

ความคิดเห็นที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 

สอบถามความคิดเห็นด้านเนื้อหาจ านวน 5 ข้อ   ด้านที่ 2 สอบถามความคิดเห็นด้านกิจกรรมการ

เรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ และด้านที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 5 ข้อ  รวมทั้งส้ินจ านวน 15 ข้อ       

มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  ดังนี้ 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับจติวิทยาศาสตร ์

 

สร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบ 

เสนอผู้เชี่ยวชาญ   

น าไปใชก้ับกลุ่มตวัอย่าง 

-  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการ 

-  เอกสาร ต ารา และงานวิจัย  

ปรับปรุง

แก้ไข 

ปรับปรุง

แก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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   คะแนน 5 คือ ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก  

   คะแนน 4 คือ ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 

   คะแนน 3 คือ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

   คะแนน 2 คือ ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  

   คะแนน 1 คือ ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย    

   4.50  -  5.00    ความคดิเห็นอยู่ในระดับดีมาก 

   3.50  -  4.49    ความคดิเห็นอยู่ในระดับด ี

   2.50  -  3.49    ความคดิเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.50  -  2.49    ความคดิเห็นอยู่ในระดับน้อย 

   1.00  -  1.49    ความคดิเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน 

และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน 1 ท่าน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 

Validity) แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้

สมบูรณ์ 

น าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ             

ได้ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็น  อยู่ในระดับดีมาก   

ทุกรายการประเมิน  พบว่า  มีค่าค่าเฉล่ีย( ̅) ตั้งแต่ 4.80 – 5.00   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ตั้งแต่ 0.00 – 0.45 ซ่ึงแสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็น  ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือ

สอดคล้องสามารถน าไปใช้ในการทดลองได้   

4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านการแก้ไขและหาค่าความสอดคล้องไปให้

นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นหลังส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 



124 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าผลที่ไดจ้ากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุด
กิจกรรมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยใช้ค่าเฉล่ีย( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 

จากขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุปขั้นตอน        

ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  สรุปการด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา(Development) : การพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การวิเคราะห์

ข้อมูล 

เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้(ป่าชายเลน)   

พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่า

ชายเลน)   

 

- 

 

- 

เ พื่ อห า คุณ ภ าพข องชุ ด

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ประเมินชุดกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้ 

ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ านการ จัดกา ร

เรียนรู้  ด้านเนื้อหา  และการวัด

และประเมินผล 

แบบประเมินชุดกิจกรรม/

วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า / ห า

ค่ า เฉ ล่ี ย (  ̅)  และส่ วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ทดลองใช้กับผู้เรียน 9 คน
(Small Group Tryout) 
ทดลองภาคสนามกับนักเรียน 

39 คน 

(Filed Tryout) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน

(ประชาธิปถัมภ์)  ท่ีเคยเรียน

เนื้อหาเร่ืองชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาแล้ว  

ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้/ค่าเฉล่ีย( ̅) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) 

เพื่อหาคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี 2 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบคุณภาพความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน วิเคราะห์เนื้อหา   

หาค่าเฉล่ีย( ̅) 

และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 

/แบบประเมินความ

สอดคล้องของแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 8 สรุปการด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา(Development) : การพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้(ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/การ

วิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อหาคุณภาพของ

แบบทดสอบวัดผลการ

เรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา  หาค่าความยาก-
ง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ค่าความเช่ือม่ันของ

แบบทดสอบ 

ผู้เช่ียวชาญ  3 ท่าน  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์)  ที่เคยเรียน
เนื้อหาเรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมมาแล้ว 

แบบทดสอบ  ความ
ยาก-ง่าย (p)  ค่า
อ านาจจ าแนก (r) 
ค่าความเช่ือม่ันของ

แบบทดสอบ ด้วย

สูตร K.R.-20 

เพื่อหาคุณภาพของแบบ

สังเกตทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่

สร้างขึ้น 

หาค่าความสอดคล้อง  ผู้เช่ียวชาญ  3 ท่าน  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์)  ที่เคยเรียน
เนื้อหาเรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมมาแล้ว 

แบบประเมินความ

สอดคล้อง  ค่าเฉลี่ย

( ̅) และสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

เพื่อหาคุณภาพของแบบ

ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่

สร้างขึ้น 

หาค่าความสอดคล้อง  ผู้เช่ียวชาญ  3 ท่าน นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์)  ที่เคยเรียน
เนื้อหาเรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมมาแล้ว 

แบบประเมินความ
สอดคล้องโดย
วิธีการวิเคราะห ์  
ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย( ̅)   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. ) 

เ พื่ อ ห า คุ ณ ภ า พ ข อ ง

แบบสอบถามความคิดเห็น 

ที่สร้างขึ้น 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ผู้เช่ียวชาญ  3 คน นักเรียน
ช้ั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6   
จ า น วน  30 คน โ ร ง เ รี ยน
เ ท ศ บ า ล บ้ า น หั ว หิ น       
(ประชาธิปถัมภ์)    

แบบประเมินความ
สอดคล้องของ
แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย( ̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  /วเิคราะห์
เนื้อหา 
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ขั้นตอนที่ 3 วิจัย(Research) การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน             

(ประชาธิปถัมภ์)   จ านวน 39 คน  ซ่ึงการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้      

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดี่ยว ทดสอบก่อน-หลัง(The-

one-Group, Pretest-Posttest Design) 

แบบแผนการวิจัย 

กลุ่ม ทดสอบกอ่นเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

ทดลอง T1 X T2 

T1          คือ     การทดสอบความรู้ก่อนใช้ชุดกิจกรรม  (Pretest) 

X           คือ     ท าการทดลองด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

T2          คือ      การทดสอบความรู้หลังใช้ชุดกิจกรรม (Posttest) 

แผนภาพที่  10  แสดงแบบแผนการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)          

ต าบลหัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน    

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 จ านวน  4 ห้อง รวมท้ังส้ิน 126 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3 จ านวน 39  คน โรงเรียน

เทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ต าบลหัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัด

กองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน  ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple  Random Sampling) โดย

การจับสลาก 
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วิธีด าเนินการ 
ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน)  เพื่อ

เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6  เป็นการวิจัยโดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองพัฒนาแบบกลุ่มเดี่ยว  เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดกับนักเรียนก่อนและหลัง
เรียน  โดยใช้ทดลองกับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  39  คน  ในการทดลองมีล าดับขั้นตอนในการทดลอง 
ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล

บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)    เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

2. ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   โดยผู้วิจัยทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 

39 คน  ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 โดยด าเนินการสอนรวม 12 ชั่วโมง  จัดกิจกรรมตามแผนการ

จัดการเรียนรู้   

3. ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   มีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนเรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม แบบ

ปรนัย จ านวน  40 ข้อ ให้นักเรียนสอบก่อนที่จะใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

3.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  ในหน่วยการเรียนรู้

เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ด าเนินการสอน 12 ชั่วโมง  โดยชี้แจงความส าคัญและประโยชน์ของการ

เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าใจตรงกัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้  

(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยได้น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้       

ป่าชายเลน ณ อุทยานปราณบุรี  โดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ         

ป่าชายเลน  ต้นก าเนิดของป่าชายเลน  และส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆในป่าชายเลน  มีการเดินส ารวจ

บริเวณป่าชายเลนและบริเวณรอบๆ  ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์

โดยมีวิทยากรและผู้วิจัยเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา   
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สรุปขั้นตอนการด าเนนิการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

ตารางท่ี 9   สรุปขั้นตอนการด าเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ 

เร่ือง ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 1 เอ๊ะ! 

อะไรอยู่ในป่าชาย

เลน 

- มาท าความรู้ป่าชายเลน 
- ลักษณะทั่วไปของป่าชายเลน 
- การกระจายพื้นที่ของป่าชายเลน 
- สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน 
- ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ มีบทบาท

ส าคัญในการด ารงชีวิตของพืช
และสัตว์ในป่าชายเลน 

2 ท าใบกิจกรรมที่ 1  

ย่ าโคลน ลุยป่า 

ท าใบกิจกรรมที่ 2 

ปัจจัยส าคัญต่อด ารงชีวิตของ

พืชและสัตว์ใน 

ป่าชายเลน 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2 สาย

สัมพันธ์ป่าชายเลน 

- สังคมพืชในป่าชายเลน 
- การปรับตัวในสังคมพืชบริเวณ

ป่าชายเลน 
- สัตว์ในป่าชายเลน 
- ส ารวจพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 

- ทบทวนสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 
           

6 

 

 

 

 

ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติ
ศูนย์สิรินารทราชินี  อ.ปราณ
บุรี          
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ท าใบกิจกรรมที่ 3 
พืชในป่าชายเลน   
ท าใบกิจกรรมที่ 4  
การแบ่งเขตของพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลน 
ท าใบกิจกรรมที่ 5   
การปรับตัวของพืชใน 
 ป่าชายเลน 
ท าใบกิจกรรมที่ 6 
สัตว์ในป่าชายเลน 
ท าใบกิจกรรมที่ 7  
ส ารวจที่อยู่อาศัยของสัตว์ 
ท าใบกิจกรรมที่ 8  
สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 
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ตารางท่ี 9   สรุปขั้นตอนการด าเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ 

เร่ือง ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 3 ป่าชาย

เลนส าคัญไฉน 

 

- สายสัมพันธ์ป่าชายเลน 
- องค์ประกอบที่มีชีวิตและไม่มี

ชีวิตของป่าชายเลน 
- ห่วงโซ่อาหารในป่าชายเลน 
- สายใยอาหารในป่าชายเลน 

2 ท าใบกิจกรรม 9 องค์ประกอบ

ที่มีชีวิตในระบบนิเวศ    

ป่าชายเลน 

ท าใบกิจกรรมที่ 10 ค าถามน่ารู้

ในป่าชายเลน 

ท าใบกิจกรรมที่ 11  

ลองท าดู 

ท าใบกิจกรรมที่ 12  

ใครกินใครเป็นอาหารท าใบ

กิจกรรมที่ 13 สายใยอาหารใน

ป่าชายเลน 

แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 4 ถ้าบ้าน

เราไม่มีป่าชายเลน 

- ความส าคัญและประโยชน์ของ
ป่าชายเลน 

- ประโยชน์ของป่าชายเลน 
- สรุปการใช้ประโยชน์จากป่า

ชายเลน 
- ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน 
- สรุปปัญหา สาเหตุและ

ผลกระทบจากการท าลายป่า
ชายเลน 

- การอนุรักษ์ป่าชายเลน 
- ส านึกรักษ์ป่าชายเลน 

2 ท าใบกิจกรรมที่ 14  

บอกข่าวเล่าเรื่อง 

ท าใบกิจกรรมที่ 15  

จิตรกร จิตรกรรม 

ท าใบกิจกรรมที่ 16  

นานาประโยชน์ 

ท าใบกิจกรรมที่ 17 ป่าชายเลน

ลดลงได้อย่างไร 

ท าใบกิจกรรมที่ 18 แนวทาง

แก้ปัญหา 

 

3.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้         

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จ านวน 1 ชุดกิจกรรม  

ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) เอ๊ะ! อะไรอยู่ในป่าชายเลน  2) สายสัมพันธ์ป่าชายเลน  



130 

3) ป่าชายเลนส าคัญไฉน  4) ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน  ซ่ึงกิจกรรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและ

ระบบนิ เวศในป่าชายเลน ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมในป่าชายเลน  

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับ

ส่ิงมีชีวิต  การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน  

มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ และมลพิษจากขยะมูลฝอย  ประชากรมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ  

4. ทดสอบหลังเรียน(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

5. ผู้วิจัยประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม

แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

6. ผู้วิจัยประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชแ้บบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

7. ผู้วิจัยประเมินจิตวิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์หลังจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใชแ้บบสังเกตจิตวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

8. ผู้วิจัยประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ระดับชั้นประถมศึกษา  

ปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)      

2. แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม จ านวน 4 แผน รวมใช้เวลา

สอน จ านวน 12 ชั่วโมง 

3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องชีวิตกับส่ิงแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)    

 จากขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้          

(ป่าชายเลน)  
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ตารางท่ี 10 สรุปวิธีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 การวิจัย(Research) : การทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

วัตถุประสงค์การ

วิจัย 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมอื/การ

วิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อทดลองใช้

และหา

ประสิทธิภาพชุด

กิจกรรมการ

จัดการเรียนรู ้

1.fทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนใช้ชุด

กิจกรรม 

2.fจั ด กิ จ กร รมก าร เรี ยน รู้ ต าม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด

ไว้ 

 

นั ก เ รี ย น ชั้ น

ประถมศึกษาปี

ที่ 6 จ านวน 39 

คน 

1. แบบทดสอบ

เรื่องชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อม 

2.  ชุดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ 

จ านวน 1 เล่ม 

(4 กิจกรรม) 

3.  แผนการจดัการ

เรียนรู ้

 

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา(Development) การประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยใช้         

แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

วิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้          

(ป่าชายเลน) มีขั้นตอนการประเมินดังต่อไปนี้ 



132 

1.1  น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว  ไปทดสอบกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   ซึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 39 คน  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม  

1.2  น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน  โดยให้เกณฑ์คะแนน  ดังนี้  ตอบถูก

ให้ 1 คะแนน  ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 

1.3  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้  เรื่อง ชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์         

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1.4  น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยใช้ ค่าเฉล่ีย( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และการทดสอบค่า (t-test Dependent) 

2. ประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ขัน้พื้นฐานระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เพื่อประเมินทักษะทางวิทยาศาสตรข์ั้นพื้นฐานระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 

ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้แบบสังเกตทกัษะทางวิทยาศาสตร์

ประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนรายบุคคลระหว่างนักเรยีนท ากจิกรรม 

3. ประเมินจิตวิทยาศาสตร์หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 เพื่อประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์หลังการใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ต่อการจัดการเรียนรู้หลังการ

ใช้ชุดกิจกรรม  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
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ตารางท่ี  11 สรุปวิธีด าเนินการวิจัยขัน้ตอนที่ 4 การพัฒนา(Development) : การประเมินชดุกจิกรรม

การจัดการเรียนรู ้

วัตถุประสงค์

การวิจัย 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 

เคร่ืองมอื การวิเคราะห์

ข้อมูล 

เพ่ือ

ประเมินผล

การเรยีนรู้ของ

นักเรียน 

1. น าแบบทดสอบวัดผล

การเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น

ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า

ก่อนและหลังเรียน 

2.pป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ท า ง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

3. ประเมินจิตวิทยาศาสตร์

หลังการใชชุ้ดกิจกรรม 

4. สอบถามความคิดเห็น

ของนักเรยีนท่ีมีต่อการ

จัดการเรยีนรู้ด้วยชุด

กิจกรรม 

นักเรียนโรงเรยีน

เทศบาลบ้านหัวหิน

(ประชาธิปถัมภ)์   

จ านวน 39 คน 

- แบบทดสอบ

ก่อน – หลังเรยีน

เรือ่ง ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

- แบบสังเกต

ทักษะทาง

วิทยาศาสตรข์ั้น

พ้ืนฐาน 

- แบบประเมิน

จิตวิทยาศาสตร ์

- แบบสอบถาม

ความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่( ̅) และ

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 

และ t-test แบบ 

Dependent 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนา(Research and Development : R&D) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้        
1) การศึกษาความต้องการข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) การประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นหน่วยการวิเคราะห์(Unit of Analysis) 

  ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการข้อมูลพื้นฐาน 

 ผลก ารศึ ก ษ า ค ว ามต้ อ ง ก า ร ข้ อมู ลพื้ น ฐ าน เกี่ ย ว กั บก า รพัฒน าชุ ด กิ จ ก ร ร ม                                                                                                                                                                                                                                                                                           
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)   เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา   
ชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  3) ศึกษาความต้องการส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 6   4) สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสรุปผลดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ)์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดังนี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ  มีทักษะส าคัญ
ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใช้กระบวนการต่างๆในการสืบเสาะหาความรู้   และการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย  มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย  มีความคิดเป็น
เหตุเป็นผล  มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ     
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มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นสามารถน าความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์  และมีคุณธรรม   

 ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์กล่าว  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดย
เนื้อหาสาระของชุดกิจกรรมนี้  ได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับ
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับท้องถ่ิน ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
ซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้ตามสภาพจริง  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   เชิญวิทยากรบรรยาย 
แนะน า และส ารวจป่าชายเลน  มีการวัดผลและประเมินผล  สามารถประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  เป็นการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทั้งก่อนและหลังเรียน  เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้  ตลอดจนน าไปใช้ปรับปรุง
และแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  ให้มีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
(ป่าชายเลน)   

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  พบว่า  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  ดังนี้  (1) การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยค านึงถึงความต้องการ  
ความถนัด และความสนใจของผู้ เรียนเป็นส าคัญ  (2) การยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ  โดยการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  (3) การใช้ส่ือประสมท่ีมีความ
หลากหลายเข้ามาช่วยเป็นส่ือในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น      
(4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  โดยการน าเอากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการเปิด
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โอกาสให้ครูและนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน  (5) การจัดสภาพการเรียนรู้  โดยยึดหลัก
จิตวิทยาการเรียนรู้  มีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตาม
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน   ส าหรับแนวคิดทฤษฎีในการใช้แหล่งเรียนรู้  ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถานที่ 
สถาบัน องค์กร ตลอดจนทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อที่จัดขึ้นในชุมชนที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน ส่ิงเหล่านั้นถ้าครูผู้สอนรู้จักส ารวจ แสวงหา น ามาใช้ในโรงเรียนและน านักเรียนออกไป
สัมผัสกับสภาพจริงของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเหล่านั้นด้วยตัวนักเรียนเองแล้วย่อมจะเพิ่มพูน
ประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังท าให้บทเรียนน่าเรียนอีกด้วยเพราะผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยังสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น  ส่ิงเหล่านั้น
ครูผู้สอนสามารถน าไปประกอบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อนักเรียนได้    

 จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้   พบว่า          
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้สามารถพัฒนาการเรียนรู้และสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ท าให้นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้มีผลการเรียนรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น   เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียน
สนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเอง  ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้  เน้นให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  และปฏิบัติจริงโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อใช้เป็นส่ือที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการฝึกทักษะ
ด้วยตนเอง  มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม  เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จัก
บทบาทของตนเองในการปฏิบัติตนในระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ชุดกิจกรรม               
ที่พัฒนาขึ้นนั้นประกอบด้วย  ชื่อกิจกรรม  ค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน  ค าชี้แจงส าหรับผู้เรียน  
สาระส าคัญ/จุดประสงค์  ใบความรู้/ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้  
ภายในชุดกิจกรรมมีค าช้ีแจงท่ีส้ันกระชับและชัดเจน  เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก  มีรูปแบบที่
หลากหลาย  สีสันสดใส  โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนมาเป็นบทเรียนในเรื่องชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน  นักเรียนมีความรู้  รู้จักรักและ
หวงแหนป่าชายเลนในท้องถ่ินของตนเองและสามารถบอกวิธีการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ยั่งยืน  โดย
มีขั้นตอนในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ดังนี้   1) ศึกษาความ
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ต้องการลักษณะของชุดกิจกรรม  2) สร้างและออกแบบชุดกิจกรรม  3) น าชุดกิจกรรมที่พัฒนาแล้ว
ไปทดลองใช้และหาค่าประสิทธิภาพ  4) ประเมินและแก้ไขชุดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป  

ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6           
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลด้วยการสอบถามกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
126 คน  โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก  1) สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                
2) สอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบข่ายเนื้อหา  3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกเพศ  วิเคราะห์โดยใช้
สถิติค่าร้อยละ  ดังตารางท่ี  12 

ตารางท่ี 12   แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย  
   หญิง  

 
74 
52 

 
58.73 
41.27 

รวม  126 100.00 
  

 จากตารางที่ 12  พบว่า  ข้อมูลทั่วไปด้านเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนทั้งหมด 126 คน  เป็นเพศชาย จ านวน 74  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 58.73  เพศหญิง จ านวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.27  

 ตอนที่ 2 ความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยใช้แหล่งเรียนรู้           
(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้ างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ของนักเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน 126 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 13  จ านวนร้อยละความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) 

 

ข้อมูลพืน้ฐานและความตอ้งการในการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้   จ านวนนักเรียน
(คน) 

ร้อยละ 

1. ความต้องการรูปแบบ ลกัษณะของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1 มีค าชี้แจง  กระชับชัดเจน 
1.2 มีตัวอย่างลักษณะกิจกรรมการเรียนรู ้
1.3 มีภาพประกอบสีสันสวยงาม 
1.4 ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 
1.5 มีกิจกรรมที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติ 

 
113 
120 
126 
126 
126 

 
89.68 
95.24 
100.00 
100.00 
100.00 

2. ด้านเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ที่มาของป่าชายเลน 
2.2 พืชที่มีอยู่ในป่าชายเลน 
2.3 สัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลน 
2.4 การด ารงชวีิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 
2.5 ประโยชนข์องป่าชายเลน 

 
126 
126 
126 
126 
126 

 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

3. ด้านกิจกรรมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบคุคล 
3.2 เรียนรู้ร่วมกับสถานที่จริง 
3.3 เรียนรู้ร่วมกับการเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้
3.4 เรียนรู้ร่วมกับการสอบถามผู้รู้ในท้องถ่ิน 

 
126 
126 
112 
103 

 
100.00 
100.00 
88.89 
81.75 
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ตารางท่ี  13  จ านวนร้อยละความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้     
(ป่าชายเลน) (ต่อ) 

ข้อมูลพืน้ฐานและความตอ้งการในการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้   จ านวนนักเรียน
(คน) 

ร้อยละ 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 การท ากจิกรรมกลุ่ม 
4.2 การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน 
4.3 สัมภาษณ ์
4.4 สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม 
4.5 สังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
4.6 สังเกตการณ์น าเสนองาน 
4.7 การท าแบบฝึกหัด 
4.8 การท าแบบทดสอบ 

 
120 
117 
96 
115 
120 
116 
124 
123 

 
95.24 
92.86 
76.19 
91.27 
95.24 
92.06 
98.41 
97.62 

 * หมายเหตุ  นักเรียนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 จากตารางท่ี 13  ความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้าน
ความต้องการรูปแบบ ลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
กิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผล  พบว่า  ในด้านรูปแบบลักษณะของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนต้องการรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 1) มีกิจกรรมที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติ จ านวน 126  คน  คิดเป็นร้อยละ 100        
2) มีภาพประกอบสีสันสวยงาม  จ านวน 126  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  3) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและ
จ านวน 126  คน  คิดเป็นร้อยละ 100    4) มีตัวอย่างลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน  จ านวน 120  
คน  คิดเป็นร้อยละ 95.24  5) มีค าชี้แจง กระชับชัดเจน  จ านวน 113  คน  คิดเป็นร้อยละ 89.68 
ตามล าดับ 
 ด้านเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ นักเรียนต้องการ
เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนในเรื่อง 1) ที่มาของป่าชายเลน  2) พืชที่มีอยู่ในป่าชายเลน      
3) สัตว์ที่มีอยู่ในป่าชายเลน  4) การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 5) ประโยชน์ของ           
ป่าชายเลน จ านวน 126 คน เท่ากันทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100  



140 
 

 ด้านกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  1) เรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นรายบุคคล จ านวน 126  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  2) เรียนรู้ร่วมกับสถานที่จริง จ านวน 
126  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  3) เรียนรู้ร่วมกับการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  จ านวน 112  คน        
คิดเป็นร้อยละ 88.89  4) เรียนรู้ร่วมกับการสอบถามผู้รู้ในท้องถ่ิน  จ านวน 103  คน  คิดเป็นร้อยละ 
81.75 

 ด้านการวัดและประเมินผล   เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  1) การท าแบบฝึกหัด 
จ านวน 124  คน  คิดเป็นร้อยละ 98.41 2) การท าแบบทดสอบ   จ านวน 123  คน  คิดเป็นร้อยละ 
97.62     3) การท ากิจกรรมกลุ่ม  จ านวน 120  คน  คิดเป็นร้อยละ 95.24  4) สังเกตการณ์ท างานกลุ่ม   
จ านวน 120 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.24  5)  การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน  จ านวน 117  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 92.86    6)   สังเกตการณ์น าเสนองาน  จ านวน 116  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.06  7)  สังเกตการณ์
ปฏิบัติกิจกรรม  จ านวน 115  คน  คิดเป็นร้อยละ 91.27  8) สัมภาษณ์  จ านวน 96  คน  คิดเป็น     
ร้อยละ 76.19  

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  จากการศึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนเรียนรู้โดย

กิจกรรมกลุ่ม   ได้ออกไปศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากสถานที่จริงท าให้เกิดทักษะกระบวนการและความเข้าใจที่คงทน   

จากผลการศึกษาข้อมูลวิจัยแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี  ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้         
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) จากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
หัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จ านวน 7 คน  โดยสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดกิจกรรม  รูปแบบ
ของชุดกิจกรรม  เนื้อหาในชุดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรม  ส่ือการเรียนรู้     
ในชุดกิจกรรม  การวัดและประเมินผลในชุดกิจกรรม โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก             
1) สถานภาพและข้อมูลทั่วไป  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  3)  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลการวิจัยดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
 สถานภาพและข้อมูลทั่วไป  จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยจ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน  
ประสบการณ์การท างาน  ประสบการณ์การเรียนรู้  ดังตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
หญิง 

 
7 

 
100.00 

รวม 7 100.00 
2. อายุ 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

 
2 
2 
2 
1 

 
28.57 
28.57 
28.57 
14.29 

รวม 7 100.00 
3. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
5 
2 

 
71.43 
28.57 

รวม 7 100.00 
4. ต าแหน่งงาน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
1 
6 

 
14.29 
85.71 

รวม 7 100.00 
5. ประสบการณ์การท างาน 

น้อยกว่า 5 ปี 
5 – 10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

 
1 
4 
2 

 
14.29 
57.14 
28.57 

รวม 7 100.00 
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ตารางท่ี 14 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ต่อ) 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

6. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

มีประสบการณ์ 
ไม่มีประสบการณ์ 

 
 
2 
5 

 
 

28.57 
71.43 

รวม 7 100.00 

 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า  สถานภาพและข้อมูลทั่วไป  จากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  พบว่าเป็นหญิงร้อยละ 100  ผูใ้ห้สัมภาษณ์มอีายุระหว่าง  20-30 ปี  31-40 ปี  และ 41-

50 เท่ากันคือ ร้อยละ 28.57 และรองลงมา มีอายุระหว่าง  51-60  ปี ร้อยละ  14.29 ด้านวฒุิการศกึษา  

ส่วนใหญ่จบการศกึษาปริญญาตร ี ร้อยละ 71.45  ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท ร้อยละ  28.57  

ด้านประสบการณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณใ์นการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 5-10 ปี ร้อยละ 57.14  

รองลงมามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 28.57 และมีประสบการณ์ในการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 14.29  ผู้ให้สัมภาษณ์มีประสบการณใ์นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ร้อยละ 18.57  และไม่มีประสบการณใ์นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ร้อยละ 71.43   

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รวมท้ังส้ิน 

7 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การน าข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลน  มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประโยชน์หรือ

จ าเป็นต่อนักเรียน  ผู้ร่วมตอบแบบสัมภาษณ์มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การน าข้อมูลเกี่ยวกับ     

ป่าชายเลนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้  ได้ศึกษาค้นคว้า  เห็นความส าคัญของป่าชายเลน  เนื่องจาก     

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศในท้องถ่ิน  และเป็นระบบนิเวศที่มีในท้องถ่ิน  และเป็นระบบนิเวศที่มี

ความเชื่อมโยงกับทรัพยากรทางทะเล  ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในท้องถ่ิน  
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นักเรียนเรียนได้เรียนรู้สภาพปัญหา  และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่มีป่าชายเลน  และนักเรียนยัง

สามารถร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมป่าชายเลน และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 2. เร่ืองราวเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เร่ืองใดที่มีประโยชน์และน่าสนใจ  ควรน ามา

ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษา  โดยภาพรวมพบว่า  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความเห็น

เกี่ยวกับเรื่องน่าสนใจ  คือ  ท่ีมาของป่าชายเลน  ส่ิงมีชีวิตในป่าชายเลน(พืชและสัตว์ในป่าชายเลน) 

ประโยชน์ของป่าชายเลน  และความส าคัญของป่าชายเลน 

 3. การน าข้อมูลแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ควรมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบใดที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์   ครูผู้ร่วมตอบแบบ

สัมภาษณ์มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์  ให้นักเรียน

ได้ลงไปส ารวจ  สัมผัสกับสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติจริง   

 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล  ควรเน้นการวัดและประเมินที่หลากหลาย เช่น ประเมิน

จากภาระงาน / ชิ้นงาน  โดยใช้เกณฑ์ประเมินแบบรูบริค(Rubric) ประเมินโดยครูผู้สอน  และ

นักเรียน  เกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมถึงด้านความสามารถในการท างาน  ความถูกต้องถึง

ข้อมูล  ทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านใฝ่เรียนรู้  

มุ่งมั่นในการท างาน  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 

2551 

 5. ข้อเสนอแนะ  ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มครูควรอยู่กับนักเรียนเพื่ออ านวยความสะดวก

ให้กับผู้เรียน  และการจัดกลุ่มนักเรียนครูควรจัดแบบคละความสามารถโดยแบ่งเด็กเป็นกลุ่มเก่ง 

กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน   เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนที่เก่งจับกลุ่มกันเอง  สอนให้รู้จักการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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  ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ในขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้(ป่าชายเลน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลขั้นที่ 1 การศึกษา

ความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  1) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  2) ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  3) สอบถามความต้องการของนักเรียน            

4) สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยน าประเด็นดังกล่าวมา

พัฒนาเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่าง  โดยมีขั้นตอนดังนี้  1) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

2) ประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องของชุดกิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ   

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยการสอบถามความต้องการและการ
สัมภาษณ์  พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ือและนวัตกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   ชุดกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือที่ครูสามารถน ามาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุผล  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  1) ชื่อกิจกรรม  2) ค าน า  3) ค าชี้แจงส าหรับ
ครูผู้สอน 4) ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน  5) สาระส าคัญ/จุดประสงค์  6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม           
7) แบบทดสอบ 8) แผนการจัดการเรียนรู้  ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ชุดกิจกรรม   
ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย  4 กิจกรรม  ได้แก่ 1) เอ๊ะ! อะไรอยู่ในป่าชายเลน   2) สายสัมพันธ์
ป่าชายเลน  3) ป่าชายเลนส าคัญไฉน  4) ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในป่าชายเลน  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปตามหลักการ  
จุดมุ่งหมาย  และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) 

2.  ผลการประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องของชุดกิจกรรม   
 ขั้นการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกันว่า ชุดกิจกรรมที่ สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการสอนผู้สร้างจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์ล่วงหน้า โดยค านึงหลักที่ว่า การเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ช่วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้บรรลุผล   ชุดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุง
แล้วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ สามารถน าไปสอนผู้เรียนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม 
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และตามระดับการศึกษา    ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม ซ่ึงมีขั้นตอนส าคัญ คือ ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุปผลการเรียน และท า
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ได้เปล่ียนไป  และได้องค์ประกอบของ             
ชุดกิจกรรม ดังนี้   1) ชื่อกิจกรรม  2) ค าน า  3) ค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน 4) ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน     
5) สาระส าคัญ/จุดประสงค์  6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม  7) แบบทดสอบ 8) แผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึง
ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  1 ชุดกิจกรรม  ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย  4 กิจกรรม  ดังนี้       
1) เอ๊ะ! อะไรอยู่ในป่าชายเลน  2) สายสัมพันธ์ป่าชายเลน  3) ป่าชายเลนส าคัญไฉน  4) ถ้าบ้านเรา
ไม่มีป่าชายเลน  ซ่ึงขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้  จะช่วยส่งเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักการ  จุดมุ่งหมายและ
สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) อีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การตรวจใบงาน ชิ้นงาน เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ชดุกิจกรรม 

 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อ

เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไป

ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเทศบาล           

บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จ านวน 39 คน  เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่  6 – 20 กรกฎาคม 2558 รวม

เวลา 12 ชั่วโมง  จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้  ส าหรับการทดลองนั้น ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด

กิจกรรมผู้วิจัยได้น านักเรียนไปศึกษาและท ากิจกรรม ณ อุทยานปราณบุรี  โดยมีวิทยากรแนะน า

และให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับป่าชายเลน  อาทิเช่น  ประวัติความเป็นมาของป่าชายเลน  ส่ิงมีชีวิต

ในป่าชายเลน ฯลฯ  วิทยากรและครูน านักเรียนเดินส ารวจบริเวณป่าชายเลนและบริเวณโดยรอบ

ของป่าชายเลน  โดยมีการแบ่งกลุ่มและท ากิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  

นักเรียนได้ศึกษาและสัมผัสกับป่าชายเลนโดยตรง  ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  

มีความกระตือรือร้นในการท างาน  จากนั้นเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่แล้ว เมื่อเสร็จ

ส้ินกระบวนการแล้วจึงท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อม จ านวน 40 ข้อ  แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์  แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ และ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยได้ 

ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เท่ากับ ดังตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15  การค านวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การทดสอบ จ านวน
(คน) 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ(E1) 39 60 50.28 3.87 83.80 
ผลลัพธ์(E2) 39 40 32.41 3.09 81.03 

  

 จากตารางที่ 15 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้    

(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 

ผลคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 83.80 และผลคะแนนหลังเรียน (E2) มีคะแนน

เฉล่ีย ร้อยละ 81.03 แสดงว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชาย

เลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6  มีประสิทธิภาพ 83.80 /81.03 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 จากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  80/80 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย   
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และ   
จิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซ่ึงได้มีการประเมินทั้ง ก่อนเรียนและ    
หลังเรียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 4.1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง ป่าชายเลน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่6
โดยใช้ชดุกิจกรรมกอ่นและหลังการจัดการเรียนรู้  

จากการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ             
(Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ จ านวนนักเรียน(n) คะแนนเต็ม  ̅ S.D. t-test Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 39 40 18.64 2.88 20.28** .00 
คะแนนหลังเรียน 39 40 32.41 3.09 

 ** มีระดับนัยส าคัญที่ .01 

 จากตารางท่ี 16  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลการเรียนรู้ก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยผลการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ( ̅ = 32.41, S.D. = 3.09) สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย             
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ( ̅= 18.64 , S.D. = 2.88) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 คือ ผลการเรียนรู้ ของนักเรียน หลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2  

 4.2  ผลการศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมหลังการจัดการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์  หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 17   การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์  ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) 

ประเด็นการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ̅ S.D. แปลผล ล าดับที่ 

1.   การสังเกต 
1.1 สนใจเรื่องที่สังเกต 

 
2.79 

 
0.52 

 
ระดับสูง 

 
2 

1.2 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการสังเกต 2.87 0.40 ระดับสูง 1 
1.3 ไม่ลงความคิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต 2.62 0.74 ระดับสูง 4 
1.4 ได้ข้อมูลมากพอ 2.59 0.71 ระดับสูง 5 
1.5 ระบุข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 2.64 0.70 ระดับสูง 3 

รวม 2.70 0.34 ระดับสูง 3 

2.   การจ าแนกประเภท 
2.1 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการศึกษาข้อมูล 

2.72 0.50 
ระดับสูง  

5 
2.2 บอกความเหมือนต่างข้อมูลได้ 2.85 0.36 ระดับสูง 1 
2.3 ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกได้ 2.72 0.60 ระดับสูง 4 

2.4 จัดสิ่งที่จ าแนกเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ใช้จ าแนกได้ 
2.74 0.44 

ระดับสูง  
3 

2.5 ผลการจ าแนกถูกต้อง 2.74 0.44 ระดับสูง 2 
รวม 2.76 0.18 ระดับสูง 1 

3.   การวัด   
3.1 เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

2.56 0.71 
ระดับสูง  

4 
3.2 ปฏิบัติได้คล่องและว่องไว 2.56 0.67 ระดับสูง 5 
3.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด 2.74 0.44 ระดับสูง 1 
3.4 ระบุหน่วยของจ านวนที่ได้จากการวัดถูกต้อง 2.62 0.74 ระดับสูง 3 
3.5 ผลที่ได้จากการวัดเที่ยงตรงแม่นย า 2.67 0.58 ระดับสูง 2 

รวม 2.62 0.31 ระดับสูง 7 
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ตารางท่ี 17  การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์  หลังการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ̅ S.D. แปลผล ล าดับที่ 

4.    การค านวณ 
4.1 บอกแหล่งที่มาของจ านวนที่ใช้ในการค านวณได้ 

 
2.74 

 
0.55 

ระดับสูง  
2 

4.2 ระบุค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัด การช่ัง หรือ
อื่นๆ และระบุหน่วยได้ถูกต้อง 

2.74 0.50 ระดับสูง 3 

4.3 น าค่าได้มาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ด้วยการบวก 
ลบ คูณ หารตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง 

2.77 0.43 ระดับสูง 1 

4.4 จ านวนที่ได้จากการค านวณถูกต้องชัดเจน สื่อ
ความหมายได้ตรงตามต้องการ 

2.62 0.71 ระดับสูง 5 

4.5 การค านวณรวดเรว็เหมาะกับระดับช้ัน 2.69 0.52 ระดับสูง 4 

รวม 2.71 0. 20 ระดับสูง 2 

5.   ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา   
5.1 วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของวัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้ 

โต๊ะ และสื่อความหมายได้ 

 
2.77 

 
0.43 

 
 

ระดับสูง 

 
1 

5.2 บอกจ านวนเส้นสมมาตรของรูป 2 มิติได้ 2.49 0.82 ระดับสูง 5 
5.3 บอกได้ว่าเงาของวัตถุที่อยู่บนฉากจะมีรูปเป็น

อย่างไร 
2.62 0.71 

ระดับสูง 4 

5.4 บอกได้ว่าวัตถุอยู่ในทิศหรือต าแหน่งใดของอีก
วัตถุหนึ่ง 

2.69 0.61 
ระดับสูง 3 

5.5 คาดการขนาดหรือต าแหน่งของวัตถุที่ก าลัง
เคลื่อนที่ในเวลาที่เปลี่ยนไปได้ 

2.72 0.65 
ระดับสูง 2 

รวม 2.66 0. 21 ระดับสูง 5 

6. การลงความเห็นจากข้อมูล 
6.1 ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น 

สังเกต ส ารวจ สืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ได้ 
2.79 0.41 

ระดับสูง  
2 

6.2 จัดกระท าข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และสรุป
สาระส าคัญของข้อมูลหรือเรื่องที่จะศึกษา 

2.62 0.71 
ระดับสูง 3 

6.3 ให้ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่โดยอาศัย
การเช่ือมโยงการใช้เหตุผล และจาก
ประสบการณ์เดิมได้ 

2.56 0.75 
ระดับสูง 4 
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ตารางท่ี 17  การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์  หลังการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ̅ S.D. แปลผล ล าดับที่ 
6.4 สามารถอธิบายเหตุผลประกอบในการลง

ความเห็น 
2.44 0.79 ระดับสูง 5 

6.5 การลงความเห็นจากข้อมูลเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล 

2.88 0.37 ระดับสูง 1 

รวม 2.65 0.21 ระดับสูง 6 

7. การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 
7.1 ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้ถูกต้องรัดกุม 

ชัดเจน 

 
2.51 

 
0.76 

ระดับสูง  
3 

7.2 ใช้แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จากการวาดหรือ
ถ่ายแสดงให้เห็นลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด 

2.72 0.51 ระดับสูง 1 

7.3 ใช้ตารางบันทึกข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของ
ส่วนต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ สังเกต วัดหรือ
ทดลองที่ง่ายต่อการตีความ 

 
2.44 

 
0.75 

ระดับสูง  
4 

7.4 ใช้สัญลักษณ์เช่น ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ตก
ลงกันไว้แทนข้อความบางอย่างให้กะทัดรัด 

2.64 0.63 ระดับสูง 2 

7.5 ใช้กราฟเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้ 

2.44 0.82 ระดับสูง 4 

รวม 2.55 0.26 ระดับสูง 8 
8. การพยากรณ์ 

8.1 เข้าใจปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ต้องการรู้ล่วงหน้า 
2.59 0.64 ระดับสูง 5 

8.2 หาข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ หรือจากกฎ 
หลักการทฤษฎี การทดลอง เป็นต้น 

2.59 0.64 ระดับสูง 4 

8.3 ใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาคาดคะเนสิ่งที่เกิดล่วงหน้าได้ 2.77 0.48 ระดับสูง 1 
8.4 ได้ค าตอบของปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการ
พยากรณ์ 

2.69 0.57 ระดับสูง 3 

8.5 การคาดคะเน/พยากรณ์เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 2.72 0. 27 ระดับสูง 2 
รวม 2.68 0.06 ระดับสูง 4 

ภาพรวม 2.67 0.11 ระดับสูง  
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 จากตารางท่ี 17 ผลการศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์  หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าภาพรวมนักเรียนมีทักษะทาง

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง  ( ̅ =2.67, S.D. = 0.11) และเมื่อพิจารณาทักษะรายด้านพบว่า  นักเรียน

มีค่าเฉล่ียด้านทักษะการจ าแนกประเภทมากที่สุด ( ̅ =2.76, S.D. = 0.18)  รองลงมาคือทักษะการ

ค านวณ ( ̅ =2.71, S.D. = 0.20) และทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลมีค่าเฉล่ียน้อย

ที่สุด ( ̅ =2.55, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับได้ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการ

จ าแนกประเภท อยู่ในระดับสูง  ( ̅ =2.76, S.D. = 0.18)  และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมี

ค่าเฉล่ียด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉล่ียด้านทักษะในด้านการบอก

ความเหมือนต่างข้อมูลได้มากที่สุด ( ̅ =2.85, S.D. = 0.37)    รองลงมาคือ ผลการจ าแนกถูกต้อง    

( ̅ =2.74, S.D. = 0.44)  และ ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกได้ ( ̅ =2.72, S.D. = 0.60) มีค่าเฉล่ีย

น้อยที่สุด  

 ล าดับที ่2 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการค านวณ 

อยู่ในระดับสูง( ̅ =2.71, S.D. = 0.20)  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีทักษะทาง

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉล่ียด้านการน าค่าได้มาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ด้วยการ

บวก ลบ คูณ หารตามสถานการณ์ได้ถูกต้องมากที่สุด ( ̅ =2.77, S.D. = 0.43)  รองลงมาด้านการ

บอกแหล่งท่ีมาของจ านวนที่ใช้ในการค านวณได้  ( ̅ =2.74, S.D. = 0.55)  และจ านวนที่ได้จากการ

ค านวณถูกต้องชัดเจน ส่ือความหมายได้ตรงตามต้องการมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( ̅ =2.62, S.D. = 0.71)   

 ล าดับที ่3 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตอยู่

ในระดับสูง ( ̅ =2.70,   S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายด้านการสังเกตพบว่า นักเรียนมีทักษะทาง

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉล่ียด้านการใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการสังเกต

มากที่สุด ( ̅ =2.87, S.D. = 0.41)  รองลงมาคือด้านความสนใจเรื่องที่สังเกต ( ̅ =2.79, S.D. = 0.52)   

และในด้านของการได้ข้อมูลมากพอมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ( ̅ =2.59, S.D. = 0.72)    

 ล าดับที ่4 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการพยากรณ์

อยู่ในระดับสูง ( ̅ =2.67, S.D. = 0.11)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์

อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉล่ียด้านการใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาคาดคะเนส่ิงที่เกิดล่วงหน้าได้มาก
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ที่สุด ( ̅ =2.77, S.D. = 0.48)  รองลงมาคือด้านการคาดคะเน/พยากรณ์เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล    

( ̅ =2.72, S.D. = 0.60)  และด้านการเข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์ที่ต้องการรู้ล่วงหน้ามีค่าเฉล่ียน้อย

ที่สุด ( ̅ =2.59, S.D. = 0.64)   

 ล าดับที่ 5 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลาอยู่ในระดับสูง ( ̅ =2.66, S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉล่ียด้านการวาดรูป

หรือภาพ 3 มิติ ของวัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ และส่ือความหมายได้ มากที่สุด ( ̅ =2.77,          

S.D. = 0.43)  รองลงมาคือ ด้านการคาดการขนาดหรือต าแหน่งของวัตถุที่ก าลังเคล่ือนที่ในเวลาที่

เปล่ียนไปได้  ( ̅ =2.72, S.D. = 0.65)  และด้านการบอกจ านวนเส้นสมมาตรของรูป 2 มิติได้น้อย

ที่สุด   ( ̅ = 2.49, S.D. = 0.62)  

 ล าดับที่ 6 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการลง

ความเห็นจากข้อมูล อยู่ในระดับสูง ( ̅ =2.65, S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมี

ทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉล่ียด้านการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นไป

อย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด ( ̅ =2.88, S.D. = 0.37)  รองลงมาคือด้านการศึกษาข้อมูลที่ต้องการ

ศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น สังเกต ส ารวจ สืบค้น  ทดลอง วิเคราะห์ได้ ( ̅ =2.79, S.D. = 0.41)  และ 

ด้านสามารถอธิบายเหตุผลประกอบในการลงความเห็นน้อยที่สุด ( ̅ =2.44, S.D. = 0.79)     

 ล าดับที่ 7 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการวัดอยู่ใน

ระดับสูง ( ̅ =2.63, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์

อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉล่ียด้านตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดมากที่สุด ( ̅ =2.74,         

S.D. = 0.44)  รองลงมาคือด้านการระบุหน่วยของจ านวนที่ได้จากการวัดถูกต้อง  ( ̅ =2.62,        

S.D.= 0.75)  และด้านการเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ( ̅ =2.56,     

S.D. = 0.72)  

 ล าดับที ่8 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกระท า

และส่ือความหมายข้อมูล  อยู่ในระดับสูง ( ̅ =2.55, S.D. = 0.26) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยด้านการใช้แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จาก

การวาดหรือถ่ายแสดงให้เห็นลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัดมี่ค่าเฉล่ียมากที่สุด ( ̅ =2.72, S.D. = 0.51)       
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รองลงมาด้านการใช้สัญลักษณ์เช่น ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ตกลงกันไว้แทนข้อความบางอย่าง

ให้กะทัดรัด ( ̅ =2.64, S.D. = 0.63)   และด้านการใช้กราฟเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาได้มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ( ̅ =2.44, S.D. = 0.82)                        

4.3 ผลการศกึษาจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปทีี ่6  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  
 จากการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 18 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับพฤติกรรม ล าดบัที ่
1) ความอยากรู้อยากเห็น 4.74 0.23 ดีมาก 4 
2) ความมีเหตุผล   4.62 0.24 ดีมาก 5 
3) ความพยายามมุ่งม่ัน   4.78 0.22 ดีมาก 3 
4) ความรับผิดชอบ   4.79 0.19 ดีมาก 2 
5) ความร่วมมือช่วยเหลือ 4.91 0.20 ดีมาก 1 

รวม 4.78 0.10 ดีมาก 
 

 จากตารางท่ี 18 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ( ̅ = 4.78, S.D. = 0.10) โดย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ ( ̅ = 4.91,    
S.D. = 0.20)  ล าดับที ่2 ด้านความรับผิดชอบ  ( ̅ = 4.79, S.D. = 0.19) ล าดับที่ 3 ด้านความพยายาม
มุ่งมั่น  ( ̅ = 4.78, S.D. = 0.22)    ล าดับที่ 4 ด้านความอยากรู้อยากเห็น( ̅ = 4.74, S.D. = 0.23)  และ
ล าดับที่ 5 ด้านความมีเหตุผล ( ̅ = 4.62, S.D. = 0.24)  
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4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย        
ชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์หลังการ      
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล          
บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จ านวน 39 คน  หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้      
แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน)  ความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉล่ีย( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
รายละเอียดดังตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19   แสดงระดับคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรม 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ความหมาย ล าดบั 
ด้านเนื้อหา 

1.  เนื้อหาในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ป่าชายเลนมายิ่งขึ้น 

 
4.64 

 
0.49 

 
ดีมาก 

 
1 

2.  เนื้อหาในชุดกิจกรรมท าให้นักเรยีนอา่นแล้วเข้าใจ
ง่าย 

4.53 0.47 ดีมาก 3 

3.  เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ท าให้
นักเรียนอยากอ่าน 

4.54 0.51 ดีมาก 2 

4.  เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัย
เหมาะสมกับวัยของนักเรยีน 

4.13 0.85 ดีมาก 5 

5.  เนื้อหาในชุดกิจกรรมตรงกับเรื่องท่ีนักเรยีนอยาก
เรยีน 

4.52 0.60 ดีมาก 4 

รวม 4.58 0.32 ดีมาก 3 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
6. กิจกรรมรูปแบบของสือ่ในชุดกิจกรรมช่วยให้
นักเรียนสนใจเรยีนมากกว่าฟังครอูธิบายเพียงอย่าง
เดียว 

 
4.40 

 
0.85 

 
ดีมาก 

 
5 

7.  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมท าให้นักเรียน
เกิดความกระตือรอืร้นต่อการเรยีน 

4.60 0.64 ดีมาก 4 
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ตารางท่ี 19   แสดงระดับคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรม(ต่อ) 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ความหมาย ล าดบั 
8.  รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรยีน
เข้าใจและใชก้ระบวนการปฏิบัติงานได้อยา่งเป็น
ขั้นตอน 

4.72 0.51 ดีมาก 2 

9.  รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกัเรียน
เข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ 

4.72 0.56 ดีมาก 3 

10.  รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นักเรยีนมี
ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

4.75 0.64 ดีมาก 1 

รวม 4.64 0.40 ดีมาก 2 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
11.  ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรยีนเข้าใจเรื่องของป่าชาย
เลนมากขึน้ 

 
4.61 

 
0.64 

 
ดีมาก 

 
5 

12.  การเรยีนรู้ด้วยชุดชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรยีนได้
เรยีนรู้ด้วยตนเองมากยิง่ขึ้น 

4.73 0.44 ดีมาก 2 

13.  การเรยีนด้วยชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนมีทักษะใน
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

4.79 0.47 ดีมาก 1 

14.  การเรยีนด้วยชุดกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.72 0.56 ดีมาก 3 

15.  การเรยีนด้วยชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนเห็นคณุค่า
และประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

4.67 0.48 ดีมาก 4 

รวม 4.73 0.31 ดีมาก 1 
ภาพรวม 4.63 0.22 ดีมาก  

 

 จากตารางท่ี 19 การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
มาก ( ̅ = 4.63, S.D. = 0.31)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( ̅  = 4.73, S.D. = 0.31)  ล าดับที่ 2 ด้านกิจกรรม     
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( ̅ = 4.64, S.D. = 0.40) ล าดับที ่3 ด้านเนื้อหา ( ̅ = 4.58, S.D. = 0.32) ตามล าดับ   เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงล าดับได้ดังนี้  
 ล าดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็น      
อยู่ในระดับดีมากเท่ากับ ( ̅  = 4.73, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมท าให้
นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้  ( ̅  = 4.79 , S.D. = 0.47)  รองลงมาการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น  ( ̅ = 4.73 , S.D. = 0.44) และ
ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของป่าชายเลนมากขึ้น( ̅  = 4.61 , 
S.D. = 0.64)   
 ล าดับที ่2 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมากเท่ากับ ( ̅ = 4.64, S.D. = 0.40)  และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วย
ให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ( ̅ = 4.75 , S.D. = 0.64)  รองลงมาคือ 
รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นขั้นตอน ( ̅ = 4.72 , S.D. = 0.51)  และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือกิจกรรมรูปแบบของส่ือใน    
ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนสนใจเรียนมากกว่าฟังครูอธิบายเพียงอย่างเดียว ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.85)   
 ล าดับที่ 3 ด้านเนื้อหา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มากเท่ากับ ( ̅ = 4.58, S.D. = 0.32)  และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมากทุกข้อโดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ  เนื้อหาในชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ป่าชายเลนมายิ่งขึ้น ( ̅ = 4.64, S.D. = 0.49)  รองลงมาคือ เนื้อหาในชุดกิจกรรม
มีรูปภาพสวยงามท าให้นักเรียนอยากอ่าน ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.51)  และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ 
เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัยเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.85) 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) แล้วน าเสนอพรรณนาความ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
มากขึ้น  นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้  และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเองท าให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจั ย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ (ป่าชายเลน)                  
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาจากการสุ่ม  จ านวน 39 คน 
 การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ

พัฒนาชุดกิจกรรม  (2) เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  (3) เป็นการทดลองใช้

ชุดกิ จกรรม   ( 4)  เป็นการประ เมินและปรับปรุ งแก้ไขชุดกิ จกรรม  การด า เนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้     

(2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  (3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรม 

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (4) เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรม  ใน

ประเด็นต่อไปนี้ (4.1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ (4.2) เพื่อศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน  (4.3) เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์และ (4.4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบดว้ย  1) เครื่องมือส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 

แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนและแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์   2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  แผนการจัดการเรียนรู้  

จ านวน 4 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง  และ  3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  แบบสังเกตทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉล่ีย( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) ค่า t- test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) แล้วน าเสนอแบบ

พรรณนาความ   
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด าเนินงานตามขั้นตอน
ที่ได้น าเสนอ  ปรากฏผล ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้    
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า   ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  มีการท างานโดยกระบวนการกลุ่ม  
ด้านเนื้อหาเรื่องชีวิตกับส่ิงแวดล้อมที่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีการวัดผลและ
ประเมินผลให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  โดยใช้เครื่องมือวัดผล
หลายรูปแบบ เช่น สังเกตพฤติกรรมขณะทดลอง  การออกแบบการทดลอง  การตรวจใบกิจกรรม  
และแบบทดสอบ 

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิของชุดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยใช้แหล่งเรียนรู้             
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   พบว่า 
ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้  ชื่อกิจกรรม  ค าน า  ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน  ค าชี้แจง
ส าหรับนักเรียน  สาระส าคัญ/จุดประสงค์  ใบความรู้/ใบกิจกรรม แบบทดสอบ  แผนการจัดการ
เรียนรู้  โดยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ที่มาของป่าชายเลน  พืชและสัตว์ที่มีอยู่ใน   
ป่าชายเลน  การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน ความส าคัญของป่าชายเลน และประโยชน์
ของป่าชายเลน  ซ่ึงชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพมีค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 ที่ได้เท่ากับ 81.46/82.59 

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์    ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ผู้วิจัยได้น า 
ชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน                
(ประชาธิปถัมภ์)  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก  
จ านวน 39 คนโดยผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรม  เป็นเวลา 12  คาบๆ ละ 60 นาที  พบว่า  ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียนการปฏิบัติกิจกรรมการกลุ่ม  มีคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นตามล าดับ  เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เมื่อทดสอบชุดกิจกรรม   
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/81.03  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  แสดงว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน     
ข้อที่ 1  
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4. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้               
(ป่าชายเลน)  พบว่า   

4.1 ด้านผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ของนักเรียนก่อน
และหลังเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สูงกว่าก่อนการทดลองซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2     

4.2 ผลการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า  
นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง 

4.3 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า  
นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก  

4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า  ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  นักเรียนเห็นด้วย
ในระดับดีมากในทุกด้าน  เรียงตามล าดับ คือ  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ   ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  และด้านเนื้อหา   พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมนักเรียนได้
ประโยชน์ในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่
จริงท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน  ท าให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี  เนื้อหามีระดับความ
ยากง่าย เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน  ท าให้การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สนุกสนาน           
ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งนักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองได้   โดยเห็นว่าช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้
เร็วขึ้น  ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน  ช่วยฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบการเรียนรู้  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัย พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้น าเสนอ  ปรากฏผล ดังนี้ 

จากผลการด าเนินงานสามารถน าไปสู่การอภิปรายได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมผลการสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม  โดยภาพรวมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคดิเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก  นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิทยาศาสตร์  ให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากชุดกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีการน าข้อมูลของป่าชายเลนมาใช้
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บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เนื่องจากป่าชายเลนถือเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้กับชุมชน  และ
ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าให้กับท้องถ่ิน  ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใ น
ท้องถ่ิน  ซ่ึงเป็นเรื่องใกล้ตัวไปสู่เรื่องไกลตัว   ซ่ึงสอดคล้องกับชัยยงค์  พรหมวงศ์(2523: 119-120)  
และไชยยศ  เรืองสุวรรณ(2526: 199) กล่าวว่า  การสร้างชุดกิจกรรมเป็นการน าเอาหลักจิตวิทยาใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ค านึงถึงความต้องการของนักเรียนเป็นส าคัญ   เพราะนักเรียนแต่ละคนมี
ความสามารถ สติปัญญา จึงควรเปิดโอกาสและให้อิสระในการเรียนรู้ตามระดับสติปัญญาของ
นักเรียน  โดยครูเป็นผู้แนะน าและช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม  นอกจากนี้การน าแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ินมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กษมา  วรวรรณ ณ 
อยุธยา(อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2539: 5) ที่กล่าวว่า  การจัดการศึกษาไม่
สามารถแปลกแยกไปจากท้องถ่ินเพราะการจัดการศึกษาต้องน าเอาประเด็นท้องถ่ินนั้นๆ  มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง   

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม  พบว่าชุดกิจกรรมมี 3 ส่วน คือ (1) คู่มือ
การใช้ชุดกิจกรรม  ซ่ึงประกอบด้วยค าช้ีแจงการใช้ชุดกจิกรรม  ค าช้ีแจงส าหรับครู  ค าช้ีแจงส าหรับ
นักเรียน (2) คู่มือส าหรับครู ประกอบด้วย แผนการสอน  แบบทดสอบ  แนวตอบใบงาน    (3) คู่มือ
ส าหรับนักเรียน  ประกอบด้วย  ใบกิจกรรม  ใบความรู้  แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ซ่ึงสอดคล้องกับ 
กิตานันท์  มลิทอง(2531 : 181) กล่าวว่า  ชุดกิจกรรมประกอบด้วย  คู่มือส าหรับผู้สอนและส าหรับ
นักเรียน  ประกอบด้วย ค าส่ัง  เนื้อหา  สาระบทเรียน  กิจกรรมการเรียน  การประเมินผล  และอีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับ  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2523 : 120-121) กล่าวว่า  ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ 4 ส่วน 
คือ (1) คู่มือ  (2) ค าส่ัง  (3) เนื้อหาสาระและส่ือ  (4) การประเมินผล   จากนั้นผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรม
ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  พบว่า  ประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย
(Small  Group  Testing) กับนักเรียน 9 คน นั้น พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
คือ 81.33 / 83.55 และประสิทธิภาพแบบภาคสนาม(Filed Tryout) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์       
ที่ก าหนด 80/80 คือ 83.80/81.03 ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง  โดยมีการ
ปรับปรุงแก้ไขทั้งด้านรูปแบบ  เนื้อหา และภาพประกอบท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  
อีกทั้งเนื้อหาในชุดกิจกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าชายเลนใกล้กับท้องถ่ินของตนเอง  ท าให้นักเรียนมี
ความสนใจ   ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีสมร  ประเสริฐศรี
(2546: บทคัดย่อ) พบว่า  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินที่น่าสนใจ  และเรียนรู้จากส่ิง
ใกล้ตัวจะท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมมีความสุข
ในการเรียน  มีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนในท้องถ่ิน  ท าให้รักและภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง 
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3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียน
เทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 39 คน เพื่อต้องการ
วัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ทักษะทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์
และความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 4 แผน รวม 12 
ชั่วโมง   ผลการเรียนรู้ พบว่า  นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  มีความตั้งใจในการ
จัดการเรียนรู้  พบว่า  นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นต่อกิจกรรม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเรื่องใกล้ตัวในท้องถ่ินของนักเรียน  บางเรื่องอาจเป็นความรู้
ใหม่ส าหรับนักเรียน  แม้ว่าจะเคยได้ศึกษาในเรื่องของป่าชายเลนมาบ้างแต่ไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในป่าชายเลนทั้งหมด  รวมทั้งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้มีภาพประกอบที่มี
สีสันสวยงาม  แตกต่างไปจากต าราเล่มอ่ืนๆ ที่นักเรียนเคยใช้   อีกทั้งนักเรียนได้ออกไปศึกษาระบบ
นิเวศในป่าชายเลน  และได้สัมผัสกับป่าชายเลนโดยตรง  ส ารวจส่ิงแวดล้อมภายในป่าชายเลน
กอปรกับได้ท ากิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์  มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยมีผู้วิจัยและ
วิทยากรเป็นผู้ควบคุมและให้ค าปรึกษา  ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและ
สนใจที่จะท ากิจกรรม   การให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคล  กิจกรรมกลุ่มท าให้
นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะของตนเอง  และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณา  อรุโณทัยพิทักษ์ (2542 : 98) ศึกษาการสร้าง
และทดลองใช้ชุดการสอน  ส าหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจก  
วิชาวิทยาศาสตร์ ว102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า  นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้  ปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนการทดลองได้อย่างถูกต้อง  มีความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้เป็น
อย่างดี  และครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน าให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง 
 จากการที่นักเรียนได้มีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ที่ศูนย์สินารถราชินี  
ได้รับฟังค าบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้  ซ่ึงได้บรรยายเกี่ยวกับ
ต้นก าเนิดของป่าชายเลน  ลักษณะทั่วไปของป่าชายเลน  การถูกบุกรุกจากชุมชน  ฯลฯ นอกจากนี้ 
นักเรียนยังได้รวมกลุ่มศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน  ได้ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชาย
เลน  ได้สัมผัสกับบรรยากาศของป่าชายเลน  อาทิเช่น  ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้  สัตว์  การ
ก าหนดพื้นที่เพื่อส ารวจระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มตนเอง  การค านวณหาความสูงของ
ต้นไม้ในป่าชายเลน  ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ ท าให้นักเรียนสนใจ  ตื่นตัว  และเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น   และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนพบว่า  
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นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  มีพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  และมีความรักความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในชุดกิจกรรมมีกิจกรรมเสริมให้นักเรียนและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  ลงพื้นที่
ในการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองและระบบกระบวนการกลุ่ม  ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ ภายในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้มีกิจกรรมที่ เสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์   จิตวิทยาศาสตร์  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  จึงท าให้นักเรียนสนใจและ
เกิดความกระตือรือร้นในการศึกษา  อีกทั้งการท างานเป็นกลุ่มยังช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาส
ช่วยเหลือ แบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  และสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อีกด้วย  อีกทั้งท าให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตน  
สามารถน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้จริง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อุบล  
กิจไมตรี(2544: 126) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาร่วมกับวิชาต่างๆ ท าให้นักเรียนมี
ความสุขและสนุกสนานและสามารถเชื่อมโยงความคิดได้ 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรม  พบว่า  นักเรียนมีผลการเรียนรู้เรื่อง    
ป่าชายเลน ทักษะและจิตวิทยาศาสตร์  ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 โดยหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ประหยัด  จิระพงศ์(2537 : 246) ที่กล่าวว่าชุดการเรียนรู้
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของครูผู้สอน           
เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ท าให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้         
ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ  และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
แท้จริง 

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้
จากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังสูงกว่าก่อนเรียน  ซ่ึงการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน(ป่าชายเลน)  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองและได้ลงมือปฏิบัติ  เรียนรู้จากสถานที่จริง  ซ่ึงครูเป็นเพียงผู้ดูแลช่วยเหลือให้ค าแนะน า     
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวัสส์   เรือนพันธ์(2550: 47) กล่าวว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  ได้สัมผัสของจริง  ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น   ส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้นด้วย    นอกจากนี้งานวิจัยของภพ              
เลาหไพบูลย์ (2542 : 240–241) ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แหล่งวิทยาการชุมชนและ
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การศึกษานอกสถานที่ สรุปได้ว่า การใช้แหล่งวิทยาการชุมชนและการศึกษานอกสถานที่เป็นการ
เรียนรู้จากการได้ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งวิทยาการชุมชนนั้นๆจนเกิดการรับรู้ การคิด การกระท าซ่ึงจะ
น าไปสู่การสรุปหรือการค้นพบความรู้ด้วยตัวเองเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้หลายๆ ด้าน ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น   

4.2 ผลการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์  จากการด าเนินงานพบว่า  นักเรียนมีทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง  นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนทุกคนล้วนมีความตื่นตัวและ
กระตือรือร้นในการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนมีความสนใจ  อีกทั้งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  โดยมคีรูผู้สอนคอยกระตุ้นด้วยการใช้ค าถาม  ซักถามในระหว่างการท ากิจกรรม  และ
ให้นักเรียนเล่าถึงส่ิงที่ตนเองได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้  ส่งผลท าให้มีการพัฒนาทักษะในหลายๆ 
ทักษะเพิ่มขึ้น   สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม(Bloom, 1976: 13) ท่ีกล่าวว่า  การให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีการโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียน  มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง  ส่งผลให้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเสกสรร  มาตวังแสง
(2552: 62) พบว่า  ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ส่งผลให้
นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

4.3 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ จากการด าเนินงานพบว่า  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนในระดับ  
ดีมาก   ชุดกิจกรรมมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  มีส่ือการเรียนการ
สอนที่เร้าความสนใจ  กิจกรรมการทดลองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนอยากจะท าการทดลองตามกิจกรรมที่จัด  นักเรียนจึงมีความสนใจ
และกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี และมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดังค ากล่าว
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546: 149)   ที่ว่าจิตวิทยาศาสตร์เป็น
ความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ความรู้สึกดังกล่าว ได้แก่ ความพอใจความศรัทธาและซาบซ้ึง เห็นคุณค่าและประโยชน์ 
ตระหนักในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ  การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สกาว แสงอ่อน (2546: 74) ที่ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม ผลการด าเนินงานพบว่า 
นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์สูง และงานวิจัยของจินตนา รุกขชาติ (2546: 72) ที่ศึกษาเจตคติของ
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นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมทั้ง ในและนอกห้องเรียน มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยกัน
หาค าตอบและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเป็นรายบุคคล นักเรียนจึงไม่
เกิดความเบื่อหน่าย และมีความสุขขณะเรียน  ขณะเดียวกันก็เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เพื่อ
น าไปใช้ปฏิบัติตนและแนะน าผู้อ่ืนได้อีกด้วยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มีคส์ (Meeks. 1972: 
4296 – A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช้ชุดกิจกรรมกับแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของผู้เรียนในกลุ่มทดลองทุกคนหลังทดลองมีพัฒนาการทางเจตคติที่ดีต่อการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากก่อนทดลอง 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก 

4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  จากผลการวิจัยข้อคิดเห็นในการใช้           
ชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) สรุปได้ว่าช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ตามเนื้อหาและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น 
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตจิตใจ     
ซ่ึงสอดคล้องกับ พรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ (2533 : 3) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษานอก
สถานที่ว่า  แหล่งวิทยาการในชุมชนเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์ตรงในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ดังนั้นการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนหรือสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ในท้องถ่ิน ก็จัดว่าเป็นส่ิงส าคัญส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในลักษณะเดียวกันกับ ไชยยศ  เรืองสุวรรณ(2533 : 21) ที่กล่าวว่า 
“แหล่งวิทยาการชุมชนเป็นองค์ประกอบทางเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นส่ิงกระตุ้นและเกื้อหนุน
ให้นักเรียนอยากเรียนและเรียนได้” 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยได้ท าการสรุป
แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้  คือ  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  เพื่อการน าไปใช้และข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช ้
1.  จากผลการวิจัย พบว่า  คะแนนเฉล่ียหลังเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้(ป่าชายเลน) สูงกว่าก่อนเรียน  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้มากขึ้น  
ดังนั้นครูผู้สอนควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2.  จากผลการวิจัย พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
ที่สูงทุกด้าน  ดังนั้นครูผู้สอนควรส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้ เรียนต่อไป  เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ดี 

3.  จากผลการวิจัย พบว่า  คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 น้อยที่สุดในด้านความมีเหตุผล  ดังนั้น  ครูผู้สอนควรเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลาย  มีการจัด
กิจกรรมกลุ่มเพื่อมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซักถามข้อสงสัยซ่ึงกันและกัน  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิด  มีเหตุผลในการคิด พิจารณาค าตอบอย่างรอบคอบและท าให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์อย่าง
แท้จริง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป        

 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) )  เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้  ดังนั้น  ในการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและการวิจัยในประเด็น ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น 
ทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ควรศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่ืน  ๆ ในขั้นบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงขึ้นไป 
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

1. ผศ. ดร. รุจิราพร   รามศิริ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

     อาจารย์ผู้ท าการสอนวิชาฟิสิกส์ 

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                

     วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการศกึษา 
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     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. อาจารย์ ดร. ยุวรี   ผลพันธิน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
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แบบสอบถามความตอ้งการเกีย่วกบัการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  
เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

********************************************** 
เร่ือง ความต้องการในการเรียนรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความต้องการและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือให้นักเรียนตอบ
ตามความเป็นจริง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่   1   ข้อมูลทั่วไปของนกัเรียน จ านวน 1 ข้อ 
 ตอนที่   2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบ ขอบข่ายเนื้อหา การวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check  List) 
จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม  จ านวน 1 ข้อ 
  
 

 

ผู้วิจัย 

นางสาวปิยะวรรณ   ช่างทอง 

นักศกึษาปรญิญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของนกัเรียน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรยีนท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับสถานะภาพของนกัเรียน 

  เพศ    ชาย  หญิง 

ตอนที่  2   ความต้องการในการเรียนรูด้้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค าชีแ้จง   ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อมูลที่นักเรียนสนใจ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1.  ผู้เรียนคิดว่าความต้องการรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)เพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  ควรเป็น
อย่างไร (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ) 

   มีค าชี้แจง  กระชับชัดเจน 
  มีตัวอย่างลักษณะกิจกรรมการเรียนรู ้
  มีภาพประกอบสีสันสวยงาม 
  ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 
  มีกิจกรรมที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติ 
       อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 

 
2.  ผู้เรียนคิดว่า แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ท่ีควรเรียนรู้มีเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ) 
  ที่มาของป่าชายเลน 

  พืชที่มีอยู่ในป่าชายเลน 
  สัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลน 
  การด ารงชวีิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 
        ประโยชน์ของป่าชายเลน 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 

 
3.  ผู้เรียนคิดว่าควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนในลักษณะใด 
     (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ) 
  เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบคุคล 

  เรียนรู้ร่วมกับสถานที่จริง 
  เรียนรู้ร่วมกับการเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้
  เรียนรู้ร่วมกับการสอบถามผู้รู้ในท้องถ่ิน 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................... 
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4.  ผู้เรียนคิดว่าควรมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า  1 ข้อ) 

  การท ากจิกรรมกลุ่ม 
  การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน 
  สัมภาษณ ์
  สังเกตการปฏิบัตกิิจกรรม 
  สังเกตการท างานกลุ่ม 
  สังเกตการน าเสนองาน 
  การท าแบบฝึกหัด 
  การท าแบบทดสอบ 
  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................... 

 
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม   
1.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
 

ขอบคุณนกัเรียนทุกคนทีใ่ห้ความร่วมมือ 
ผู้วิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หลง่เรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 

และจิตวิทยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
( ส าหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ) 

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

ค าชี้แจง  
 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้  เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรด
ตอบตามความเป็นจริง แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่  1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์จ านวน 6 ข้อ   

ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ จ านวน 4 ข้อ   

 

ตอนที่  1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังนี ้

1. ชื่อ......................................................................นามสกุล.............................................................. 

2.  เพศ................................อายุ..................................ปี 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................... 

4.  ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั.................................................................................................................. 

5.  ประสบการณใ์นการท างาน...........................................................ปี 

6.  ประสบการณก์ารจดัการเรียนรู้เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(   )  ไม่มี 

(   )  มีเกี่ยวกับ

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

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

.............................................................................................................................................. 
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ข้อ  
ดังนี้  

1.  ท่านคิดว่าการน าข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลน มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประโยชน์หรือจ าเป็น
ต่อนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
2.  ท่านคิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เรื่องใดที่มีประโยชน์และน่าสนใจควรน ามาให้
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ศึกษา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
3.  ท่านคิดว่าการน าข้อมูลแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   ควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบหรือลักษณะใดที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
4.  ท่านคิดว่าควรมีการวัดและประเมินผลอย่างไร  ใครเป็นผู้วัดและประเมินผล  เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ว่า  นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เมื่อได้เรียนด้วย    ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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5.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  เกี่ยวกับการพฒันาชดุกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

 
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนเุคราะห์เปน็อย่างสูง 
นางสาวปยิะวรรณ  ช่างทอง 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียนเร่ือง เอ๊ะ!!! มีอะไรในป่าชายเลน 

รายวิชาวิทยาศาสตร์   ว 16101  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหนิ(ประชาธิปถัมภ์) 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2558 

ค าชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบจ านวน 40 ข้อ  ให้นักเรียนเลือก

ค าตอบท่ีถูกที่สุด 

ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 

ว 2.1  ป.6/1  
ส ารวจและ
อภิปราย
ความสัมพันธ์
ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่
ต่างๆ 

1. ข้อใดกล่าวถึงป่าชายเลนได้ถูกต้องท่ีสุด 
   ก. สังคมพืชท่ีขึน้อยู่ตามชายหาด 
   ข. สังคมพืชท่ีขึน้อยู่บริเวณดินเลนริมแม่น้ า 
   ค. สังคมพืชท่ีขึน้อยู่บริเวณที่เป็นดินเลนทุกแห่ง 
   ง. สังคมพืชท่ีขึ้นบริเวณดนิเลนที่น้ าทะเลท่วมถึง 
2. ข้อใดกล่าวถึงความส าคัญของป่าชายเลน 

ก. เป็นแหล่งป้องกันพายุ          
ข.เป็นแหล่งป้องกันอาหาร 
ค. เป็นแหล่งแร่ธาตุ 
ง. เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 

3. เหตุใดบริเวณป่าชายเลนจึงมีนกหลายชนิด 
ก. เป็นป่าที่มีพรรณพืชหลายชนิด 
ข. เป็นพื้นที่เลนกว้างแหล่งอาหารชุกชุม 
ค. เป็นป่าที่ใชใ้นการอพยพนกหลายชนิด 
ง. นกส่วนใหญ่ชอบลักษณะอากาศชายฝั่งทะเล 

4. เหตุใดจึงพบปลาตนีสามารถปีนต้นไม้ได้ เป็นเหตุผลจากปัจจัยใดเปน็ส าคัญ  
   ก. อุณหภูมิ  
   ข. ความเค็ม 
   ค. ลักษณะดนิ  
   ง. การท่วมถึงของน้ า 
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ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 

 5. สัตว์ทะเลหน้าดินที่มีบทบาทส าคัญในการย่อยอินทรีย์สารและหมุนเวียนธาตุ
อาหารในป่าชายเลนได้แก่สัตวใ์นข้อใด 
   ก. กลุ่มนกชายเลน 
   ข. ลิงแสมและลิงลม 
   ค. ปูก้ามดาบและปูแสม 
   ง. ปลาตีนและปลากระพงขาว 

ว 2.1 ป.6/2  
อธิบาย
ความสัมพันธ์
ของสิง่มีชีวิต
ในรูปของโซ่
อาหารและ
สายใยอาหาร 

6.  ข้อใดไมจ่ัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต  
   ก.  แพลงตอนพืช 
   ข.  แพลงตอนสัตว ์
   ค.  สาหร่าย 
   ง.  พันธ์ุไม้ชนิดต่างๆ 
จากแผนภาพตอบค าถามข้อ 7 – 8 

 
 
 
 
 
 

7. จากแผนภาพ  ใครคือผู้ย่อยสลาย  
ก. ปลา                                  ข. แบคทีเรีย                              
ค. โปรโตซัว                         ง. สาหร่าย 

8. จากแผนภาพ  ใครคือผู้บริโภคล าดับสุดท้าย  
ก. ปลา                            ข. แบคทีเรีย               
ค. โปรโตซัว                  ง. สาหร่าย 
9. ผู้บริโภคชนิดใดจดัเป็นส่ิงมีชีวิตที่บริโภคทั้งพืชและสัตว์  
   ก.  หอย   ไส้เดือนทะเล 
   ข.  ปลา   ปู 
   ค.  สัตว์เล้ือยคลาน   หอย 
   ง.  มนุษย์   ปลา 
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ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 

 10. พืชในป่าชายเลนได้พลังงานมาจากแหล่งใด  
   ก.  น้ า  
   ข.  ดิน 
   ค.  แสงแดด 
   ง. อากาศ 

ว 2.1 ป.6/3  
สืบค้นขอ้มูล
และอธบิาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างการ
ด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตกบั
สภาพแวดล้อ
มในทอ้งถิน่   

11. ข้อใดกล่าวถึงการด ารงชีพของกุ้ง  ไมถู่กตอ้ง  
   ก. กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร 
   ข. เจริญเติบโตด้วยการลอกคราบ 
   ค. เมื่อโตจะออกหากินในทะเลลึกเสมอ 
   ง. สามารถสร้างเปลือกและรยางค์ใหม่ขึ้นมาแทนทีข่องเก่าได้  
12. ข้อใดกล่าวถึงการด ารงชีพของปูได้ถูกต้อง  
   ก. ปูแสมชอบอยู่ตามป่าแสม 
   ข. ปูทะเลชอบกินพวกเศษอินทรีย ์จากพืช 
   ค. ปูม้าจะออกหากินเวลากลางวนั ตามโคนตน้ไม ้
   ง. ปูก้ามดาบสามารถปีนตน้ไม้ได้เวลาน้ าทะเลขึน้ 
13. ข้อใดกล่าวถึงการด ารงชีพของหอย ไม ่ถูกต้อง  
   ก. หอยส่วนใหญ่กินอินทรีย์วัตถุเป็นอาหาร 
   ข. เรามักจะพบหอยแครงอยู่ร่วมกับหอยแมลงภู่เสมอ 
   ค. เพรียงรูเป็นหอยที่ชอบอาศัยอยู่ในเนื้อไม้ท่ีแช่น้ า 
   ง. หอยตลับเป็นหอยที่ชอบอยู่บริเวณดินเลนปนทราย 
14. สัตว์และคนจดัเป็นส่ิงมีชีวิตประเภทใดในระบบนิเวศป่าชายเลน  

ก. ผู้ผลิต 
ข. ผู้พิทักษ ์
ค. ผู้บริโภค 
ง. ผู้ย่อยสลาย 
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ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 

 15.  “ในการส ารวจป่าชายเลนแห่งหนึ่ง พบพืชประเภทโกงกาง แสม เสม็ด ล าพู 
ขึ้นปะปนกัน ส่วนในร่องน้ าและพื้นดนิ โคลน มีลูกปลา หอย ปูก้ามดาบ 
กระจายอยู่ทัว่ไป การศึกษาต่อมาพบว่าหอยกินใบไม้ร่วงเป็นอาหาร ส่วนปู
ก้ามดาบกินหอยและลูกปลา” ข้อมูลนี้ศึกษาเกี่ยวกับอะไร  
   ก. กลุ่มส่ิงมีชีวิต  
   ข. แหล่งท่ีอยู่อาศัย  
   ค. ระบบนิเวศ  
   ง. ห่วงโซ่อาหาร 
16.  ข้อใดเป็นประโยชนโ์ดยตรงของสัตวใ์นระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีมนุษย์ 

ก. การเป็นอาหาร 
ข. ช่วยท าให้ดนิร่วนซุย 
ค. ช่วยพืชในการผสมเกสร 
ง. การสร้างสมดุลในระบบนิเวศ 

17.  ข้อใดให้ความหมายของระบบนิเวศป่าชายเลนได้สมบูรณ์ที่สุด 
   ก. ระบบท่ีส่ิงมีชีวิตอยู่ร่วมกนั 
   ข. ระบบท่ีมีการถ่ายทอดพลังงานตลอดเวลา 
   ค. ระบบท่ีเป็นสังคมพืชและสัตว์มคีวามสัมพันธ์ ซ่ึงกนัและกัน 
   ง. ระบบท่ีมีกลุ่มของส่ิงมีชีวิต ดา รงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
18.  แหล่งอนุบาลสัตว์น้ า หมายถึง  
   ก. เป็นแหล่งซ้ือขายพันธ์ุสัตว์ทะเล 
   ข.  เป็นแหล่งเล้ียงสัตว์ทะเล 
   ค. เป็นแหล่งเพาะกล้าไม้ชายเลน 
   ง. เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ านานาชนดิ 
19.  ข้อใดจดัเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศป่าชายเลนทีไ่ม่มีชีวิตทั้งหมด  
   ก. น้ า   แพลงตอน   พืช 
   ข. อุณหภูมิ   เกลือแร่  ฝน 
   ค.  สาหร่าย   ซากพืช   ซากสัตว ์
   ง.  ซากพืช   ซากสัตว์   แบคทีเรยี 
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ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม 

ข้อสอบ 

ว 2.2 ป.6/1  
สืบค้นขอ้มูล
และอภิปราย
แหล่ง
ทรัพยากรธร
รมชาติในแต่
ละท้องถิ่นที่
เป็นประโยชน์
ต่อการ
ด ารงชีวิต   

20. ข้อใดกล่าวถึงผู้บริโภคได้ถูกต้องท่ีสุด  
   ก.  ส่ิงมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ 
   ข.  ส่ิงมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ 
   ค.  ส่ิงมีชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืนในการด ารงชวีิต 
   ง.  ส่ิงมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืนในการด ารงชีวิต  และไม่สามารถสร้าง
อาหารเองได้ 
21. ระบบนิเวศป่าชายเลนมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับระบบนิเวศอ่ืนอย่างไร 

ก. เป็นระบบนิเวศท่ีมีตน้ไม ้
ข. เป็นระบบนิเวศท่ีไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ 
ค. เป็นระบบนิเวศท่ีอยู่ตดิภูเขา 
ง. เป็นระบบนิเวศท่ีตั้งอยู่ระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศทางทะเล 

22. ลักษณะของดินชายเลน การทว่มถึงของน้ าทะเลและความเค็มของน้ ามีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชในป่าชายเลนอย่างไร  
   ก. ท าให้การขึน้กระจายพนัธ์ุของไม้ในแต่ละบริเวณแตกต่างกันไป 
   ข. ท าให้พืชเจรญิเติบโตแตกต่างกันมาก 
   ค. ท าให้พืชที่อยู่บริเวณน้ าเค็มมาก ๆ ไม่ค่อยเจริญเติบโต 
   ง. ท าให้พืชชอบขึ้นบริเวณใกล้น้ าทว่มถึงมากกว่า 
  23. ข้อใดกล่าวถึงหลุมของปลาตีนไม ่ถูกต้อง 
   ก. เป็นแหล่งหลบภัย 
    ข. เป็นแหล่งสืบพันธ์ุ 
   ค. เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
   ง. เป็นแหล่งน้ า ขังโดยธรรมชาต ิ
24. ระบบนิเวศป่าชายเลนประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง  

ก. องค์ประกอบของส่ิงมีชีวติ 
ข. องค์ประกอบของส่ิงไม่มีชีวติ 
ค. องค์ประกอบของส่ิงมีชีวติกับไม่มีชีวิต 
ง. องค์ประกอบของส่ิงท่ีมีตวัตนกับส่ิงไม่มีตัวตน 
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ตัวชี้วัด/
ระดับ

พฤติกรรม 

ข้อสอบ 

 25. ชาวบ้านบริเวณป่าชายเลนได้ประโยชน์จากป่าชายเลนในข้อใดมากที่สุด 
ก. เป็นแหล่งประมงชายฝ่ัง 
ข. เป็นแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
ค. เป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาต ิ
ง. เป็นแหล่งสมุนไพรในการรกัษาโรค 

26.  ถ้าแมวมีอาชีพเผาถ่านขาย  นักเรียนจะน าความรู้เรื่องอะไรไปบอกแมว 
ก. การท าอาชีพเสริม 
ข. เทคนิคการเผาถ่านให้มคีุณภาพ 
ค. อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเผาถ่าน 
ง. การปลูกป่าทดแทนในบริเวณที่มีการตัดไม ้

27.  ป่าชายเลนจัดเป็นป่าไม้ประเภทใด 
ก. ป่าผลัดใบ                       ข. ป่าไม่ผลัดใบ 
ข. ป่าเบญพรรณ                  ง. ป่าพร ุ

28.  เหตุใดบริเวณป่าชายเลนจึงเป็นที่ชุกชุมของปูก้ามดาบและปูแสม 
   ก. มีร่มเงาจากต้นไม ้
   ข. เป็นที่หลบภัยจากศัตร ู
   ค. มีซากอินทรีย์สารจากใบไม้สูง 
   ง. เพราะปูทั้งสองชนิดว่ายน้า ไม่เป็น 

ว 2.2 ป.6/2  
วิเคราะห์ผล
ของการ
เพิ่มขึ้นของ
ประชากร
มนุษย์ตอ่การ
ใช้
ทรัพยากรธร
รมชาต ิ

29. กิจกรรมใดที่ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าชายเลนมากที่สุด 
   ก. การเพิ่มของประชากร 
   ข. การท านาเกลือใกล้ป่าชายเลน 
   ค. การขุดลอกคลองบริเวณปากแมน่้ า 
   ง. การปล่อยน้ า เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
30. ข้อใดคือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส าคญัจากการท าลายป่าชายเลน 
   ก. ขยะเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
   ข. ไม่มีถ่านหุงข้าว 
   ค. จ านวนสัตว์ลดน้อยลง                    
   ง. ปูแสมขาดตลาด 
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ตัวชี้วัด/
ระดับ

พฤติกรรม 

ข้อสอบ 

 31. ข้อใดคือสาเหตุใหญ่ที่ท าให้เกิดการลดลงของป่าชายเลนในปจัจุบัน 
ก. การทิ้งขยะ 
ข. การเผาถ่าน 
ค. การท านากุ้ง 
ง. การสร้างท่ีอยู่อาศัย 

ว 2.2 ป.6/3  
อภิปรายผล
ต่อสิ่งมีชีวิต
จากการ
เปลีย่นแปลง
สิ่งแวดล้อม  
ทั้งโดย
ธรรมชาติ
และมนุษย ์

32. ข้อใดเป็นประโยชนโ์ดยตรงของสัตวใ์นระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีมนุษย์ 
ก. การเป็นอาหาร 
ข. ช่วยท า ให้ดินรว่นซุย 
ค. ช่วยพืชในการผสมเกสร 
ง. การสร้างสมดุลในระบบนิเวศ 

33. ระบบนเิวศป่าตามแนวชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืช และสัตว์จ านวน
มาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ ามีเปลอืก หมายถึงระบบนิเวศแบบใด 
   ก. แนวปะการัง                                        
ข. ป่าดิบชื้น  

   ค. ป่าโกงกาง                       
ง. พื้นที่ชุ่มน้ า 

ว 2.2 ป.6/3  
อภิปรายผล
ต่อสิ่งมีชีวิต
จากการ
เปลีย่นแปลง
สิ่งแวดล้อม  
ทั้งโดย
ธรรมชาติ
และมนุษย ์

34. ข้อใดเป็นสาเหตุพื้นฐานของปัญหาทรัพยากรป่าชายเลน  
ก.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
ข.  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ค. การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร 
ง.  ความด้อยคุณภาพของประชากร 

35. ระบบนิเวศซ่ึงเป็นแหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์จ านวนมาก 
ป้องกันการพังทลายของชายฝ่ังทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต มีผลต่อการศึกษาวจิัย หมายถึงระบบนิเวศแบบใด 
   ก. แนวปะการัง  
   ข. ป่าดิบชื้น  
   ค. ป่าโกงกาง  
   ง. พื้นที่ชุ่มน้ า 
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ตัวชี้วัด/
ระดับ

พฤติกรรม 

ข้อสอบ 

ว 2.2 ป.6/4  
อภิปราย
แนวทางใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม   

36. ข้อใด ไม่ใช ่วิธีการอนรุักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน 
ก. การปลูกป่า 
ข. การไม่ท้ิงขยะลงสู่แม่น้ า 
ค. การให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน 
ง. การช่วยการขุดลอกคลองเพื่อให้น้ า ลงสู่ทะเลได้สะดวก 

37. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากป่าชายเลน  
ก.  เป็นแหล่งอาหารของมนุษย ์
ข.  เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ค.  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
ง.  เป็นแหล่งปลูกต้นโกงกาง 

38. เมื่อเรียนจบเรื่อง เอ๊ะ!!!อะไรอยู่ในป่าชายเลนนกัเรียนจะปฏิบัติตนเอย่างไร 
ก. ไปจับปลาในป่าชายเลนเพิ่มขึน้ 
ข. ท าพิธีสาปแช่งผู้ท่ีท าลายป่าชายเลน 
ค. แจ้งต ารวจทกุครั้งเมื่อพบคนท าลายป่า 
ง. เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่สนใจบริเวณป่าชายเลน 

39. นักเรียนจะใช้วิธีใดเพื่อช่วยชุมชนอนุรกัษ์ป่าชายเลน  
ก. ออกกฎหมายคุ้มครอง 
ข. เป็นสายตรวจดูแลป่าชายเลน 
ค. ร่วมกับเพื่อนๆเพื่อปลูกป่าชายเลน 
ง. จัดงานเรี่ยไรชว่ยเหลือป่าชายเลน 

40. เราจะช่วยกันรกัษาป่าชายเลนให้ยั่งยืนได้อย่างไร  
ก. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
ข. ไม่ท้ิงขยะในบริเวณป่าชายเลน 
ค. จัดสายตรวจตรวจป่าชายเลน 
ง. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชายเลนแก่บุคคลในชุมชน 
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แบบสงัเกตพฤตกิรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์หลงัการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หลง่เรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 

และจิตวิทยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
ค าชี้แจง    

แบบสังเกตนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบพฤติกรรมที่แท้จริงของนักเรียนที่แสดงออกใน

การปฏิบัติกิจกรรม   โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องคะแนน  ดังนี้ 

3 หมายถึง  ระดับพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์สูง 

2 หมายถึง  ระดับพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์ปานกลาง 

1 หมายถึง  ระดับพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่ า 

ประเด็นการประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พื้นฐาน ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 

1.   การสังเกต 
1.1 สนใจเรื่องท่ีสังเกต 

   

1.2 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการสังเกต    

1.3 ไม่ลงความคิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต    

1.4 ได้ข้อมูลมากพอ    

1.5 ระบุข้อมูลที่ได้จากการสังเกต    

2.   การจ าแนกประเภท 
2.1 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการศึกษาข้อมูล 

   

2.2 บอกความเหมือนต่างข้อมูลได้    

2.3 ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกได้    

2.4 จัดส่ิงท่ีจ าแนกเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ท่ีใช้จ าแนกได้    

2.5 ผลการจ าแนกถูกต้อง    

3.   การวัด   
3.1 เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

   

3.2 ปฏิบัติได้คล่องและว่องไว    
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 

3.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด    

3.4 ระบุหน่วยของจ านวนที่ไดจ้ากการวดัถูกต้อง    

3.5 ผลที่ได้จากการวดัเท่ียงตรงแม่นย า    

4.    การค านวณ 
4.1 บอกแหล่งท่ีมาของจ านวนทีใ่ชใ้นการค านวณได้ 

   

4.2 ระบุค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัด การชั่ง หรืออ่ืนๆ และระบุ
หน่วยได้ถูกต้อง 

   

4.3 น าค่าได้มาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ดว้ยการบวก ลบ คูณ หาร
ตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง 

   

4.4 จ านวนทีไ่ด้จากการค านวณถูกต้องชัดเจน ส่ือความหมายได้
ตรงตามต้องการ 

   

4.5 การค านวณรวดเรว็เหมาะกับระดับช้ัน    

5.   ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา   
5.1 วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของวัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ และส่ือ

ความหมายได้ 

   

5.2 บอกจ านวนเส้นสมมาตรของรูป 2 มิติได ้    

5.3 บอกได้ว่าเงาของวัตถุที่อยู่บนฉากจะมรีูปเป็นอย่างไร    

5.4 บอกได้ว่าวัตถุอยู่ในทิศหรือต าแหน่งใดของอีกวตัถุหนึ่ง    

5.5 คาดการขนาดหรือต าแหน่งของวัตถุที่ก าลังเคล่ือนที่ในเวลาท่ี
เปล่ียนไปได้ 

   

6. การลงความเห็นจากข้อมลู 
6.1 ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศกึษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น สังเกต ส ารวจ 

สืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ได ้

   

6.2 จัดกระท าข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และสรุปสาระส าคัญของ
ข้อมูลหรือเรื่องท่ีจะศึกษา 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 

6.3 ให้ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่โดยอาศัยการเชื่อมโยง
การใช้เหตุผล และจากประสบการณ์เดิมได ้

   

6.4 สามารถอธิบายเหตุผลประกอบในการลงความเห็น    

6.5 การลงความเห็นจากข้อมูลเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล    

7. การจัดกระท าและสือ่ความหมายข้อมลู 
7.1 ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้ถูกต้องรดักุม ชัดเจน 

   

7.2 ใช้แผนภาพหรือรูปภาพท่ีได้จากการวาดหรือถ่ายแสดงให้
เห็นลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด 

   

7.3 ใช้ตารางบันทกึข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ท่ีได้
จากการส ารวจ สังเกต วดัหรือทดลองท่ีง่ายต่อการตคีวาม 

   

7.4 ใช้สัญลักษณ์เช่น ตวัอักษรหรือเครื่องหมายที่ตกลงกันไว้
แทนข้อความบางอย่างให้กะทดัรัด 

   

7.5 ใช้กราฟเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรท่ีศกึษาได ้

   

8. การพยากรณ์ 
8.1 เข้าใจปัญหา หรือเหตกุารณ์ทีต่้องการรู้ล่วงหน้า 

   

8.2 หาข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นซ้ าๆ หรือจากกฎ หลักการ
ทฤษฎี การทดลอง เป็นตน้ 

   

8.3 ใช้ข้อมูลที่ได้ศกึษาคาดคะเนส่ิงท่ีเกิดล่วงหน้าได ้    

8.4 ได้ค าตอบของปัญหาหรือเรื่องท่ีต้องการพยากรณ ์    

8.5 การคาดคะเน/พยากรณ์เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล    
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ตารางท่ี 20  เกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน 
เกณฑ์ คุณภาพ 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
1. การสังเกต สนใจเรื่องที่สังเกต  ใช้

ประสาทสัมผัสหลายทางใน
การสังเกต  ไม่ลงความคิดเห็น
ส่วนตัวในการสังเกต  ได้ข้อมูล
มากพอ  ระบุข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต 

สนใจเรื่องที่สังเกต  ใช้
ประสาทสัมผัสหลายทางใน
การสังเกต  ไม่ลงความ
คิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต  
ได้ข้อมูลมากพอ   

สนใจเรื่องที่สังเกต  ใช้
ประสาทสัมผัสหลายทางใน
การสังเกต  ไม่ลงความ
คิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต 

 

2. การวัด เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน  ปฏิบัติได้
คล่องและว่องไว  ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวัด   ระบุ
หน่วยของจ านวนที่ได้จากการ
วัดถูกต้อง  ผลที่ได้จากการวัด
เที่ยงตรงแม่นย า 

เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน  ปฏิบัติได้
คล่องและว่องไว  ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวัด   
ระบุหน่วยของจ านวนที่ได้
จากการวัดถูกต้อง 

เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน  ปฏิบัติได้
คล่องและว่องไว  ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวัด    

3. การจ าแนก
ประเภท 

ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางใน
การศึกษาข้อมูล  บอกความ
เหมือนต่างข้อมูลได้  ก าหนด
เกณฑ์ที่ใ ช้ในการจ าแนกได้  
จัดสิ่ งที่ จ าแนกเข้ากลุ่มตาม
เกณฑ์ที่ใช้จ าแนกได้  ผลการ
จ าแนกถูกต้อง 

ใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง
ในการศึกษาข้อมูล  บอก
ความเหมือนต่างข้อมูลได้  
ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
จ าแนกได้  จัดสิ่งที่จ าแนกเข้า
กลุ่มตามเกณฑ์ที่ใช้จ าแนกได้   

ใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง
ในการศึกษาข้อมูล  บอก
ความเหมือนต่างข้อมูลได้  
ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
จ าแนกได้   

4. การ
ค านวณ 

บอกแหล่งที่มาของจ านวนที่ใช้
ในการค านวณได้  ระบุค่าเชิง
ปริมาณที่ได้จากการวัด การช่ัง 
หรืออื่นๆ และระบุหน่วยได้
ถูกต้อง  น าค่าได้มาจัดกระท า
ให้เกิดค่าใหม่ด้วยการบวก ลบ 
คูณ หารตามสถานการณ์ได้
ถูกต้อง  จ านวนที่ได้จากการ
ค านวณถูกต้องชัดเจน สื่อ
ความหมายได้ตรงตามต้องการ  
การค านวณรวดเรว็ 

บอกแหล่งที่มาของจ านวนที่
ใช้ในการค านวณได้  ระบุค่า
เชิงปริมาณที่ได้จากการวัด 
การช่ัง หรืออื่นๆ และระบุ
หน่วยได้ถูกต้อง  น าค่าได้มา
จัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ด้วย
การบวก ลบ คูณ หารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้อง  
จ านวนที่ได้จากการค านวณ
ถูกต้องชัดเจน สื่อความหมาย
ได้ตรงตามต้องการ 

บอกแหล่งที่มาของจ านวนที่
ใช้ในการค านวณได้  ระบุค่า
เชิงปริมาณที่ได้จากการวัด 
การช่ัง หรืออื่นๆ และระบุ
หน่วยได้ถูกต้อง  น าค่าได้มา
จัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ด้วย
การบวก ลบ คูณ หารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้อง   
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ตารางท่ี 20  เกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน(ต่อ) 
เกณฑ์ คุณภาพ 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
4. การค านวณ บอกแหล่งที่มาของจ านวนที่

ใช้ในการค านวณได้  ระบุค่า
เชิงปริมาณที่ได้จากการวัด 
การช่ัง หรืออื่นๆ และระบุ
หน่วยได้ถูกต้อง  น าค่าได้มา
จัดกระท าให้เกิดค่าใหม่ด้วย
การบวก ลบ คูณ หารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้อง  
จ านวนที่ได้จากการค านวณ
ถูกต้องชัดเจน สื่อความหมาย
ได้ตรงตามต้องการ  การ
ค านวณรวดเร็ว 

บอกแหล่งที่มาของจ านวน
ที่ใช้ในการค านวณได้  ระบุ
ค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการ
วัด การช่ัง หรืออื่นๆ และ
ระบุหน่วยได้ถูกต้อง  น าค่า
ได้มาจัดกระท าให้เกิดค่า
ใหม่ด้วยการบวก ลบ คูณ 
หารตามสถานการณ์ได้
ถูกต้อง  จ านวนที่ได้จาก
การค านวณถูกต้องชัดเจน 
สื่อความหมายได้ตรงตาม
ต้องการ 

บอกแหล่งที่มาของจ านวน
ที่ใช้ในการค านวณได้  ระบุ
ค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการ
วัด การช่ัง หรืออื่นๆ และ
ระบุหน่วยได้ถูกต้อง  น าค่า
ได้มาจัดกระท าให้เกิดค่า
ใหม่ด้วยการบวก ลบ คูณ 
หารตามสถานการณ์ได้
ถูกต้อง   

5. การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปส
กับสเปส
และสเปสกับเวลา 

วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของ
วัตถุ  เช่น กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ 
และสื่อความหมายได้ 
บอกจ านวนเส้นสมมาตรของ
รูป 2 มิติได้  บอกได้ว่าเงาของ
วัตถุที่อยู่บนฉากจะมีรูปเป็น
อย่างไร  บอกได้ว่าวัตถุอยู่ใน
ทิศหรือต าแหน่งใดของอีก
วัตถุหนึ่ง  คาดการขนาดหรือ
ต า แหน่ งขอ งวั ตถุ ที่ ก า ลั ง
เคลื่อนที่ในเวลาที่เปลี่ยนไป
ได ้

วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของ
วัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ 
และสื่อความหมายได้  บอก
จ านวนเส้นสมมาตรของรูป 
2 มิติได้  บอกได้ว่าเงาของ
วัตถุที่อยู่บนฉากจะมีรูปเป็น
อย่างไร  บอกได้ว่าวัตถุอยู่
ในทิศหรือต าแหน่งใดของ
อีกวัตถุหนึ่ง 

วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของ
วัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ 
และสื่อความหมายได้  บอก
จ านวนเส้นสมมาตรของรูป 
2 มิติได้  บอกได้ว่าเงาของ
วัตถุที่อยู่บนฉากจะมีรูปเป็น
อย่างไร 
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ตารางท่ี  20   เกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้(ต่อ) 
เกณฑ์ คุณภาพ 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
6. การจัด
กระท าและ
สื่อ
ความหมาย
ข้อมูล 

ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้
ถูก ต้องรั ดกุม  ชัด เ จน  ใ ช้
แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จาก
การวาดหรือถ่ายแสดงให้เห็น
ลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด  ใช้
ต า ร า งบั น ทึ กข้ อ มู ลแ ส ด ง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ที่
ได้จากการส ารวจ สังเกต วัด
หรือทดลองที่ง่ายต่อการตีความ  
ใช้สัญลักษณ์เช่น ตัวอักษรหรือ
เครื่องหมายที่ตกลงกันไว้แทน
ข้อความบางอย่างให้กะทัดรัด   
ใ ช้ก ราฟ เสนอข้อ มูลที่ เ ป็ น
ตัวเลขเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้ 

ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้
ถูกต้องรัดกุม ชัดเจน ใช้
แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จาก
การวาดหรือถ่ายแสดงให้เห็น
ลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด  ใช้
ตารางบันทึกข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ 
ที่ได้จากการส ารวจ สังเกต วัด
หรือทดลองที่ง่ายต่อการ
ตีความ  ใช้สัญลักษณ์เช่น 
ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ตก
ลงกันไว้แทนข้อความ
บางอย่างให้กะทัดรัด    

ใช้ข้อความบรรยายข้อมูล
ได้ถูกต้องรัดกุม ชัดเจน ใช้
แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้
จากการวาดหรือถ่ายแสดง
ให้เห็นลักษณะข้อมูลได้   
ใช้ตารางบันทึกข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่วน
ต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ 
สังเกต วัดหรือทดลองที่ง่าย
ต่อการตีความ 

7. การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษาด้วย
วิธีต่างๆ เช่น สังเกต ส ารวจ 
สืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ได้  จัด
กระท าข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ 
และสรุปสาระส าคัญของข้อมูล
หรือเรื่องที่จะศึกษา   ให้
ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มี
อยู่โดยอาศัยการเช่ือมโยงการ
ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล  แ ล ะ จ า ก
ประสบการณ์เดิมได้  สามารถ
อธิบายเหตุผลประกอบในการ
ลงความเห็น  การลงความเห็น
จ า ก ข้ อ มู ล เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 

ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษา
ด้วยวิ ธี ต่ า งๆ  เ ช่น  สั ง เกต 
ส า ร ว จ  สื บ ค้ น  ท ด ล อ ง 
วิเคราะห์ได้  จัดกระท าข้อมูล
ด้วยวิธีการต่างๆ และสรุป
สาระส าคัญของข้อมูลหรือ
เรื่องที่จะศึกษา  ให้ความเห็น
ที่เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่โดย
อาศัยการเ ช่ือมโยงการใ ช้
เหตุผล และจากประสบการณ์
เดิมได ้ สามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบในการลงความเห็น   

ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษา
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น สังเกต 
ส ารวจ สืบค้น ทดลอง 
วิเคราะห์ได้  จัดกระท า
ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และ
สรุปสาระส าคัญของข้อมูล
หรือเรื่องที่จะศึกษา  ให้
ความเห็นที่เกินไปจาก
ข้อมูลที่มีอยู่โดยอาศัยการ
เช่ือมโยงการใช้เหตุผล และ
จากประสบการณ์เดิมได้   
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ตารางท่ี  20   เกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้(ต่อ) 
เกณฑ์ คุณภาพ 

สูง (3) ปานกลาง (2) ต่ า (1) 
8. การพยากรณ ์ เข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์ที่

ต้องการรู้ล่วงหน้า  หาข้อมูล
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ 
หรือจากกฎ หลักการทฤษฎี 
การทดลอง เป็นต้น  ใช้ข้อมูล
ที่ได้ศึกษาคาดคะเนสิ่งที่เกิด
ล่วงหน้าได้ได้ค าตอบของ
ปัญหาหรือ เรื่องที่ ต้องการ
พย า ก รณ์ ก า รค า ด คะ เน /
พ ย า ก ร ณ์ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 

เข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์
ที่ ต้องการรู้ล่วงหน้า   หา
ข้ อ มู ล จ า ก เ ห ตุ ก า รณ์ ที่
เกิดขึ้นซ้ าๆ  หรือจากกฎ 
หลักการทฤษฎี การทดลอง 
เป็นต้น  ใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษา
คาดคะเนสิ่งที่เกิดล่วงหน้า
ได้ไ ด้ค าตอบของปัญหา
ห รื อ เ รื่ อ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร
พยากรณ์ 

เข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์
ที่ ต้องการรู้ล่วงหน้า   หา
ข้ อ มู ล จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่
เกิ ดขึ้ นซ้ า ๆ  หรื อจากกฎ 
หลักการทฤษฎี การทดลอง 
เป็นต้น  ใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษา
คาดคะเนสิ่งที่เกิดล่วงหน้า
ได ้
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แบบประเมินตนเองของพฤตกิรรมที่บ่งชีคุ้ณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ 

ค าชี้แจง    
ให้นักเรียนพิจารณาของตนเอง โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับพฤติกรรมที่ตรงกับความ

คิดเห็นของนักเรียน  ดังนี้ 
5 หมายถึง  พฤติกรรมที่บ่งช้ีคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ดีมาก 
4 หมายถึง  พฤติกรรมที่บ่งช้ีคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์มาก 
3 หมายถึง  พฤติกรรมที่บ่งช้ีคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ปานกลาง 
2 หมายถึง  พฤติกรรมที่บ่งช้ีคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์น้อย 
1 หมายถึง  พฤติกรรมที่บ่งช้ีคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด 

พฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรมทีป่ฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

1.   ความอยากรู้อยากเห็น   
1.1 นักเรียนซักถามจากผู้รู้หรือไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  เมื่อเกิด

ความสงสัยในเรื่องราววิทยาศาสตร์  

     

1.2 นักเรียนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์      

1.3 นักเรียนน าการทดลองท่ีน่าสนใจไปทดลองต่อที่บ้าน      

2.   ความมีเหตุผล   
2.1 นักเรียนรายงานผลการทดลองตามที่ทดลองได้จริง 

     

2.2 เมื่อท าการทดลองผิดพลาด  นักเรียนจะลอกผลการทดลอง
ของเพื่อส่งครู 

     

2.3 เมื่อครูมอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์มาส่ง  นักเรียนจะท า
ตามแบบที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ 

     

3.   ความเพียรพยายามมุ่งมั่น   
3.1 ถึงแม้งานค้นคว้าท่ีท าอยู่มีโอกาสส าเร็จได้ยากนกัเรียนจะยงั

ค้นคว้าต่อไป 

     

3.2 นักเรียนล้มเลิกการทดลองทันทีเมื่อผลการทดลองท่ีไดข้ัด
กับท่ีเคยเรียนมา 
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พฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรมทีป่ฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

3.3 เมื่อทราบว่าชุดการทดลองท่ีนักเรียนสนใจต้องใช้ระยะเวลา
ในการทดลองนาน  นักเรียนก็เปล่ียนไปศกึษาชุดการ
ทดลองท่ีใช้เวลาน้อยกว่า   

     

4.   ความรับผิดชอบ   
4.1 เมื่อนักเรียนและเพื่อนได้รับมอบหมายให้เก็บล้างอุปกรณ์

การทดลองแม้ว่าเพื่อจะไม่ท าแตน่ักเรียนก็ยังคงท าต่อไป 

     

4.2 เมื่อครูมอบหมายให้ห้องของนักเรียนดูแลความสะอาด
ห้องปฏิบัติการ แม้ว่าครจูะไม่ได้เจาะจงตวับุคคล แต่
นักเรียนก็ท าตามท่ีครูส่ัง 

     

4.3 ในการท างานเป็นกลุ่ม เมื่อนักเรียนเกิดท างานผิดพลาด
นักเรียนจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึน้ต่อสมาชิกใน
กลุ่ม 

     

5.   ความร่วมมือช่วยเหลือ        

5.1 เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อมีปัญหาในการทดลองแม้ว่าเพื่อนจะ

ไม่ได้ขอความช่วยเหลือ นักเรียนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ 
     

5.2 เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการทดลองท่ีไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองได้นกัเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 

     

5.3 นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มเป็นอย่างด ี      
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หลง่เรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทกัษะทางวิทยาศาสตร์และ

จิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
******************************************************* 

ค าชี้แจง :   แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความคดิเห็นต่อการจัดการเรียนรูข้องนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของครใูห้เหมาะสมมากยิ่งขึน้  โปรดกาเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของนกัเรียน 

5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นดีมาก 
4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมาก 
3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อย 
1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  

ตัวชี้วัดความคดิเหน็ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเนื้อหา 

1.-เนื้อหาในชุดกิจกรรมท าให้นกัเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องป่าชายเลนมายิ่งขึ้น 

     

2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมท าให้นักเรยีนอ่านแล้วเข้าใจง่าย      

3. เนื้อหาด้านในชดุกจิกรรมมีรูปภาพสวยงามท าให้นกัเรียนอยากอ่าน      

4. เนื้อหาด้านในมคีวามน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรยีน      

5.  เนื้อหาในชุดกิจกรรมตรงกับเรื่องท่ีนักเรียนอยากเรียน      

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.  กิจกรรมในชุดกิจกรรมชว่ยให้นักเรียนมีความสนใจใฝรู่้มากกว่าครู
เป็นผู้อธิบายอย่างเดียว 

     

7.-รูปแบบของกจิกรรมในชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนเกดิความ
กระตือรือร้นต่อการเรียน 

     

8.sรูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมชว่ยให้นักเรยีนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน 
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ตัวชี้วัดความคดิเหน็ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

9.-รูปแบบกิจกรรมในชดุกจิกรรมช่วยให้นกัเรียนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน 

     

10.-รูปแบบกิจกรรมในชดุกจิกรรมช่วยให้นกัเรียนมีทักษะในการ 
ค้นคว้าและหาความรูด้้วยตนเอง  

     

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

11. ชุดกิจกรรมชว่ยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของป่าชายเลนมากยิ่งขึน้ 

     

12. การเรียนรูด้้วยชดุชุดกิจกรรมช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรูด้้วยตนเอง
มากยิ่งขึน้ 

     

13.-การเรียนด้วยชุดกจิกรรมท าให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหา 
ความรู้ดว้ยตนเอง 

     

14.-การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

     

15.-การเรียนด้วยชุดกจิกรรมท าให้นักเรียนเห็นคณุค่าและประโยชน์
ของวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

     

 

 
ด้านที่ 3 ข้อคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2                     เรื่อง  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รหัส  ว 16101                   วิชา วิทยาศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เวลา 2 ชั่วโมง  ผู้สอน  นางสาวปิยะวรรณ   ช่างทอง    โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) 

              

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต  

ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา

ศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ตัวชี้วัด    ว 2.1 ป.6/1  ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ต่างๆ 

ว 8.1 ป.6/1  ตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็น  หรือเรื่อง  หรือ สถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่

ก าหนดให้และตามความสนใจ 

ว 8.1 ป.6/2  วางแผน การสังเกต  เสนอการส ารวจ  ตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้า  คาดการณ์  

ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ป.6/3   เลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่

ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

ว 8.1 ป.6/4   บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  วิเคราะห์  และตรวจสอบผลกับส่ิงที่

คาดการณ์ไว้  น าเสนอผลและข้อสรุป 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อนักเรียนเรียนจบเร่ืองนี้แล้วนักเรียนสามารถ 

ความรู้(K) 

1. บอกลักษณะโดยทั่วไปของป่าชายเลนได้ 

2. บอกชื่อพันธ์ุไม้และพันธ์ุสัตว์ในป่าชายเลนได้ 

3. อธิบายการปรับตัวของพืชและสัตว์ในป่าชายเลนได้ 

ทักษะ/กระบวนการ(P) 

1. นักเรียนสามารถจ าแนกชนิดของต้นไม้ในป่าชายเลนได้ 
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จิตวิทยาศาสตร์(A) 

1. นักเรียนมีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองได้(ความอยากรู้อยากเห็น) 

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของป่าชายเลนอย่างมีเหตุผลได้(ความมีเหตุผล) 

3. นักเรียนสามารถท ากิจกรรมด้วยตนเองได้(ความพยายามมุ่งม่ัน) 

4. นักเรียนสามารถท ากิจกรรมเสร็จตรงเวลาได้(ความรับผิดชอบ) 

5. นักเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้(ความร่วมมือช่วยเหลือ) 

ความเข้าใจที่คงทน 

ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง  เป็นกลุ่มสังคมพืชซ่ึงขึ้นอยู่ในเขตน้ าลงต่ าสุดและน้ าขึ้นสูงสุด

บริเวณชายฝั่งทะเล  ปากแม่น้ า  หรืออ่าว  ประกอบไปด้วยพันธ์ุพืชไม้หลายชนิดหลายตระกูล  และเป็น

พวกไม้ท่ีมีใบเขียวตลอดปี 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า ทะเลสาบ  และรอบเกาะ

แก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายฝ่ังทะเล พันธ์ุไม้ที่มีมากและมีบทบาทส าคัญที่สุดในป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง 

ป่าชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ป่าโกงกาง ในระบบนิเวศ  ป่าชายเลนประกอบด้วยส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงไม่มีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วย พวกธาตุอาหาร เกลือแร่ น้ า พวกซาก-พืช ซากสัตว์ ยังรวมไป

ถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสง ฝน ความชื้น เป็นต้น  

สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้  (วธิีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ Inquiry Method : 5E) 

ขั้นเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พื้นฐาน 

1. นักเรียนและครูสนทนารว่มกนัเกี่ยวกับการจดักจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการใช้ชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขัน้พื้นฐาน  โดยใช้แหล่งเรียนรู(้ป่าชายเลน) 
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2. นักเรียนฟังค าชี้แจงมาตรฐานและตัวชีว้ัดที่ต้องบรรลุเมื่อเรยีนจบหน่วย “ชีวติกับส่ิงแวดล้อม” 

กิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่ละกิจกรรม เกณฑก์ารประเมนิและภาระงาน 

3. ทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  จ านวน  40  ขอ้ 

4. ก าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละ ความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน  พร้อมท้ังอธิบาย

กระบวนการท างานกลุ่ม 

ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ (Enggement)  

1. นักเรียนฟังครูเล่านิทานโกงกางกับแสม  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน  แล้วน าเข้าสู่

ความส าคัญของการมีสมาธิจดจ่อในการรับสารเป็นส่ิงท่ีส าคัญท าให้นักเรียนจดจ าเรื่องราวต่างๆได้ 

2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทานเรื่อง “โกงกางกับแสม” ดังนี้  

2.1 ต้นโกงกางแต่เดิมเปน็ต้นไม้ชนิดใด (ต้นไมบ้ก) 

2.2 ต้นแสมเป็นต้นไม้ชนดิใด (ตน้ไม้ทะเล) 

2.3 เพราะเหตุใดตน้โกงกางจึงเป็นต้นไม้ทะเล (แสมชวนโกงกางมาที่ป่าชายเลน) 

2.4 จากนิทานดังกล่าวมีต้นไม้ชนิดใดอยูใ่นป่าชายเลนบ้าง (โกงกางกับแสม) 

2.5 ต้นไม้ชนิดใดจะต้องอยู่หน้าทะเลเสมอ (แสม) 

ขั้นที่ 2  ส ารวจค้นหา (Exploration)  

1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายลักษณะของป่าชายเลนให้นักเรียนฟังดังนี้ 

- ป่าชายเลนหมายถึงอะไร 

- ผู้ค้นพบป่าชายเลน 

- ลักษณะทัว่ไปของป่าชายเลน 

- ป่าชายเลนในโลกของเรา 

- ป่าชายเลนในประเทศของเรา 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กจิกรรมท่ี 1 มารู้จักป่าชายเลนกันเถอะ 

3. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามในใบกจิกรรมท่ี 1 เรื่อง ย่ าโคลนลุยป่า  และใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง 

ปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 

4. ครูสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนพร้อมท้ังควบคุมกจิกรรมภายในกลุ่มให้

เป็นไปตามหน้าที่และเวลาท่ีก าหนด 
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ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้และลงขอ้สรุป (Explanation)  

1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศกึษาเรื่องป่าชายเลนหน้าชั้นเรียน 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะโดยทัว่ไปของป่าชายเลนของใบกจิกรรมที่ 1 เรื่อง ย่ า

โคลนลุยป่า  และใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชาย

เลน 

3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรูใ้ห้ได้ประเดน็ ดังนี้  ป่าชายเลนคือ  ใครเป็นคนค้นพบป่าชายเลน  

ป่าชายเลนในประเทศไทย  ปัจจัยส าคญัในการด ารงชีวติของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสังคมพืชและสัตวใ์นป่าชายเลน โดยนกัเรียนตตอบค าถามดังนี ้

4.1 พืชในป่าชายเลนสามารถยืนตน้อยู่ได้อย่างไร (มกีารปรับตวั) 

4.2 การปรับตวัของพืชในป่าชายเลนเป็นอย่างไร(การมรีากค้ าจุน  รากหายใจ) 

4.3 พืชในป่าชายเลนบ้านเรามีพืชชนิดใดบ้าง (ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ ตน้แสม

ขาว ตน้ตีนเป็ดทะเล  ต้นตะบูนขาว  ตน้ตะบนูด า  ต้นฝาดดอกขาว  ต้นโปรงขาวและตน้

โปรงแดง) 

4.4 สัตว์ในป่าชายเลนมีสัตว์ชนิดใดบ้าง(กุ้ง  หอย  ปู  ปลา  นก และสัตว์ชนิดอ่ืนๆ) 

4.5 นักเรียนคิดว่าสัตวใ์นป่าชายเลนมกีารปรับตวัหรือไม่ เพราะเหตุใด (มี เพราะสัตว์ทกุชนิด

ต้องการมีชีวติรอด  โดยการต้องปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ให้ได้มากที่สุด) 

5. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกีย่วกับส่ิงมีชีวิตในป่าชายเลน  

6. นักเรียนท าใบกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ (Elaboration)  

1. นักเรียนร่วมอภิปรายและแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับลักษณะของป่าชายเลนและส่ิงมีชีวิตในป่า

ชายเลน ดังนี ้

- ป่าชายเลนมีลักษณะอย่างไร และส่ิงมีชีวิตในป่าชายเลนมปีัจจัยใดในการด ารงชีวิต 

2. นักเรียนร่วมเล่นกจิกรรม “จูงลิงกลับป่า” เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน 

3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรม “จูงลิงกลับป่า” 
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ขั้นที่ 5  ประเมินผล (Evaluation)  

ให้นักเรยีนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน  ในประเดน็ต่อไปนี้ 

- ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรูใ้นวันนีค้ืออะไร 

- นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด 

- นักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง 

- นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม ่

- นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนเรื่องใดบ้าง 

หมายเหตุ   นักเรียนและครูใช้เวลาว่างช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ส ารวจพืชในป่าชายเลน(หน้า 16) เพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนการส ารวจ พร้อมท้ังนักเรียนกลับไปศึกษาวิธีการและการบันทึกผลส ารวจ  

สื่อ/ แหลง่การเรียนรู้ 

 สื่อการเรียนรู้ 

  1) ชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เอ๊ะ!!! มีอะไรในป่าชายเลน    

  2)  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัตกิิจกรรม 

  3) ใบกจิกรรมที่ 1 เรื่อง  ย่ าโคลน...ลุยป่า   

4)  ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง  ปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 
 5)  แผ่นชาร์ตแผนที่ประเทศไทย 

การวัดผลประเมินผล 

1) สังเกตความสนใจในขณะร่วมกิจกรรม 

2) สังเกตการณ์มีส่วนร่วม 

3) สังเกตการปฏิบัติงานในกจิกรรม 

4) ตรวจผลงาน 

 แหล่งการเรียนรู้ 

 ห้องเรียน  ห้องสมุด 
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ตัวอย่างชุดกิจกรรม 
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ภาคผนวก  ค 

ผลการวเิคราะห์เคร่ืองมอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งหวังให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้  โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนทุกขั้นตอน  นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย  ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ทั้งนี้การ
จัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะขั้น
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขึ้น  เพื่อให้เรียนและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นฐานการเรียนรู้แก่ของผู้เรียน 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ที่ฝังแน่นและ
ลึกซึ้ง  “ป่าชายเลน” เป็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์และรักษาผืนป่านี้ไว้   ซึ่งจากการ
สอบถามและสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลน มาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  อีกทั้งยังมีกิจกรรมการปลูกป่าชาย
เลนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดของตนเองอีกด้วย 

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1  “เอ๊ะ! อะไรอยู่
ในป่าชายเลน” 
กิจกรรมที่ 2  “สายสัมพันธ์ป่าชายเลน”  กิจกรรมที่ 3  “ป่าชายเลนส าคัญไฉน”  และกิจกรรมที่ 4  “ถ้าบ้านเรา
ไม่มีป่าชายเลน” 
  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เล่มนี้  สามารถให้ครูและนักเรียนน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
นางสาวปิยะวรรณ   ช่างทอง 

 

ค าน า 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นักเรียนต้องศึกษาค าช้ีแจงและค าแนะน าให้เข้าใจก่อนน าไปใช้งาน 

2. นักเรียนต้องศึกษาตัวช้ีวัด  สาระส าคัญ  สาระการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อให้ทราบว่าเม่ือศึกษาจบแล้วนักเรียนจะได้ความรู้อะไรบ้าง 

3. นักเรียนควรฟังค าช้ีแจงของครูก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 40 ข้อ 

4. ศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหาจากกรอบความรู้เรื่อง  ความสัมพนัธ์ของสิ่งมีชีวิต 

5. ควรอ่านเนื้อเรื่องไปตามล าดับ  โดยไม่เว้นหน้า “ห้ามเปิดข้าม” เพราะจะท าให้การเรียนเนื้อหาไม่
ต่อเนื่องกัน 

6. ท ากิจกรรมต่างๆในชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนี้ให้เรียบร้อย  ไม่ฉีกหรือท าลายชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ชุดนี้ 

7. หากนักเรียนมีข้อสงสัย  หรือไม่เข้าใจ  ให้นักเรียนสอบถามหรือปรึกษา  ขอค าแนะน าจาก
ครูผู้สอนได้ทันที 

8. ท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 40 ข้อ 

9. นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบค าตอบของการท าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้  

10. สรุปคะแนนผลการเรียน  และการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนประจ าชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้นี้ 
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ภาคผนวก  ค 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางที่ 22   ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์                          
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
ข้อ 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญ(คน) 

 
  ̅ 

 
S.D. 

 

 
ความหมาย 
 

1 2 3 
1 ความสอดค ล้องของประเด็นก าร

สอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่ วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

2 ความสอดค ล้องของประเด็นก าร
สอบถามเกี่ยวกับความต้องการใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) ที่ควรเรียนรู้ 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3 ความสอดค ล้องของประเด็นก าร
สอบถามเกี่ยวกับการน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนใน
ลักษณะใด 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

4 ความสอดค ล้องของประเด็นก าร
สอบถาม เกี่ ย ว กั บก า ร วั ด ผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 23  ค่าความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ข้อ 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนนความ
คิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญ(คน) 

 
 ̅ 

 
S.D. 

ความหมาย 
 

1 2 3 
1 ความสอดคล้องของสถานภาพและ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ ์
5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

2 ความสอดคล้องของประเดน็การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าข้อมูลเกี่ยวกับ
ป่าชายเลนมาจัดกจิกรรมการเรยีนการ
สอนมีประโยชน์หรือจ าเป็นต่อนกัเรียน
หรือไม่ อย่างไร 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3 ความสอดคล้องของประเดน็การ
สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เรื่องใดที่มีประโยชน์และ
น่าสนใจควรน ามาให้นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ศึกษา 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

4 ความสอดคล้องของการน าข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ (ป่าชายเลน) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนว่าควรมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูด้้วยรูปแบบหรือลักษณะใดที่
จะช่วยเสริมสร้างทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5 ความสอดคล้องของประเดน็การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับชุดกิจกรรมควรวดั
และประเมินผลโดยวิธีใดจึงจะ
เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาวิชา 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  24   ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ข้อ 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
ความ

คิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 

1 2 3 
1 ด้านค าแนะน าประกอบการใช้ชดุกิจกรรม       
 1.1 

1.2 
ส่ือความหมายชัดเจน 
ขั้นตอนในการใช้ชุดกจิกรรมสามารถ
ปฏิบัติตามกิจกรรมได ้

5 
5 

4 
5 

5 
5 

4.67 
5.00 

0.58 
0.00 

สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

2 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้       
 2.1 

 
2.2    

 
 
 

2.3   
 

2.4   
 

2.5  
2.6  
2.7   

 
2.8   

มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้
ครบถ้วน 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ครอบคลุมด้าน
ความรู้ ทกัษะ กระบวนการส่งเสริมการมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
สาระการเรียนรู้ครอบคลุมจดุประสงค์
การเรียนรู ้
เนื้อหาเหมาะสมกับวัย  และความสนใจ
ของผู้เรียน 
กิจกรรมตอบสนองจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
กิจกรรมมีความหลากหลาย 
กิจกรรมเร้าความสนใจให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติและสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมต่อการเรียนในเนื้อหาแต่ละชุด
กิจกรรม 

5 
 
5 
 
 
 
5 
 
5 
 
5 
5 
5 
 
5 
 

5 
 
4 
 
 
 
5 
 
5 
 
5 
5 
5 
 
4 
 
 

5 
 

5 
 
 
 

5 
 

5 
 

5 
5 
5 
 

5 
 

5.00 
 

4.67 
 
 
 

5.00 
 

5.00 
 

5.00 
5.00 
5.00 

 
4.67 

0.00 
 

0.58 
 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.58 

 

สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง 
 
 
 

สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 24 ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)  

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
ความ

คิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 

1 2 3 
3 ด้านสือ่การเรียนรู้       
 3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 

 
3.5 

ค าแนะน าในการใช้ส่ือมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย 
สอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้และ
เนื้อหา 
เนื้อหาและภาษาท่ีใชใ้นส่ือการเรียนรู้
เหมาะสมกับนักเรียน 
กิจกรรมกระตุน้ให้เกดิทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์
ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจในเนื้อหาและ
สามารถสรุปความรู้ได้เอง 

5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

4 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

4.67 
 

5.00 
 

5.00 
 

5.00 
 

5.00 
 
 

0.58 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง 

4 ด้านแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้       
 4.1 

4.2    
4.3 
4.4 
4.5   

สอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
มีความยากง่ายเหมาะสม 
ค าถามมีความชัดเจน 
การวดัผลได้ครอบคลุม 
เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียน 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
4 
5 
5 
4 

5 
5 
5 
5 
5 

5.00 
4.67 
5.00 
5.00 
4.67 

0.00 
0.58 
0.00 
0.00 
0.58 

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 25  ค่าความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

 เอ๊ะ!!! มีอะไรในป่าชายเลน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ข้อ 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
ความ

คิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 

1 2 3 
1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคล้องกับเนื้อหา 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

1.2  มีความชัดเจน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2 เนื้อหาสาระ 

2.1  ตรงตามหลักสูตร 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

2.2  สอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2.3  ความเหมาะสมกับเวลา 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

3.2  การจักกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนสืบเสาะหา
ความรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

3.3  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4 ส่ือการเรียนการสอน 

4.1  เหมาะสมกับเนื้อหา 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

4.2  มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4.3  เหมาะสมกับผู้เรียน 5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 
4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผู้เรียน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5 การวัดประเมินผล 
5.1  วิธีวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

5.2  เครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 26  ค่าความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

 สายสัมพันธ์ป่าชายเลน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ข้อ 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
ความ

คิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 

1 2 3 
1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคล้องกับเนื้อหา 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

1.2  มีความชัดเจน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2 เนื้อหาสาระ 

2.1  ตรงตามหลักสูตร 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

2.2  สอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2.3  ความเหมาะสมกับเวลา 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

3.2  การจักกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนสืบเสาะหา
ความรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

3.3  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4 ส่ือการเรียนการสอน 

4.1  เหมาะสมกับเนื้อหา 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

4.2  มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4.3  เหมาะสมกับผู้เรียน 5 4 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผู้เรียน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5 การวัดประเมินผล 
5.1  วิธีวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

5.2  เครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 27 ค่าความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  

 ความส าคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ข้อ 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
ความ

คิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 

1 2 3 
1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคล้องกับเนื้อหา 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

1.2  มีความชัดเจน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2 เนื้อหาสาระ 

2.1  ตรงตามหลักสูตร 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

2.2  สอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2.3  ความเหมาะสมกับเวลา 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

3.2  การจักกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนสืบเสาะหา
ความรู้ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

3.3  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4 ส่ือการเรียนการสอน 

4.1  เหมาะสมกับเนื้อหา 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

4.2  มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4.3  เหมาะสมกับผู้เรียน 5 4 5 4.67 0.00 สอดคล้อง 
4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผู้เรียน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5 การวัดประเมินผล 
5.1  วิธีวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

5.2  เครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  28  ค่าความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  

 ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ข้อ 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
ความ

คิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 

1 2 3 
1 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  สอดคล้องกับเนื้อหา 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

1.2  มีความชัดเจน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2 เนื้อหาสาระ 

2.1  ตรงตามหลักสูตร 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

2.2  สอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2.3  ความเหมาะสมกับเวลา 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

3.2  การจักกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผูเ้รียนค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

3.3  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4 ส่ือการเรียนการสอน 

4.1  เหมาะสมกับเนื้อหา 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

4.2  มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4.3  เหมาะสมกับผู้เรียน 5 4 5 4.67 0.00 สอดคล้อง 
4.4  รูปแบบเร้าความสนใจผู้เรียน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5 การวัดประเมินผล 
5.1  วิธีวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
สอดคล้อง 

5.2  เครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 29   ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้

จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม 

ข้อ ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 1 2 3 

ว 2.1  ป.6/1  ส ารวจ
และอภิปราย
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตในแหล่งทีอ่ยู่
ต่างๆ 

1 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
2 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
3 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
4 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
5 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

ว 2.1 ป.6/2  อธบิาย
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร 

6 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

7 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
8 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
9 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
10 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
11 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
12 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
13 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

ว 2.1 ป.6/3  สืบค้น
ข้อมูลและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตกบั
สภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น   

14 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
15 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
16 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
17 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
18 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
19 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
20 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
21 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
22 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
23 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 29 ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้
จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้(ต่อ) 

ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม 

ข้อ ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 1 2 3 
ว 2.2 ป.6/1  สืบค้น
ข้อมูลและอภปิราย
แหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติในแต่ละ
ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต   

24 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
25 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
26 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
27 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
28 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
29 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
30 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
31 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
32 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

ว 2.2 ป.6/2  วิเคราะห์
ผลของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรมนุษยต์่อการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

33 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
34 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
35 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
36 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
37 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
38 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
39 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
40 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
41 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

ว 2.2 ป.6/3  อภิปราย
ผลต่อสิง่มีชีวิตจากการ
เปลีย่นแปลง
สิ่งแวดล้อม  ทัง้โดย
ธรรมชาติและมนษุย ์

42 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
43 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 29   ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้

จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม 

ข้อ ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 
ความหมาย 

 1 2 3 

ว 2.2 ป.6/4  อภิปราย
แนวทางในการดูแล
รักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม   

44 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
45 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
46 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
47 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
48 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
49 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
50 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  30  แสดงค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก(r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้   

                     เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  จ านวน 40 ข้อ 

ข้อ p r ผลการ
คัดเลือก 

ข้อ p r ผลการ
คัดเลือก 

1 0.57 0.27 ใช้ได ้ 26 0.53 0.53 ใช้ได ้
2 0.53 0.40 ใช้ได ้ 27 0.73 0.27 ใช้ได ้
3 0.53 0.37 ใช้ได ้ 28 0.50 0.40 ใช้ได ้
4 0.53 0.00 ใช้ได ้ 29 0.53 0.37 ใช้ได ้
5 0.47 0.53 ใช้ได ้ 30 0.70 0.00 ใช้ได ้
6 0.20 0.13 ใช้ได ้ 31 0.30 0.53 ใช้ได ้
7 0.90 0.40 ใช้ไม่ได ้ 32 0.23 0.13 ใช้ได ้
8 0.37 0.00 ใช้ได ้ 33 0.90 0.40 ใช้ไม่ได ้
9 0.13 0.53 ใช้ไม่ได ้ 34 0.20 0.00 ใช้ได ้
10 0.30 0.20 ใช้ได ้ 35 0.87 0.53 ใช้ได ้
11 0.70 0.27 ใช้ได ้ 36 0.57 0.20 ใช้ได ้
12 0.10 0.33 ใช้ไม่ได ้ 37 0.50 0.27 ใช้ได ้
13 0.27 0.27 ใช้ได ้ 38 0.90 0.33 ใช้ไม่ได ้
14 0.27 0.27 ใช้ได ้ 39 0.03 0.27 ใช้ไม่ได ้
15 0.33 0.13 ใช้ได ้ 40 0.33 0.27 ใช้ได ้
16 0.47 0.33 ใช้ได ้ 41 0.30 0.13 ใช้ได ้
17 0.63 0.27 ใช้ได ้ 42 0.53 0.33 ใช้ได ้
18 0.50 0.53 ใช้ได ้ 43 0.57 0.27 ใช้ได ้
19 0.90 0.40 ใช้ไม่ได ้ 44 0.80 0.53 ใช้ได ้
20 0.70 0.40 ใช้ได ้ 45 0.67 0.40 ใช้ได ้
21 0.20 0.13 ใช้ได ้ 46 0.83 0.40 ใช้ไม่ได ้
22 0.73 0.53 ใช้ได ้ 47 0.90 0.13 ใช้ไม่ได ้
23 0.83 0.40 ใช้ได ้ 48 0.97 0.53 ใช้ไม่ได ้
24 0.60 0.67 ใช้ได ้ 49 0.93 0.40 ใช้ไม่ได ้
25 0.77 0.13 ใช้ได ้ 50 0.70 0.67 ใช้ได ้
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จากตารางที่  30 แสดงการหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ                 

ซ่ึงน าไปใช้เป็นแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน  จ านวน 40 ข้อ  

 

ตารางท่ี 31   แสดงการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

ข้อที ่ p q pq ข้อที ่ p q pq 
1 0.57 0.43 0.25 25 0.77 0.23 0.18 
2 0.53 0.47 0.25 26 0.53 0.47 0.25 
3 0.53 0.47 0.25 27 0.73 0.27 0.20 
4 0.53 0.47 0.25 28 0.50 0.50 0.25 
5 0.47 0.53 0.25 29 0.53 0.47 0.25 
6 0.20 0.80 0.16 30 0.70 0.30 0.21 
8 0.37 0.63 0.23 31 0.30 0.70 0.21 
10 0.30 0.70 0.21 32 0.23 0.77 0.18 
11 0.70 0.30 0.21 34 0.20 0.80 0.16 
13 0.27 0.73 0.20 35 0.80 0.20 0.16 
14 0.27 0.73 0.20 36 0.57 0.43 0.25 
15 0.33 0.67 0.22 37 0.50 0.50 0.25 
16 0.47 0.53 0.25 40 0.33 0.67 0.22 
17 0.63 0.37 0.23 41 0.30 0.70 0.21 
18 0.50 0.50 0.25 42 0.53 0.47 0.25 
20 0.70 0.30 0.21 43 0.57 0.43 0.25 
21 0.20 0.80 0.16 44 0.80 0.20 0.16 
22 0.73 0.27 0.20 45 0.67 0.33 0.22 
23 0.63 0.47 0.30 50 0.70 0.30 0.21 
24 0.60 0.40 0.24 ผลรวม pq 8.56 
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ตารางท่ี 32    แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ทางการเรียน  

คนที ่ คะแนนสอบ (X) X2 คนที ่ คะแนนสอบ (X) X2 
1 29 1681 16 25 625 
2 28 1600 17 25 625 
3 30 1444 18 23 625 
4 34 1369 19 27 625 
5 31 1225 20 28 625 
6 26 1225 21 27 576 
7 30 1089 22 29 529 
8 27 1089 23 28 529 
9 24 1089 24 28 529 
10 24 1024 25 33 529 
11 32 1024 26 22 529 
12 24 1024 27 33 1089 
13 28 961 28 28 784 
14 23 900 29 24 576 
15 30 900 30 29 841 

การหาค่าความแปรปรวน 

S2 =      
∑    ∑   

      
 

        =      
                

      
 

   =     150.60 
การหาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ 

       =       
 

   
(  

∑  

  
) 

          =    
  

  
(  

    

      
) 

          =     0.96 

แบบทดสอบฉบับวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหารมีค่าความเชื่อมั่น = 0.96 
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ตารางท่ี 33   ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์   
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญ  ̅ S.D. 
ความหมาย 

 1 2 3 

1.   การสังเกต 
1.1 สนใจเรื่องท่ีสังเกต 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

สอดคล้อง 

1.2 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการ

สังเกต 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

สอดคล้อง 

1.3 ไม่ลงความคิดเห็นส่วนตัวในการ

สังเกต 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

สอดคล้อง 

1.4 ได้ข้อมูลมากพอ 5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

1.5 ระบุข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

2.   การจ าแนกประเภท 
2.1 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางใน

การศึกษาข้อมูล 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

2.2 บอกความเหมือนต่างข้อมูลได้ 5 5 5 5.00  สอดคล้อง 

2.3 ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกได้ 5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

2.4 จัดส่ิงที่จ าแนกเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่

ใช้จ าแนกได้ 
5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

2.5 ผลการจ าแนกถูกต้อง 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3.   การวัด   
3.1 เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง

เหมาะสมกับงาน 

5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

3.2 ปฏิบัติได้คล่องและว่องไว 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด 5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 



251 
 

ตารางท่ี 33   ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์   
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน (ต่อ) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 ̅ S.D. 

ความหมาย 

 

1 2 3    

3.4 ระบุหน่วยของจ านวนที่ไดจ้ากการ
วัดถูกต้อง 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

3.5 ผลที่ได้จากการวดัเท่ียงตรงแม่นย า 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

4.    การค านวณ 
4.1 บอกแหล่งท่ีมาของจ านวนทีใ่ชใ้น

การค านวณได ้

 

5 

 

4 

 

5 

 

 

4.67 0.58 สอดคล้อง 

4.2 ระบุค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัด 
การชั่ง หรืออ่ืนๆ และระบุหน่วยได้
ถูกต้อง 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

4.3 น าค่าได้มาจัดกระท าให้เกิดค่าใหม่
ด้วยการบวก ลบ คูณ หารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้อง 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

4.4 จ านวนทีไ่ด้จากการค านวณถูกต้อง
ชัดเจน ส่ือความหมายได้ตรงตาม
ต้องการ 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

4.5 การค านวณรวดเรว็เหมาะกับ
ระดับช้ัน 

4 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

5.   ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส
และสเปสกับเวลา   

5.1 วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของวัตถุ เช่น 
กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ และส่ือความหมาย
ได้ 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5.2 บอกจ านวนเส้นสมมาตรของรูป 2 
มิติได ้

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 33   ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์   
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน (ต่อ) 

 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 ̅ S.D. 

ความหมาย 

 

1 2 3    

5.3 บอกได้ว่าเงาของวัตถุที่อยู่บนฉาก
จะมีรูปเป็นอย่างไร 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5.4 บอกได้ว่าวัตถุอยู่ในทิศหรือ
ต าแหน่งใดของอีกวตัถุหนึ่ง 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5.5 คาดการขนาดหรือต าแหน่งของวัตถุ
ที่ก าลังเคล่ือนที่ในเวลาท่ีเปล่ียนไป
ได้ 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

6. การลงความเห็นจากข้อมลู 
6.1 ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศกึษาด้วยวิธี

ต่างๆ เช่น สังเกต ส ารวจ สืบคน้ 
ทดลอง วิเคราะห์ได ้

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

6.2 จัดกระท าข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ 
และสรุปสาระส าคัญของข้อมูลหรือ
เรื่องท่ีจะศึกษา 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

6.3 ให้ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มี
อยู่โดยอาศัยการเชื่อมโยงการใช้
เหตุผล และจากประสบการณ์เดิม
ได้ 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

6.4 สามารถอธิบายเหตุผลประกอบใน
การลงความเห็น 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

6.5 การลงความเห็นจากข้อมูลเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 33  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์   
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน (ต่อ) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 ̅ S.D. 

ความหมาย 

 

1 2 3    

7. การจัดกระท าและสือ่ความหมายข้อมลู 
7.1 ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้ถูกต้อง

รัดกุม ชัดเจน 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

7.2 ใช้แผนภาพหรือรูปภาพท่ีได้จาก
การวาดหรือถ่ายแสดงให้เห็น
ลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

7.3 ใช้ตารางบันทกึข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ท่ีได้
จากการส ารวจ สังเกต วดัหรือ
ทดลองท่ีง่ายต่อการตคีวาม 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

7.4 ใช้สัญลักษณ์เช่น ตวัอักษรหรือ
เครื่องหมายที่ตกลงกนัไว้แทน
ข้อความบางอย่างให้กะทดัรัด 

5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

7.5 ใช้กราฟเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรท่ีศึกษาได ้

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

8. การพยากรณ์ 
8.1 เข้าใจปัญหา หรือเหตกุารณ์ที่

ต้องการรู้ล่วงหน้า 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

8.2 หาข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นซ้ าๆ 
หรือจากกฎ หลักการทฤษฎี การ
ทดลอง เป็นต้น 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

8.3 ใช้ข้อมูลที่ได้ศกึษาคาดคะเนส่ิงท่ี
เกิดล่วงหน้าได ้

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 33   ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์   
จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 ̅ S.D. 

ความหมาย 

 

1 2 3    

8.4 ได้ค าตอบของปัญหาหรือเรื่องท่ี
ต้องการพยากรณ ์

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

8.5 การคาดคะเน/พยากรณ์เป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 34  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดจติวทิยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญ 
                   จ านวน  3  ท่าน 

 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็น

ของ

ผู้เช่ียวชาญ  ̅ S.D. 
ความหมาย 

 
1 2 3 

ด้านความอยากรู้อยากเห็น 
1. นักเรียนซักถามจากผู้รู้หรือไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  เมื่อ
เกิดความสงสัยในเร่ืองราววิทยาศาสตร์ 

5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

 2.นักเรียนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

3.นักเรียนน าการทดลองท่ีน่าสนใจไปทดลองต่อท่ีบ้าน 5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

4. นักเรียนค้นคว้าวิธีการทดลองใหม่ๆในสิ่งท่ีนักเรียนสนใจ 5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

ด้านความมีเหตุผล 
5. นักเรียนรายงานผลการทดลองตามท่ีทดลองได้จริง 

5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

6. เมื่อท าการทดลองผิดพลาดนักเรียนจะไมลอกผลการ
ทดลองของเพื่อนส่งครู 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

 7. เมื่อครูมอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์มาส่งนักเรียนจะท า
ตามแบบท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือ 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

8. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนส่วนมากถึงจะ
ขัดแย้งกับความคิดตัวเองก็ตาม 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

ความพยายามมุ่งมั่น 
9. ถึงแม้งานค้นคว้าท่ีท าอยู่มีโอกาสส าเร็จได้ยากนักเรียนจะ
ยังค้นคว้าต่อไป 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

10. นักเรียนไม่ล้มเลิกการทดลองเมื่อผลการทดลองท่ีได้ขัด
กับท่ีเคยเรียนมา 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

11. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองท่ีนักเรียนสนใจต้องใช้
ระยะเวลาในการทดลองนาน  นักเรียนก็เปล่ียนไปศึกษาชุด
การทดลองท่ีใช้เวลาน้อยกว่า 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

12. นักเรียนท าการทดลองผิดพลาดนักเรียนท าการทดลอง
ใหม่อีกหลายคร้ัง 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  34  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดจติวทิยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญ 
                   จ านวน  3  ท่าน (ต่อ) 

 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็น

ของ

ผู้เช่ียวชาญ  ̅ S.D. ความหมาย 

1 2 3 

ความรับผิดชอบ 
13. เม่ือครูมอบหมายให้ห้องของนักเรียนดูแลความสะอาด
ห้องปฏิบัติการ แม้ว่าครูจะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่นักเรียน
ก็ท าตามที่ครูสั่ง 

5 5 5 5.00 0.00 
สอดคล้อง 

14. เม่ือนักเรียนและเพื่อได้รับมอบหมายให้เก็บล้างอุปกรณ์

การทดลองแม้ว่าเพื่อนจะไม่ท าแต่นักเรียนก็ยังคงท าต่อไป 
5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

15. ในการท างานเป็นกลุ่ม เม่ือนักเรียนเกิดท างานผิดพลาด

นักเรียนจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกในกลุ่ม 
5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

16. เม่ือครูให้ท าการทดลองเพื่อนในกลุ่มไม่ได้เตรียมการ

ทดลองมาทั้งๆที่แบ่งหน้าที่กันแล้ว ครูต้องท าโทษทั้งกลุ่ม 

นักเรียนยอมรับในข้อผิดพลาด 
5 5 5 5.00 0.00 

สอดคล้อง 

5. ความร่วมมือช่วยเหลือ 
17.  เม่ือนักเรียนเห็นเพื่อนมีปัญหาในการทดลองแม้ว่าเพื่อน

จะไม่ได้ขอความช่วยเหลือ นักเรียนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ 
5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

18.  เม่ือนักเรียนพบปัญหาในการทดลองท่ีไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองได้นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

5 5 4 4.67 0.58 สอดคล้อง 

19.  นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มเป็นอย่างดี 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

20. นักเรียนมีการปรึกษาหารือในการท าการทดลองทุกครั้ง 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  35   แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคดิเห็นของนกัเรียนหลังการใช ้    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญ  ̅ S.D. ความหมาย 

1 2 3 
ด้านเนื้อหา 

1.-เนื้อหาในชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ป่าชายเลนมายิ่งข้ึน 4 5 5 4.67 0.58 

 
 

สอดคล้อง 

2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนอ่านแลว้เข้าใจง่าย 4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

3.oเนื้อหาด้านในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงามท าให้นักเรียนอยากอ่าน 4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

4.นเนื้อหาด้านในมีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

5.นเนื้อหาในชุดกิจกรรมตรงกับเรื่องที่นักเรียนอยากเรียน 5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.นกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้มากกวา่ครู

เป็นผู้อธิบายอย่างเดียว 5 5 5 5.00 0.00 

 
 

สอดคล้อง 

7.-รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการเรียน 5 5 5 5.00 0.00 

 

สอดคล้อง 

8. รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน 5 5 5 5.00 0.00 

 

สอดคล้อง 

9.-รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน 5 5 5 5.00 0.00 

 

สอดคล้อง 

10.-รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการ 
ค้นคว้าและหาความรู้ด้วยตนเอง  

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
11.  ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการด ารงชีวิตของพืชมากขึ้น 

5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

12.  การเรียนด้วยชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้จากการปฏิบติั
กิจกรรมทางการเรียนทางการเรียนมากขึ้น 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

13.  การเรียนด้วยชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

4 5 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

14.  การเรียนด้วยชุดกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

5 4 5 4.67 0.58 สอดคล้อง 

15.  การเรียนด้วยชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
วิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

5 5 5 5.00 0.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก  ง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี  36  คะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  

นักเรียนคนที ่ Pretest (40) Posttest (40) D D2 
1 15 28 13 169 
2 14 31 17 289 
3 24 35 11 121 
4 17 35 18 324 
5 19 38 19 361 
6 20 32 12 144 
7 15 34 19 361 
8 18 31 13 169 
9 19 29 10 100 
10 26 32 6 36 
11 16 34 18 324 
12 18 37 19 361 
13 23 31 8 64 
14 15 35 20 400 
15 19 32 13 169 
16 16 30 14 196 
17 17 36 19 361 
18 17 34 17 289 
19 25 29 4 16 
20 18 30 12 144 
21 19 30 11 121 
22 17 33 16 256 
23 15 27 12 144 
24 15 29 14 196 
25 20 36 16 256 
26 17 37 20 400 
27 19 36 17 289 
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ตารางท่ี  36  คะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม (ต่อ)  

นักเรียนคนที ่ Pretest (40) Posttest (40) D D2 
28 16 32 16 256 
29 21 30 9 81 
30 19 35 16 256 
31 18 34 16 256 
32 20 33 13 169 
33 23 37 14 196 
34 19 28 9 81 
35 21 27 6 36 
36 18 30 12 144 
37 22 29 7 49 
38 19 32 13 169 
39 18 36 18 324 
 727 1264 ∑  = 537 ∑  = 8077 

จากสูตร  t – test  แบบ  Dependent 

   
∑ 

√ ∑     ∑   
 

  
   

√               

    

 

  
   

√             
  

 

  
   

√      
 

  
   

     
 

        

สรุป  ค่า t ที่ค านวณได้เท่ากับ 20.28 มีค่ามากกว่าค่า  t(.01 , df=38) =  2.43  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1   
กล่าวคือ คะแนนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .01 โดยหลังการใช้ 
ชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – สกุล  นางสาวปิยะวรรณ   ช่างทอง 

ที่อยู ่  1119  ม.2  ต าบลวังก์พง   อ าเภอปราณบรุี   จังหวดัประจวบคีรีขันธ์   

77120 

สถานที่ท างาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) 

ประวัติการศึกษา   

     พ.ศ. 2548  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

   โรงเรียนรกัษว์ิทยา  จังหวดัประจวบครีีขันธ์ 

     พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี




