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บทคัดย่อภาษาไทย 

57263202 : หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ /การรู้
วิทยาศาสตร์ 

นางสาว สุปรียา ตันติวีรคุณ: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามเเนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย (Haus der Kleinen Forcher) เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เเละการรู้วิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์เ พ่ือ   1) พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เ รียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  2) พัฒนาการรู้
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 3) ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 37 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยโดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 2) บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ 5) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.การรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ทัศนคติของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  พบว่า
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดน้ี  ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงข้ึนอย่างชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57263202 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
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MISS SUPREEYA TANTIWEERAKUN : THE DEVELOPMENT OF SCIENCE LEARNING 
BY USING THE LITTLE SCIENTISTS HOUSE (HAUS DER KLEINEN FORCHER) APPROACH TO 
ENHANCE THE SCIENCE PROCESS SKILLS AND SCIENTIFIC LITERACY OF PRATHOMSUKSA 
THREE STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PORANAT 
KITROONGRUENG, Ph.D. 

The purposes of this research were: 1) to develop the science learning procedure by using 
the scientists house approach for grade three students; 2) to develop the students  science skills and 
science literacy by using the scientists house approach for grade three students; 3) to study the students’ 
attitude toward the science learning after using the scientists house approach. The samples for this study 
were 37 grade three students who participated in semester 2, academic year 2018 in The Demonstration 
School of Silpakorn University (Early Childhood & Elementary), Muang Nakhon Pathom, selected by using 
simple random sampling. The research tools consisted of: 1) the lesson plans based on the scientists house 
(Haus der Kleinen Forcher) approach; 2) the activities cards; 3) the science learning procedure skill test; 4) 
the science achievement test; 5) the group interviewing to obtain in-depth information about students’ 
attitude. The data were analyzed by mean and standard deviation. The mean scores and standard 
deviation were calculated to determine whether the mean score of the pre-test and post-test were 
significantly different by t-test for dependent. The data from interview was categorized by a content 
analysis.  

The result revealed that: 

            1. The science process skills of Prathomsuksa three students using the scientists 
house (Haus der Kleinen Forcher) were higher than before experiment at the level of .05 significance. 

            2. The science literacy of Prathomsuksa three students using the scientists house 
(Haus der Kleinen Forcher) were higher than before experiment at the level of .05 significance. 

            3. The students were positive attitude toward the science learning after using the 
scientists house (Haus der Kleinen Forcher).  They were able to do the activity or complete the task with 
creativity. Moreover, they had skills in term of "scientific procedure", and their achievement were higher 
obviously. They were able to apply what they had learnt in their daily lives. Furthermore, they were able 
to decide to solve problems properly. 
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น้อย (Haus der Kleinen Forcher) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความกรุณาในการ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ความช่วยเหลือและก าลังใจจากคุณครูผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้วิจัยเสมอมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาต้ังแต่เริ่มต้นจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และด้วยความกรุณาของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ดวงหทัย 
โฮมไชยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ ผู้มีจิตใจเอื้ออารีเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้
ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่าต่อผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ท่ีให้ความร่วมมือ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ คอยอ านวยความสะดวกใน
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 

กราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวอันเป็นที่รัก เพื่อนสนิทมิตรสหาย และผู้ท่ีเป็นท่ี
รักทุกคนในการให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุนทุกทิศทางจนส าเร็จการศึกษาในวันนี้ 

คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอน้อมอุทิศด้วยความกตัญญูกตเวทีแด่
บิดา มารดา ครู อาจารย์ท่ีเป็นผู้อบรมส่ังสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ผู้วิ จัยประสบ
ความส าเร็จมาถึง ณ วันนี้ของชีวิต 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based 
Learning) ทุกคนจึงจ า เป็น ต้องไ ด้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Literacy for All)          
การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดเน้นท่ีส าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือการพัฒนา
ให้มีความเป็นสากลท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนจึง
ต้องมีความยืดหยุ่นตามบริบทของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไป
ตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีหลากหลายให้เกิดเป็นความรู้แบบ
องค์รวม มีความสามารถในการจัดการท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ท่ีกล่าวถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทยว่ามีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเร่งพัฒนาเยาวชนให้ทันต่อโลก
ท่ีก าลังเผชิญกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ซึ่งนอกจากจะกระทบกับระบบเศรษฐกิจแล้วยังส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ท่ีต้องเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ชีวิตประจ าวันมากมาย ท้ังด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการการท างาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นเยาวชนรุ่นใหม่ควรเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้รู้เท่าทันและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคมและ
ประเทศต่อไป (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยอมรับว่าเป็น

เครื่องมือหรือเครื่องกลจักรส าคัญในการเตรียมเยาวชนให้สามารถด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบันท่ีมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานและส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต ทุกระดับท้ังตัวบุคคลในอาชีพ

การงาน และในสังคม 
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วัฒนธรรมของทุกชีวิต ท าให้บุคคลสามารถรับรู้และตัดสินประเด็นปัญหาของสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและการ
ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมนานาประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรท่ีดีมีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและผลของการศึกษาวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเน้นให้
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดส าคัญของวิทยาศาสตร์ และค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนจุดแข็ง
และข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ในโลก การศึกษาวิทยาศาสตร์จึงเป็นหัวใจและจุดเน้นของการศึกษา
ส าหรับประชาชนทุกคน (สุนีย์ คล้ายนิล, 2549) ซึ่งหากแต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน         
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มักมี เป้าหมายเพื่อน าความรู้ไปสอบเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา และค่านิยมเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิชาท่ีมีเนื้อหายุ่งยาก สลับซับซ้อน 
ต้องเรียนเสริมหรือเรียนเพิ่มเติมตามสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ จึงจะสามารถท าข้อสอบแข่งขันได้ ท าให้
การกวดวิชาจะเน้นท่ีเทคนิค วิธีลัดในการท าข้อสอบ การเรียนวิทยาศาสตร์จึงเป็นการเรียนท่ีไม่ได้เน้น
ถึงการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ให้ลึกซึ้ง ท าให้การเรียนการสอนไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์
กลายเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเพราะเป็นความรู้ความจ าท่ีใช้ส าหรับสอบ
เท่านั้น เจตคติดังกล่าวอาจท าให้สังคมไทยมีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยลง (โชคชัย ยืนยง,2548:42)  

จากผลการประเมินระดับนานาชาติ 2015 หรือ Program for Student Assessment : 
PISA 2015 ผลการประเมินในภาพรวมผู้เรียนไทยมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเฉล่ียของ OECD 
(Organization for Economic Co-operation and Development) มากกว่าหนึ่งระดับ ต าแหน่ง
ของคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนไทยอยู่ในต าแหน่งท่ี 54 – 57 จากท้ังหมด 70 ประเทศ และข้อค้นพบท่ี
ส าคัญคือ ผู้เรียนไทยจ านวนต่ ากว่าหนึ่งในส่ีของผู้เรียนท้ังหมดท่ีเข้าท าการสอบมีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับพื้นฐาน จ านวนประมาณหนึ่งในสามมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ี
ระดับพื้นฐานและผู้เรียนจ านวนประมาณร้อยละส่ีสิบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าระดับพื้นฐาน (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559) และพร้อมกันนั้นผลการประเมินโครงการศึกษา
แนวโน้มการจัดการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหรือTrends In International 
Mathematics and Science Student : TIMSS  2015  ของประเทศไทยซึ่งผลการประเมินใน
ภาพรวมพบว่าผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าค่ากลางของการประเมินท่ี
ก าหนดไว้ท่ี 500 คะแนน โดยผู้เรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีระดับความสามารถทางการเรียนในกลุ่มท่ี 4 
ระดับ 1 หรือระดับต่ า โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 400 – 474 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559) และเมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาพบว่าอันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านดังกล่าวของประเทศไทยอยู่ในอันดับรั้งท้ายมาตลอด ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ทางวิทยาศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีในกลุ่มท้ายๆ ผลการเปรียบสถานภาพการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเอเชียเช่น ญี่ปุ่น 
เกาหลี และไต้หวัน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังล้าหลังจากประเทศดังกล่าวอีกมาก ดังนั้นประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้น
ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ เพราะไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรท่ีจะขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งปัญหานี้ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งครูผู้สอนและผู้ปกครอง
จ าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไม่
อาจส าเร็จได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

นอกจากความต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีวิชาความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ เป้าหมายอีก
ประการหนึ่งท่ีสะท้อนจากผลการประเมินระดับนานาชาติ 2015 หรือ Program for Student 
Assessment : PISA 2015 คือผู้เรียนจ านวนประมาณร้อยละส่ีสิบรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ต่ ากว่า
ระดับพื้นฐาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการรู้วิทยาศาสตร์อย่างเร่งด่วนท่ีสุด 
เนื่องจากการรู้วิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นไปตาม
ความต้องการของสังคม สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันใน
ระดับประเทศว่าความมั่นคงของประเทศขึ้นอยู่กับการประสบความส าเร็จในการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจ งานวิจัยและโครงการต่าง ๆ นั้นต้องมาจากความมั่นคงของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและ
บุคคลท่ีได้รับการฝึกฝนทางด้านเทคโนโลยีมาเป็นอย่างดี ดังนั้นการรู้วิทยาศาสตร์ถูกมองว่าเป็น
รูปแบบของต้นทุนมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจท่ีดีในระดับชาติและในปัจจุบันสภาพหรือสถานะทาง
เศรษฐกิจนั้นมาจากพื้นฐานความรู้ของประชาชนมากขึ้นคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์มีส่วนส าคัญ
มากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในยุคสังคมท่ีมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน (Science and 
Technology Based Society) ดังนั้นประเด็นความส าคัญของการรู้วิทยาศาสตร์คือการใช้ประโยชน์
การรู้วิทยาศาสตร์ในด้านโอกาสของการท างาน มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลท่ีมีการรู้วิทยาศาสตร์อย่างดี
มีผลต่อโอกาสของการท างานในต าแหน่งใหม่ ๆ หรือต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เนื่องจากสามารถใช้ศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการท างานได้อย่างเต็มท่ี การรู้วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อ
สติปัญญา เจตคติ และคุณธรรมของแต่ละบุคคล ท าให้สามารถเข้าใจประเด็นทางสังคมท่ีวิทยาศาสตร์
เข้ามาเกี่ยวข้อง และสามารถตัดสินใจได้โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เกิดเป็นสังคมท่ีมีวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นฐานซึ่งเป็นสังคมท่ีเป็นเป้าหมายท่ีหลายประเทศท่ัวโลกต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อให้
แต่ละประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาของประเทศในอนาคต (จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, 
2557)  

นอกเหนือจากการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีความจ าเป็นต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนแล้ว ความส าคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีต้องเร่งให้เกิดขึ้นก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังท่ี   ประสาท เนือง
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เฉลิม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) ได้กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้จากการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ว่า การเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ท่ีส าคัญ เพราะสร้างให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล คิดเป็น สังเกตเป็น และถือเป็นปัจจัยส าคัญในการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพราะความรู้วิทยาศาสตร์จะมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวผู้ศึกษาหา
ความรู้เองจะต้องมีทักษะหรือความสามารถในการท่ีจะให้การด าเนินการศึกษาหาความรู้ในครั้งนั้น มี
ความราบรื่น ข้อมูลท่ีได้ในแต่ละขั้นตอนมีความน่าเช่ือถือ และเนื่องจากเราถือว่ามนุษย์มีความ
แตกต่างกันในความถนัดและความสามารถท่ีติดตัวมาต้ังแต่ก าเนิด แต่ไม่ได้หมายความว่า ความ
แตกต่างดังกล่าวจะไม่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาได้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความช านาญจนสามารถเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในการ
แก้ปัญหาแต่ละด้านก็จะสามารถท าได้เช่นกัน  

ประเด็นท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จะต้องมองการเรียนวิทยาศาสตร์
ให้มีความเป็นสากล ไม่ยึดติดกับการจัดกิจกรรมตามหนังสือแบบเรียน เนื่องจากครูประถมศึกษาท่ีจะ
สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนท้ังในปัจจุบันและอนาคตต้องเป็นผู้ท่ีสามารถ ปรับใช้และ
ประยุกต์ใช้ของเดิม และเพิ่มพูนระดับความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ (ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, 
2560) ดังนั้นครูผู้สอนจึงจะต้องเป็นนักออกแบบ สามารถท่ีจะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนส่ือ
การสอนและแนวทางการวัดและประเมินผล โดยกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีออกแบบนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของสถานศึกษา
เพื่อให้ครอบคลุมกับโครงสร้างวิชาอย่างเป็นระบบ โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสนใจ
จะน ามาพัฒนานั้นคือการจัดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Huas der 
Kleinen Forcher) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Huas der Kleinen Forcher) นั้น
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถแก้ปัญหาผลของการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
เยอรมนีท่ีผ่านมาก็พบว่าผลการประเมินระดับนานาชาติ Program for Student Assessment : 
PISA และ Trends In International Mathematics and Science Student : TIMSS ของประเทศ
เยอรมนีก็ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการศึกษาของประเทศเยอรมนีและในขณะเดียวกันประเทศ
เยอรมนีก็ยังมีการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจรุนแรงถึงขั้นท าให้เกิด
ความเสียเปรียบต่อประเทศอื่น รัฐบาลเยอรมนีจึงได้เริ่มต้นแก้ไขปัญหาการศึกษาต้ังแต่ในระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษาเพราะเป็นรากฐานท่ีส าคัญในชีวิตการศึกษาของแต่ละบุคคล ดังนั้นท้ัง 16 
รัฐในเยอรมนีจึงได้ร่วมมือกันก าหนดทิศทางแผนการศึกษาและกรอบการเรียนรู้ในการเปล่ียนแปลง
ครั้งนี้  จึงเป็นท่ีมาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนีหรือท่ีเรียกเป็น
ภาษาเยอรมันว่า “Haus der Klienen Forcher” โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
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เอกชนท่ีปลูกฝังความสนใจและนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผล
ไปสู่โรงเรียนจากท่ีเริ่มต้นท่ีจ านวน 50 โรงเรียนในปีแรก ก้าวสู่ 15,000 โรงเรียนในปีท่ีสามในเวลาอัน
ส้ัน และสามารถควบคุมมาตรฐานได้อย่างดี นอกจากนั้นยังมีระบบการบริหารและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง
กับพ่อแม่ผู้ปกครอง จึงเป็นผลให้การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศเยอรมนีก้าวมาเป็นอันดับ
ต้นของโลกในปัจจุบัน 
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรระบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีในปีพ.ศ. 2552 โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประสบความส าเร็จในการปลูกฝังความสนใจและการรักวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่าง
ดี จึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระด าริให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน าไปพิจารณาริเริ่ม 
ด าเนินการน าร่องในประเทศไทย โดยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเห็นถึง
ความส าคัญของประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ท้ังหมดของผู้เรียนต้ังแต่เกิดล้วนมีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้สัมผัส
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมของโครงการคือ การปรับปรุงการศึกษา
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้
เพียงพอในระยะยาว (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557)
ส าหรับการน าแนวคิดจากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นนั้น ได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน    
พ.ศ. 2551 ท่ีได้เน้นให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระท่ีเน้นพัฒนาในการคิด ก าหนดเป้าหมายของ
การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการไปสู่การสร้าง       
องค์ความรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน 
สามารถพัฒนาการคิดของตนในด้านต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมเพื่อท าให้ผู้เรียนเข้าใจกฎ
หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2546) ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญาและความคิดของผู้เรียน การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมหรือ
การจัดประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
ค้นคว้า และสรุป สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจะสามารถพัฒนาสติปัญญาและความคิดของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และจากแนวคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivist) ท่ีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยน ามาเป็นแนวหลักในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และได้ให้แนวทางในการศึกษาว่าการเรียนรู้เป็นความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนเสมอและ
ในทางกลับกันความรู้ก็ไม่ใช่เพียงมีแต่ผู้เรียนคนเดียว แต่ยังมีสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเป็นบริบท
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ของกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วย ดังนั้นผู้เรียนต้องสร้า งความรู้ ด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการสืบค้น เสาะหา สืบส ารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ แนวคิดใหม่ให้เกิดขึ้นโดย
ใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้วเสมอ (Hewson, 1988) และตามแนวคิดของนักการศึกษาชาวรัสเซีย 
“Lev Vygotsky” ท่ีได้กล่าวถึงการเรียนรู้ร่วมกันในการท างานระหว่างครูและผู้เรียนกับ “ระยะห่าง
ระหว่างระดับพัฒนาการท่ีแท้จริงซึ่งก าหนดโดยลักษณะการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลกับระดับของ
ศักยภาพแห่งพัฒนาการท่ีก าหนดโดยผ่านการแก้ปัญหาภายใต้ค าแนะน าของผู้ใหญ่หรือในการร่วมมือ
ช่วยเหลือกับเพื่อนท่ีมีความสามารถเหนือกว่า” และได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “พื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการ 
(Zone of Proximal Development) ในวันนี้ จะเป็นระดับพัฒนาการของในวันพรุ่งนี้ อะไรก็ตามท่ี
ผู้เรียนสามารถท าได้โดยอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือในวันนี้ วันพรุ่งนี้เขาจะสามารถท าได้ด้วยตัวของเขา
เองเพียงได้รับการเรียนรู้ท่ีดีก็จะน ามาซึ่งพัฒนาการท่ีเจริญขึ้น” (Vygotsky, 1934) และยังสอดคล้อง
กับผลการวิ จัยของวิมลนันท์ ศรีภูธร (2559  : บทคัดย่อ) เรื่องผลการสอนตามแนวทฤษฎี  
Constructivist ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการ
สอนตามแนวทฤษฎีสตรัคติวิสต์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้ ท่ีเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Constructivist เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้ เกิด
ทักษะกระบวนการและสรุปความรู้ด้วยตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 นอกจากผู้เรียนจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist ท่ีสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปเช่ือมโยงความหมายกับประสบการณ์ของตนเองได้อย่างเป็นระบบแล้ว แนวคิดหลัก
ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “Haus der Klienen Forcher” อีกประการหนึ่ง ยังได้
กล่าวถึงความรู้ของผู้เรียนท่ีรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีตนรู้ ส่ิงท่ีค้นพบ และวิธีหาความรู้ของตนเอง ผู้เรียนจะ
ตระหนักถึงความรู้ การค้นพบ และกลวิธีการเรียนของตนเอง ซึ่งการท่ีผู้เรียนสามารถจะค้นพบวิธีการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะกับตนเองนั้น สอดคล้องกับทิศนา แขมณี (ทิศนา แขมมณี, 2554) ท่ีได้ศึกษาพบว่าผู้
คิดจะสามารถใช้กระบวนการคิดได้ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติท่ีเอื้ออ านวยต่อการคิด และอีกประการหนึ่งท่ี
มีความส าคัญยิ่งคือความสามารถในการควบคุมและประเมินการคิดของตนเองหรือท่ีเรียกกันว่า 
Metacognition นั่นเอง ซึ่ง Metacognition เป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะว่าเป็นส่ิงท่ีช่วยให้แต่ละคนควบคุมก ากับกระบวนการทางปัญญาของตนได้ ความรู้ใน  
Metacognition มีการพัฒนาต้ังแต่แรกเกิดโดยพัฒนาอย่างช้า ๆ จนถึงวัยรุ่น ผู้ใหญ่ มีแนวโน้มว่าจะ
มีความรู้ด้านปัญญาของตนเองมากกว่าวัยผู้เรียน และมีความสามารถอธิบายในความรู้นั้นได้ดีกว่า 
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ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะพัฒนาเมตาคอกนิชันให้เกิดในตัวผู้เรียนต้ังแต่วัยเรียน 
(Baker, 1999) 

ดังท่ีกล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยท้ังการน า
ทฤษฎีการสร้างความรู้มาใช้ในกระบวนการสร้างความรู้ร่วมกับการท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักในความรู้
และการค้นพบวิธีการเรียนของตนเองท่ีเรียกว่าเมตาคอกนิชันนั้น ในบัตรกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยก็ยังได้ด าเนินการตามแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา จ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีผู้สอนจะต้องมีการวางแผนการน ากระบวนการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติค้นหาค าตอบด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) เป็น
วิธีการท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่ง
ผู้สอนมีหน้าท่ีเพียงเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ (Facilitator) จัดสภาพการณ์และกิจกรรมให้เอื้อต่อ
กระบวนการท่ีฝึกให้คิดหาเหตุผล สืบเสาะหาความรู้ รวมท้ังการแก้ปัญหาให้ได้โดยการใช้ค าถาม จน
เกิดเป็นวัฏจักรสืบเสาะ (Inquiry Circle) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีจะต้องลดบทบาทของผู้สอนจาก
การเป็นผู้บอกเล่า บรรยายเปล่ียนเป็นการวางแผนกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ท้ังนี้กิจกรรม
การเรียนรู้ดังกล่าวต้องพัฒนานักเรียนให้เจริญ พัฒนาท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) 

จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้น นอกจากผู้เรียนจะเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเนื้อหาสาระตามหลักการของวิชาวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยจึงมีความมั่นใจว่า
จะสามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการจะท าให้ผู้เรียนมีการรู้วิทยาศาสตร์ 
(Science Literacy) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ เข้ากับประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์และแนวคิดวิทยาศาสตร์ได้อย่างไตร่ตรอง ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นส่ิงส าคัญใน
การอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์ เพราะผู้คนต้องมีความสามารถในการแยกแยะประเด็นปัญหาหรือ
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ออกจากประเด็นในเรื่องอื่น ๆ ได้ สามารถบอกได้ว่าประเด็นปัญหาหรือ
ค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ บอกวิธีส ารวจตรวจสอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้ และต้องสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเผชิญกับปัญหาท่ีพบ
ในชีวิตจริงได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) และยังสามารถใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ ใช้เหตุผลในการคิดตัดสินใจ การคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะท่ีใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงจะพัฒนาความสามารถทางด้านปัญญาได้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติท่ีเสนอแนะว่า “กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจะ
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กระตุ้นให้เด็กท่ีมีความสนใจหรือมีความสามารถท่ีแตกต่างกันได้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง” 

ปัญหาสาเหตุและความส าคัญดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นครู ผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์จึงได้มีแนวทางท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Huas 
der Kleinen Forcher) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยความต้ังใจท่ีจะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ได้ตระหนักถึงความรู้ มีความภาคภูมิใจในการ
ค้นพบ และรู้จักกลวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมของตนเองผ่านการท ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นถึง
การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีผู้เรียนอาจจะพบเจอในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและ
แนวทางในการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย  

 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Huas der 
Kleinen Forcher) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติโดย
ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้อันเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปโดยมีเป้าหมายคือ มีความต้องการท่ีจะพัฒนาพลเมือง
ให้เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีคุณค่า          
มีเจตคติ มีทักษะในการสืบเสาะหาความรู้ โดยมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
แนวทางซึ่งจะต้องเลือกน าไปใช้กับ   ช้ันเรียนซึ่งต้องเลือกน าไปใช้ให้เหมาะกับช้ันเรียน เพื่อให้เกิด
ศักยภาพสูงสุดและท่ีส าคัญต้องประเมินอย่างครอบคลุมท้ังด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 

2. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Huas der Kleinen 
Forcher) ท่ีเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle) เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้คือ ค าถาม 
หรือการถามค าถาม (Asking Question) ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ ในการ
จัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีบทบาทในการต้ังค าถามและผู้สอนมีบทบาทในการให้ค าแนะน าวิธีการ          
ต้ังค าถามแก่ผู้เรียน มีการเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับค าถาม และวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
อ้างอิงและสรุปปัญหาของค าตอบนั้น ดังนั้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะจึงเป็นกิจกรรมของผู้เรียน 
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โดยผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้การจัดกาเรียนรู้
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นจะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บัตรกิจกรรมใน
การทดลอง ซึ่งกระบวนการในบัตรนั้นจะใช้วัฏจักรสืบเสาะเป็นขั้นตอนการสอน โดยมีขั้นตอนการ
สอนท้ังหมด 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การต้ังค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 2) การ
รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน 3) การทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ 4) สังเกตและบรรยาย       
5) การบันทึกข้อมูล 6) การอภิปรายผล จากขั้นตอนส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะ 
ในขั้นตอนการประเมินผลท่ีผู้เรียนได้น าความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับ
เหตุการณ์หรือเรื่องอื่น ๆ จะน าไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจ ากัดซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นประเด็นค าถามหรือ
ปัญหาท่ีจะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไปให้เกิดเป็นประเด็นค าถามหรือปัญหาท่ีจะต้องส ารวจตรวจสอบ
ต่อไปให้เกิดเป็นประเด็นท่ีต่อเนื่องกัน 

3. แนวคิดเรื่องการรู้วิทยาศาสตร์ (Science Literacy) เป็นเป้าหมายหลักของการสอน
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นหลักในการอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติเช่ื อมโยง
วิทยาศาสตร์ไปสู่สังคมและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การแก้ปัญหาเข้าใจในประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ใช้ทักษะท่ีมีอยู่เพื่อเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการวัดและ
ประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์จะใช้กรอบแนวทางการประเมินผลของ PISA 2015 มาเป็นแนวทางใน
การประเมินโดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ 1) บริบท 2) สมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ 3) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 4) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560)  

4. แนวคิดเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) ในการ
แสวงหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์นั้นจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนเป็นทักษะทางปัญญา เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติและฝึกฝนความนึกคิดอย่างเป็นระบบซึ่งมีอย่างน้อย 13 ทักษะ (American Association 
for the Advancement of Science – AAAS, อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2542 : 
12) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Science Process Skills) มี 8 ทักษะ 
ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการจ าแนก 4) ทักษะการวัด 5) ทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล 7) ทักษะการพยากรณ์ และ8) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ (Integrated Science Process Skills) มี 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการ
ต้ังสมมติฐาน 2) ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 3) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป 4) ทักษะกระบวนการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และ 5) ทักษะการทดลอง 
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 จากกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Huas der Kleinen Forcher) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัย
จึงน ามาเสนอเป็นรายละเอียด ดังแผนภูมิท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

ค าถามของการวิจัย 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียนหรอืไม่ 

2. การรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  หลังจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม ่

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด      
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
1. ต้ังค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

1. 2. รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน 
3. ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะโดยใช้บัตร
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้  

1) รวบรวมความคิด 2) ภาพรวมกิจกรรม       
3) วัสดุ-อุปกรณ์ 4) เนื้อหา/รายละเอียด
กิจกรรม 5) รวบรวมความคิด 6) เรื่องน่ารู้      
7) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. สังเกตและบรรยาย  
5. บันทึกข้อมูล  
6. อภิปรายผล 

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

(Science Process Skills) 

2.การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy) 

3.ทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย  
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3. ทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

2. เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียน 

2. การรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  หลังจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทัศคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชาการในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 74 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2              

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 1 
ห้องเรียนซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
จ านวน 37 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษาส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
2.1   ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2.2   ตัวแปรตาม 

2.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2.2.2 การรู้วิทยาศาสตร์  
2.2.3 ทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาท่ีจะใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นเนื้อหาท่ีอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 สาระการเรียนรู้ท่ี 3 สารและสมบัติของสาร ซึ่งอยู่ในหน่วยท่ี 5 เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ (ความเหนียวของวัสดุ ความ
แข็งของวัสดุ ความยืดหยุ่นของวัสดุ การดูดซับน้ าของวัสดุ การน าไฟฟ้าของวัสดุ และการน าความ
ร้อนของวัสดุ)  

4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการทดลองการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 12 คาบเรียน  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันผู้วิจัยจึงนิยามความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะส าหรับ
งานวิจัยในครั้งนี้  

1. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หมายถึง การเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยโดยใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและใช้วัฏจักร
สืบเสาะ (Inquiry Cycle) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี 6 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ต้ังค าถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผู้เรียนสนใจอะไรในธรรมชาติ มี
ค าถามใดท่ีมีความหมายและน่าสนใจ 

1.2 รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน ส่ิงท่ีผู้เรียนรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับค าถามนั้นมี
อะไรบ้าง นักเรียนมีแนวคิดและข้อสันนิษฐานอย่างไรและมีประสบการณ์เดิมใดท่ีเช่ือมโยงกับค าถาม
เหล่านั้น 

1.3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ ในขั้นตอนนี้จะใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยส่ิงท่ีผู้สอนจะต้องเตรียมคือจะด าเนินการตอบค าถามนั้นได้อย่างไรบ้างและใช้
วัสดุอุปกรณ์ใดในการทดลอง โดยใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 1) รวบรวมความคิด 2) ภาพรวมกิจกรรม 3) วัสดุ-อุปกรณ์ 4) เนื้อหา/รายละเอียดกิจกรรม 
5) รวบรวมความคิด 6) เรื่องน่ารู้ 7) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.4 สังเกตและบรรยาย เกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างกระบวนการสืบเสาะส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบ
เห็นเป็นอย่างไร ผู้เรียนสามารถสังเกตเห็นอะไรได้บ้าง 
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1.5 บันทึกข้อมูล บันทึกผลการสืบเสาะร่วมกับผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการ    
วาดรูป การจดบันทึก 

1.6 อภิปรายผล ผู้เรียนได้ค้นพบอะไรบ้างและข้อสันนิษฐานของผู้เรียนถูกต้องหรือไม่     
มีค าถามข้อใดท่ียังตอบไม่ได้และมีค าถามใหม่อะไรท่ีเกิดขึ้น 

2. บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หมายถึง ส่ิงพิมพ์ท่ีผลิตขึ้นเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยใช้ขั้นตอนตามวัฏจักการ
สืบเสาะ (Inquiry Cycle) ในขั้นท่ี 3 ขั้นทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้   
1) รวบรวมความคิด 2) ภาพรวมกิจกรรม 3) วัสดุ-อุปกรณ์ 4) เนื้อหา/รายละเอียดกิจกรรม             
5) รวบรวมความคิด 6) เรื่องน่ารู้ 7) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาท่ีใช้ในบัตร
กิจกรรมนี้เป็นเนื้อหาท่ีอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระการเรียนรู้ท่ี 3 สารและ
สมบัติของสาร ซึ่งอยู่ในหน่วยท่ี 5 เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ จ านวน 6 บัตรกิจกรรม โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 1) ความแข็งของวัสดุ 2) ความเหนียวของวัสดุ 3) ความยืดหยุ่นของวัสดุ 4) การน าไฟฟ้า
ของวัสดุ 5) การน าความร้อนของวัสดุ และ 6) การดูดซับน้ าของวัสดุ  

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ระดับความสามารถของนักเรียนในการ
ปฏิบัติเพื่อค้นคว้าหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนตามข้ันตอนวัฏจักรการสืบเสาะ โดยการใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โดยมีท้ังหมด 13 ทักษะ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Science Process 
Skills) มี 8 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการจ าแนก 4) ทักษะการวัด    
5) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล 7) ทักษะการพยากรณ์ และ 8) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ (Intergrated Science Process Skills) มี 5 ทักษะ 
ได้แก่ 1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2) ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 3) ทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 4) ทักษะกระบวนการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และ 5) ทักษะการทดลอง   
ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. การรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง การรับรู้ถึงสถานการณ์ในชีวิต ในระดับส่วนตัว ระดับชาติ
และระดับโลก โดยเช่ือมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ เข้ากับความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผู้ท่ีมี  
การรู้วิทยาศาสตร์จะมีสมรรถนะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์
เชิงวิทยาศาสตร์ 2) การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) การ
แปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ วัดได้จากแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ เลือกตอบเชิงซ้อนและเขียนตอบจ านวน 30 
ข้อ                                                                             ด 
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5. ทัศนคติของผู้เรียน หมายถึง ความเข้าใจ ความเช่ือ ความรู้สึก และความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สัมภาษณ์โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามประเด็นท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2) ด้านการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ3) ด้านการส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ มีการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มตามท่ีผู้วิจัยแบ่งไว้ใน
การท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

6. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

1. ผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจะมี ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น 

2. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยไปออกแบบกิจกรรมในสาระอื่น ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. เป็นแนวทางในการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 3  

4. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อให้
เกิดผลดีกับผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษา 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย       
(Huas der Kleinen Forcher) เพื่ อ ส่ง เสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาใช้
เป็นพื้นฐานของงานวิจัยดังนี้  

 1.  หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

 2.  การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

 3.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 4.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 5.  การรู้วิทยาศาสตร์ 

 6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  -  งานวิจัยในประเทศ 

  -  งานวิจัยต่างประเทศ  

 

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                      

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นั้น ได้จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรโดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยและข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น           
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ท้ังเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับ         
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาพร้อมได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระ
เพื่อให้ได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้แสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในด้าน
ความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ว่ามีความส าคัญยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนท้ังในชีวิตประจ าวันและอาชีพต่าง ๆ และท่ีส าคัญท่ีสุดก็เห็นจะเป็นเพราะโลก
สมัยใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่อง
ท่ีส าคัญ ส่วนในด้านของผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรในวิชาวิทยาศาสตร์นั้น สามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญ
ได้ท้ังหมด 8 สาระส าคัญไว้ดังนี้  1) ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 2) ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม          
3) สารและสมบัติของสาร 4) แรงและการเคล่ือนท่ี 5) พลังงาน 6) กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจากสาระส าคัญท้ัง        
8 ด้านนั้นในแต่ละด้านก็ได้ก าหนดเป็นสาระ มาตรฐานและตัวช้ีวัดย่อยลงไปในแต่ละสาระส าคัญ 
เพื่อให้โรงเรียนและผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเป็นเอกภาพตรงกับ
จุดประสงค์ของการจัดท าหลักสูตรแกน กลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) 

 

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สามารถน ามาจัดท าเป็นหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค าอธิบายรายวิชา 

ว13101 วิทยาศาสตร์ 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              เวลา 80 ชั่วโมง  

 เปรียบเทียบ สังเกต ส ารวจ ทดลอง ระบุการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต ชีวิตท่ีรอด
ชีวิตมาได้ การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ปัญหาของส่ิงแวดล้อม
ในท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากร ชนิดและสมบัติการใช้ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลงของวัสดุ ผล
ของการออกแรงท่ีกระท าต่อวัตถ ุแรงโน้มถ่วงของโลก การผลิตความส าคัญแหล่งพลังงานธรรมชาติท่ี
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สมบัติทางกายภาพ คุณภาพ การใช้
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ประโยชน์จากน้ า การใช้น้ าอย่างประหยัด ส่วนประกอบสมบัติ ความส าคัญและการเคล่ือนท่ีของ
อากาศ การขึ้น – ตก และการก าหนดทิศจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ การเกิดปรากฏการณ์กลางวัน
และกลางคืน  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการต้ังค าถามวางแผน สังเกต จัดกลุ่มข้อมูล สืบ
เสาะหา ความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น 
บันทึกผล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม  

 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การมจิีตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

รหัสตัวชี้วัด 

ว1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว2.1 ป.3/1 
ว2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ว3.1 ป.3/1, ป.3/2 
ว3.2 ป.3/1, ป.3/2 
ว4.1 ป.3/1, ป.3/2 
ว5.1 ป.3/1, ป.3/2 
ว6.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ว7.1 ป.3/1 
ว8.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8  

รวม 28 ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การ

เรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ยุทธวิธี 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

 
น้ าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

1 มหัศจรรย์
สัมพันธ์
ชีวิต 

ว1.2 ป3/1 
ว1.2 ป3/2 
ว1.2 ป3/3 
ว1.8 ป3/1 
ว1.8 ป3/2 
ว1.8 ป3/3 
ว1.8 ป3/4 
ว1.8 ป3/5 
ว1.8 ป3/6 
ว1.8 ป3/7 
ว1.8 ป3/8 
 
 

- การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ 
- การส ารวจ 
- วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ 
- การใช้ค าถาม 
- การใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
- การค้นพบ 
- การน าเสนอ 
- การแสดง
บทบาทสมมติ 
- การระดมสมอง 
- การสาธิต 
- การอภิปราย 
- การบรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- นิรนัย 
- อุปนัย 
- เกม 
- การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

- การตอบ
ค าถาม 
- ตรวจ
แบบฝึกหัด 
- ตรวจ
ผลงาน 
- ตรวจใบ
งาน 
- สังเกต 
พฤติกรรม 
- ประเมิน
การทดลอง 
- ประเมิน
ทดสอบท้าย
หน่วย 

10 1.การ
ทดลอง
ประจ า
หน่วย 
ท่ี 1 
2.ใบงานท่ี1 
3.ช้ินงาน 
“ฉันเหมือน
ใคร”  
4.
แบบฝึกหัด
ประจ า
บทเรียน
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 
5.ทดสอบ
ประจ า
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี1 

25 
 
 

2 ค้นหา
ทรัพยากร

โลก 

ว2.1 ป3/1 
ว2.2 ป3/1 
ว2.2 ป3/2 

- การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ 
- การส ารวจ 

- การตอบ
ค าถาม 

10 1.การ
ทดลอง 

25 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การ

เรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ยุทธวิธี 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

 
น้ าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

ว2.2 ป3/3 
ว1.2 ป3/3 
ว1.8 ป3/1 
ว1.8 ป3/2 
ว1.8 ป3/3 
ว1.8 ป3/4 
ว1.8 ป3/5 
ว1.8 ป3/6 
ว1.8 ป3/7 
ว1.8 ป3/8 
 

- วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ 
- การใช้ค าถาม 
- การใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
- การค้นพบ 
- การน าเสนอ 
- การแสดง
บทบาทสมมติ 
- การระดมสมอง 
- การสาธิต 
- การอภิปราย 
- การบรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- นิรนัย 
- อุปนัย 
- เกม 
- การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

- ตรวจ
แบบฝึกหัด 
- ตรวจ
ผลงาน 
- ตรวจใบ
งาน 
- สังเกต 
พฤติกรรม 
- ประเมิน
การทดลอง 
- ประเมิน
ทดสอบท้าย
หน่วย 

ประจ า
หน่วย 
ท่ี 2 
2.ใบงานท่ี2 
3.ช้ินงาน 
“ค้นหา
ทรัพยากร
โลก”  
4.
แบบฝึกหัด
ประจ า
บทเรียน
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2 
5.ทดสอบ
ประจ า
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี2 

3 มหัศจรรย์
แห่งน้ า 

ว6.1 ป3/1 
ว1.8 ป3/1 
ว1.8 ป3/2 
ว1.8 ป3/3 
ว1.8 ป3/4 
ว1.8 ป3/5 
ว1.8 ป3/6 

- การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ 
- การส ารวจ 
- วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ 
- การใช้ค าถาม 

- การตอบ
ค าถาม 
- ตรวจ
แบบฝึกหัด 
- ตรวจ
ผลงาน 

10 1.การ
ทดลอง 
ประจ า
หน่วย 
ท่ี 3 
2.ใบงานท่ี3 

25 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การ

เรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ยุทธวิธี 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

 
น้ าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

ว1.8 ป3/7 
ว1.8 ป3/8 
 

- การใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
- การค้นพบ 
- การน าเสนอ 
- การแสดง
บทบาทสมมติ 
- การระดมสมอง 
- การสาธิต 
- การอภิปราย 
- การบรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- นิรนัย 
- อุปนัย 
- เกม 
- การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

- ตรวจใบ
งาน 
- สังเกต 
พฤติกรรม 
- ประเมิน
การทดลอง 
- ประเมิน
ทดสอบท้าย
หน่วย 

3.ช้ินงาน 
“วัฎจักรของ
น้ า”  
4.
แบบฝึกหัด
ประจ า
บทเรียน
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3 
5.ทดสอบ
ประจ า
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี3 

4 อากาศ
รอบตัว

เรา 

ว6.1 ป3/2 
ว6.1 ป3/3 
ว1.8 ป3/1 
ว1.8 ป3/2 
ว1.8 ป3/3 
ว1.8 ป3/4 
ว1.8 ป3/5 
ว1.8 ป3/6 
ว1.8 ป3/7 
ว1.8 ป3/8 

- การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ 
- การส ารวจ 
- วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ 
- การใช้ค าถาม 
- การใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
- การค้นพบ 
- การน าเสนอ 

- การตอบ
ค าถาม 
- ตรวจ
แบบฝึกหัด 
- ตรวจ
ผลงาน 
- ตรวจใบ
งาน 
- สังเกต 
พฤติกรรม 

10 1.การ
ทดลอง 
ประจ า
หน่วย 
ท่ี 4 
2.ใบงานท่ี4 
3.ช้ินงาน 
“ของเล่น
จากอากาศ”  

25 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การ

เรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ยุทธวิธี 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

 
น้ าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

 - การแสดง
บทบาทสมมติ 
- การระดมสมอง 
- การสาธิต 
- การอภิปราย 
- การบรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- การใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

- ประเมิน
การทดลอง 
- ประเมิน
ทดสอบท้าย
หน่วย 

4.
แบบฝึกหัด
ประจ า
บทเรียน
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 
5.ทดสอบ
ประจ า
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี4 

5 สุดต่ืนตา 
นานาวัสดุ 
 
*ใช้หน่วย
นี้ในการ
ทดลอง
การวิจัย  

ว3.1 ป3/1 
ว3.1 ป3/2 
ว3.2 ป3/1 
ว1.8 ป3/1 
ว1.8 ป3/2 
ว1.8 ป3/3 
ว1.8 ป3/4 
ว1.8 ป3/5 
ว1.8 ป3/6 
ว1.8 ป3/7 
ว1.8 ป3/8 
 
 

- การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ 
- การส ารวจ 
- วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ 
- การใช้ค าถาม 
- การใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
- การค้นพบ 
- การน าเสนอ 
- การแสดง
บทบาทสมมติ 
- การระดมสมอง 
- การสาธิต 
- การอภิปราย 

- การตอบ
ค าถาม 
- ตรวจ
แบบฝึกหัด 
- ตรวจ
ผลงาน 
- ตรวจใบ
งาน 
- สังเกต 
พฤติกรรม 
- ประเมิน
การทดลอง 
- ประเมิน
ทดสอบท้าย
หน่วย 

10 1.การ
ทดลอง 
ประจ า
หน่วย 
ท่ี 5 
2.ใบงานท่ี5 
3.ช้ินงาน 
“ประโยชน์
จากการ
เปล่ียนแปลง
วัสดุ”  
4.
แบบฝึกหัด
ประจ า
บทเรียน

25 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การ

เรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ยุทธวิธี 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

 
น้ าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

- การบรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- นิรนัย 
- อุปนัย 
- เกม 
- การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 5 
5.ทดสอบ
ประจ า
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี5 

6 พลังแรง
แสนสนุก 

ว4.1 ป3/1 
ว4.1 ป3/2 
ว1.8 ป3/1 
ว1.8 ป3/2 
ว1.8 ป3/3 
ว1.8 ป3/4 
ว1.8 ป3/5 
ว1.8 ป3/6 
ว1.8 ป3/7 
ว1.8 ป3/8 
 
 

- การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ 
- การส ารวจ 
- วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ 
- การใช้ค าถาม 
- การใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
- การค้นพบ 
- การน าเสนอ 
- การแสดง
บทบาทสมมติ 
- การระดมสมอง 
- การสาธิต 
- การอภิปราย 
- การบรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- อุปนัย 
- เกม 

- การตอบ
ค าถาม 
- ตรวจ
แบบฝึกหัด 
- ตรวจ
ผลงาน 
- ตรวจใบ
งาน 
- สังเกต 
พฤติกรรม 
- ประเมิน
การทดลอง 
- ประเมิน
ทดสอบท้าย
หน่วย 

10 1.การ
ทดลอง 
ประจ า
หน่วย 
ท่ี 6 
2.ใบงานท่ี6 
3.ช้ินงาน 
“ร่มชูชีพ”  
4.
แบบฝึกหัด
ประจ า
บทเรียน
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 6 
5.ทดสอบ
ประจ า
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี6 

25 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การ

เรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

ยุทธวิธี 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

 
น้ าหนัก 
คะแนน 
(100%) 

- การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สุริยาน่า
ฉงน 

ว7.1 ป3/1 
ว1.8 ป3/1 
ว1.8 ป3/2 
ว1.8 ป3/3 
ว1.8 ป3/4 
ว1.8 ป3/5 
ว1.8 ป3/6 
ว1.8 ป3/7 
ว1.8 ป3/8 
 
 

- การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ 
- การส ารวจ 
- วิธีสืบเสาะหา
ความรู้ 
- การใช้ค าถาม 
- การใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
- การค้นพบ 
- การน าเสนอ 
- การแสดง
บทบาทสมมติ 
- การระดมสมอง 
- การสาธิต 
- การอภิปราย 
- การบรรยาย 
- กิจกรรมกลุ่ม 
- นิรนัย 
- อุปนัย 
- เกม 

- การตอบ
ค าถาม 
- ตรวจ
แบบฝึกหัด 
- ตรวจ
ผลงาน 
- ตรวจใบ
งาน 
- สังเกต 
พฤติกรรม 
- ประเมิน
การทดลอง 
- ประเมิน
ทดสอบท้าย
หน่วย 

10 1.การ
ทดลอง 
ประจ า
หน่วย 
ท่ี 8 
2.ใบงานท่ี8 
3.ช้ินงาน 
“นิทานจาก
ฟากฟ้า”  
4.
แบบฝึกหัด
ประจ า
บทเรียน
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 8 
5.ทดสอบ
ประจ า
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี7 

25 
 
 

 

ตารางท่ี 1  โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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จากข้อมูลท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมียุทธวิธีใน
การสอน ท่ีครูผู้สอนเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้และค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นส่ิงส าคัญ มีแนวทางการออกแบบการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ซึ่งสามารถประเมินได้อย่างครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านจิตพิสัย และยัง
สอดคล้องกับความสามารถ และความถนัดของผู้เรียนในแต่ละคนพร้อมท้ังยังเน้นถึงการประเมินตาม
สภาพจริงอีกด้วย และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่องสุดต่ืนตานานา
วัสดุ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ (ความเหนียวของ
วัสดุ ความแข็งของวัสดุ ความยืดหยุ่นของวัสดุ การดูดซับน้ าของวัสดุ การน าไฟฟ้าของวัสดุและการ
น าความร้อนของวัสดุ)  

 

การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

การฟื้นฟูศิลปวิทยาการในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 – 16 ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของการ
ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นผลมาจากมนุษย์เริ่มแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยการสังเกต ทดลอง 
และการใช้เหตุผลในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ศิลปินท่ีส าคัญต่าง ๆ ใช้หลักวิชากายวิภาคศาสตร์เช่น 
กล้ามเนื้อและโครงสร้างของมนุษย์มาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ยังรวมไปถึงความสนใจในเรื่องของ
การเดินเรือท าให้มนุษย์ในยุโรปสมัยกลางคิดประดิษฐ์เครื่องมือส าหรับการเดินทาง เช่นเลนส์ส าหรับ
กล้องส่องทางไกลและกล้องดูดาว พัฒนาเทคนิคการต่อเรือเป็นต้น จากยุคโบราณถึงยุคกลาง
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญาเป็นวิชาแขนงเดียวกันนอกจากนี้  คริสต์ศาสนายังมีอิทธิพล
ครอบง าความรู้ด้านต่าง ๆ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 จึงมีการแยกวิชาปรัชญาออกจากวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ในระยะแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ ส่วนปรัชญาเป็น เรื่องการศึกษาความคิดวิธีการศึกษา
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ก็เปล่ียนไปจากเดิมมาก ซึ่งแต่เดิม เป็นความเช่ือตามศาสนาและเช่ือตาม
นักปราชญ์โบราณ ในยุคนี้ปัญญาชนได้ใช้วิธีสังเกต คิด ประดิษฐ์อุปกรณ์มาช่วยในการสังเกต และใช้
การทดลองอย่างมีเหตุผล ท าให้วิทยาศาสตร์ ก้าวหน้ามากขึ้น ช่วยให้การศึกษาคณิตศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ มีความลึกซึ้งมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังท าให้เกิดความรู้ด้านอื่น ๆ พัฒนาต่อมาด้วยวิทยาการ
ท่ีดีขึ้นสืบต่อมาและเนื่องจากแนวคิดท่ียอมรับเป็นสากลว่า“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ” ประเทศชาติจึงให้ความส า คัญกับการศึกษา
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดประสงค์หลักนอกจากเพื่อเตรียมสร้างทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณภาพส าหรับสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะของชาติทาง
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เศรษฐกิจและการแข่งขันใน ประชาคมโลกแล้วเป็นการเตรียมตัวให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคม
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี คุณภาพชีวิตท่ีดีและพร้อมส าหรับกระบวนการพัฒนาดังกล่าว  

พัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย  
 ความพยายามของประเทศไทยท่ีจะพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนของ 
ประเทศไทยได้เริ่มต้นมานานแล้ว และได้เริ่มแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อประมาณ 40 ปีมาท่ีแล้ว 
เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ณ กรุงการาจี ในปี 
พ.ศ.2501 ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาท่ีเรียกว่าแผนการาจีขึ้น และการประชุมอีกครั้ง ณ กรุงโตเกียว 
พ .ศ.2505 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามผลและทบทวนแผนการการาจี  มติของท่ีประชุม ณ 
กรุงโตเกียวในครั้งนั้น ก่อให้เกิดกิจกรรมท่ีส าคัญการศึกษาวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคนี้ขึ้น คือโครงการ
น า ร่องเพื่ อการสอนเคมีในเอเชียของยู เนสโก  (UNESCO Pilot project for chemistry 
Teaching in Asia) ได้รัฐบาลไทยเสนอตัวให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพด้านสถานท่ีต้ังของโครงการ 
โครงการนี้เริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ.2509 และมาส้ินสุดโครงการในปี พ.ศ.2512 และความส าเร็จของ
โครงการน าร่อง ส่งผลให้มีการจัดต้ังสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNPD) และองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สสวท. เริ่มต้นขึ้นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 5 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2515 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและได้รับ การสถาปนาเป็น "สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" อย่างเป็นทางการโดย ประกาศคณะปฏิวัติเมื่อวันท่ี 16 
มกราคม พ.ศ. 2515 ได้ท่ีทางสถาบันได้รับมอบหมายจากรัฐให้เป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติและต้ังแต่บัดนั้นก็เป็นการเริ่มต้นของการ
สอนวิทยาศาสตร์ ท่ีมีองค์กรท่ีได้รับมอบอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ ต่อมาประกาศคณะปฏิวัติฯ ได้รับการแก้ไขเป็น 
"พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)  

ความหมายของวิทยาศาสตร์  

 วิทยาศาสตร์ (Science) มาจากภาษาลาตินว่า “Scientia” แปลว่า “ความรู้ท่ัวไป” ซึ่งเป็น
ความหมายท่ี กว้างมากท่ีใช้ในอดีต (สุนันท์ บุราณรมย์และคณะ, 2542) เนื่องจากในอดีตยังไม่มีการ
ค้นพบความรู้มากมายเหมือนในปัจจุบันดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงมีความหมายในลักษณะท่ีครอบคลุม
ความรู้ท้ังหมดของมนุษย์ ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการค้นพบความรู้มากขึ้นและได้พิสูจน์ความรู้ต่าง ๆ ส่ิงใด
เป็นจริงจะได้รับการยอมรับส่วนส่ิงใดไม่จริงก็จะถูกปฏิเสธท าให้ความหมายของค าว่าวิทยาศาสตร์
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งความหมายของค าว่า "วิทยาศาสตร์" ในปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน เช่น
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จ าก พ จน านุ ก รม  "Webmaster's New World Dictionary of American Language" ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของค าว่า Science ไว้ดังนี้  

1.  สภาพหรือข้อเท็จจริงของความรู้  

2.  ความรู้เป็นระบบท่ีได้จากการสังเกตศึกษาและทดลองเพื่อให้รู้ธรรมชาติหรือหลักเกณฑ์
ของส่ิงท่ีท าการศึกษานั้น ๆ  

3.  สาขาหนึ่งของวิทยาการหรือการศึกษาโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการสร้างและการจัดระบบ
ของ ข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งมีการตั้งสมมติฐานและการทดสอบโดยการทดลอง 

สอดคล้องกับภพ เลาหไพบูลย์ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2540) ท่ีได้ให้ความหมายของวิทยาศาสตร์
ว่า “วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาท่ีสืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมกันนี้สุวัฒน์ นิยมค้า (สุวัฒน์ 
นิยมค้า, 2531) ได้กล่าวถึงความหมายของวิทยาศาสตร์ว่า เป็นความรู้ท่ีได้ผ่านการทดสอบยืนยัน
มาแล้วและได้สะสมไว้อย่างมีระบบ รวมท้ังกระบวนการท่ีใช้ไปในการค้นคว้าหาความรู้นั้นมาด้วย        
ส่วนพิมพันธุ์ เดชะคุปต์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) ได้ให้ความหมายว่า วิทยาศาสตร์ คือ เนื้อหาวิชา
ท่ีได้มีการเรียบเรียงอย่างมีระเบียบและรวมถึงกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (The process 
of science) ประกอบด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) และทัศนคติเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)  

 ดังจะเห็นได้จากความหมายของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านท่ีได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า 
"วิทยาศาสตร์" สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 4 ประเด็นดังต่อไปนี้  

 1.จากความหมายของรากศัพท์ของวิทยาศาสตร์ในภาษาลาตินหมายถึงองค์ความรู้ท่ีมี ระบบ
และจัดไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน  

 2.จากการวิเคราะห์การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์นั้นวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นตัว
ความรู้ของธรรมชาติกับส่วนท่ีเป็นวิธีการเฉพาะท่ีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้นั้นมา 

 3.จากการให้ความหมายตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ จะมี 3 ประเด็น คือ  
  3.1 มองวิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของธรรมชาติ 

  3.2 มองวิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นองค์ความรู้ธรรมชาติ  
  3.3 มองวิทยาศาสตร์เป็นท้ังองค์ความรู้ของธรรมชาติและกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ของธรรมชาติ  

 4. จากการให้ความหมายตามทัศนะของนักการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์มี
ลักษณะเป็น2 มิติควบคู่กันไปคือมิติทางด้านองค์ความรู้ของธรรมชาติ และมิติทางด้านกระบวนการท่ี
ใช้สืบเสาะหาความรู้นั้น  
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 โดยสรุปวิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ท่ีได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
แสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และเป็นความจริงโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
แล้วจัดความรู้นั้นเข้าเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ดังท่ีแสดงให้เห็นในแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 สรุปความหมายของวิทยาศาสตร์ 

 

ความส าคัญของวิทยาศาสตร์  

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้อง
กับชีวิตของทุก คนท้ังในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจน
ผลผลิตต่าง ๆ เพื่อใช้อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างมาก พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากท่ีจะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 

 วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ 
มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ดังนั้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่
เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ต่าง ๆ เช่น ฝนตก,ฟ้าผ่า
,การ  สังเคราะห์แสงของ
พืช,อากาศขยายตัวเมื่อ

ได้รับความร้อน 

 

 

 

 

 

พิสูจน์ความรู้ว่าถูกต้อง 

 

 

 

 

 

จัดความรู้เป็นหมวดหมู่ 



  28 

และยั่งยืน และท่ีส าคัญยิ่งคือความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิต ร่วมกันในสังคม โลกได้อย่างมีความสุข  

 ในปัจจุบันเราจะพบว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมและขณะ เดียวกัน 
ก็ได้มีการค้นพบ ความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมายโดยอาศัยการสังเกต การทดลอง รวบรวม ข้อมูล แปล
ความหมายข้อมูล และอื่น ๆ เพื่อจะปรับเปล่ียนความรู้เก่า ๆ ให้ถูกต้องและเพิ่มเติมส่ิงใหม่ ๆ อยา่งไม่
มีท่ีส้ินสุด นักการศึกษาวิทยาศาสตร์มองส่วนประกอบท่ีมีอยู่ในวิทยาศาสตร์มี  3 องค์ประกอบดังนี้ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) 

 1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากธรรมชาติ โดย
วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ ข้อเท็จจริง ความคิดรวบ ยอดหรือ
มโนมติ สมมติฐาน หลักการ ทฤษฎี กฎ  

 2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้
นักวิทยาศาสตร์ สามารถค้นหาความรู้จากธรรมชาติได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพประกอบด้วย  

  1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  
  2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Skill)  

  3) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)  

3. สาขาของวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดแบ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีลักษณะเรื่องราวท่ี  
เหมือนกันเข้าอยู่ใน กลุ่มเดียวกันให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อมีระบบระเบียบให้ง่ายต่อการค้นหาและเมื่อ
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

ความรู้ กระบวนการ เจตคติ 

ข้อเท็จจริง ก าหนดปัญหา ความอยากรู้อยากเห็น 

มโนมติ 

รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ความใจกว้าง 

ข้อสรุปรวมท่ัวไปเชิงหลักการ 

สมมติฐาน ต้ังสมมติฐาน มานะอดทน 

หลักการ ทดสอบสมมติฐาน มีความกระตือรือร้น 

กฎ 

ตีความหมายข้อมูล 
ยึดมั่นในความจริง 

และข้อเท็จจริง ทฤษฎี 
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ความรู้ กระบวนการ เจตคติ 

ความคิด 

ทดสอบเพื่อยืนยัน 

ยึดมั่นในอิสระทาง

ความคิด 

ธรรมชาติ 

สรุปจากข้อมูลท่ีได้ 

เลือกข้อสรุปหรือเหตุผล 

ท่ีมีหลักฐาน 

 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550:99) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการ

สอนวิทยาศาสตร์ไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เกิดผลดีจะต้องมีการก า หนด

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจน ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับช้ันประเทศ

ต้องการพลเมืองท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างไรจากนั้นจึงจะก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้

สอดคล้องกัน  

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างมากดังนั้นทุกประเทศจึงต้องการให้  
พลเมืองของตนได้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เพื่อให้สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุขตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี  อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของ 
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับย่อมมีเป้าหมายท่ี
ต่างกันเช่น การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับต้น อาจจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐาน 
คือให้พลเมืองส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อ
ปวงชน ในระดับต่อไปเป็นการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้เป็นพื้นฐานส าหรับผู้ท่ีจะประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพท่ีอาศัยเทคโนโลยีและระดับสูงสุดเป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมนักวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าประชาชนพลเมืองทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามระดับ 
ตามความจ าเป็นและตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ี
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 
2551 มีเป้าหมายส าคัญ ดังนี้  
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 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 
 3. เพื่อให้มีทักษะท่ีส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ
ทักษะในการส่ือสารและความสามารถในการตัดสินใจ  

 5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  

 6. เพื่อน าความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม
และการด าเนินชีวิต  

 7.เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  

 ดังนั้นเป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์จะอาจจะสรุปได้ว่าคือการท่ีต้องการท่ีจะพัฒนา
พลเมืองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้มีสติปัญญาดีมีคุณค่ามี   
เจตคติและมีทักษะในการสืบเสาะหาความรู้  

 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 เมื่อวิถีชีวิตและมิติแห่งการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมากมายสืบเนื่องการ
ปฏิวั ติทางสารสนเทศการแพร่กระจายของความรู้และวิทยาการต่าง ๆ แบบก้าวกระโดด          
(วิจารณ์ พานิช, 2555) ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ 
นักการศึกษาจึงควรท าความเข้าใจในแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานท่ีว่า ผู้สอนมิได้ท า
หน้าท่ีเพียงแค่ส่งผ่านความรู้เท่านั้น แต่ต้องเติมเต็มทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างสมดุล
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ีได้เปิดกว้างทาง
ความคิดมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิตด้วยทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียนรู้ส่ิง
ต่าง ๆ จากส่ิงแวดล้อมภายนอกมากกว่าแค่การซึมซับความรู้ภายในห้องเรียนการท าความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์เปิดพื้นท่ีการเรียนรู้และขยายขอบเขต การสร้างความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ี
ก าลังวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง   ดังเห็นได้จากท่ัวทุกมุมโลกสามารถส่ือสารและส่งผ่านข้อมูลถึงกัน
ด้วยคอมพิวเตอร์พกพาสารสนเทศและความรู้เข้าถึงตัวผู้หรือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นผู้สอนต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทการเรียนการสอนจากผู้ถ่ายทอดความรู้มาสู่การเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ ส่งเสริม
คุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องการน าไปใช้ด ารงชีวิตและช่วยค้ าจุนให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมสังคมได้
อย่างปกติสุข (Marzano Robert J, 2001)  
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ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

 การพัฒนาการเรียนการสอนต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาในส่วน
ของเนื้อหาและหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ประกอบกับหลักการด้านจิตวิทยาพัฒนาการท่ี
สัมพันธ์กับการเรียนรู้ปัจจุบันนี้เป็นท่ียอมรับแล้วว่า พัฒนาการทางสมองของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ เป็น
หัวใจส าคัญท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้จึงน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Theory of Cognitive Development)  

 เด็กมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ มาแล้วตั้งแต่อยู่ท่ีบ้านท้ังในส่วนของร่างกายและจิตใจและความรู้ 
ความสามารถต่าง ๆ เมื่อเด็กเหล่านั้นเข้ามาสู่ระบบโรงเรียนจึงมีความรู้ความสามารถมาส่วนหนึ่งแล้ว
ท่ีจะใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ตามระบบของโรงเรียนต่อไปได้ มีการศึกษาในส่วนของพัฒนาการของ
นักเรียนเป็นจ านวนมากในหลายทิศทาง ทฤษฎีท่ียอมรับโดยท่ัวไปคือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของ Jean Piaget (1896-1980) นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งได้เสนอไว้ว่า พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนวัยผู้ใหญ่จะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 

 1. ระยะใช้ประสาทสัมผัส (sensory - organs stage) เป็นการพัฒนาของต้ังแต่แรกเกิด
จนถึง 2 ปี ในวัยนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ตลอดจนเริ่มมีการพัฒนาการ
ใช้อวัยวะให้สามารถท างานเบ้ืองต้นได้ 

 2. ระยะควบคุมอวัยวะต่าง ๆ (preoperational stage) เป็นการพัฒนาในช่วงอายุ 2 ปี 
จนถึง 7 ปี เด็กวัยนี้เริ่มมีพัฒนาร่างกายอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการพัฒนาของสมองเพื่อใช้ควบคุม
การพัฒนาลักษณะนิสัย 

 3. ระยะที่คิดอย่างเป็นรูปธรรม (concrete - operational stage) เป็นพัฒนาการใน ช่วง
อายุ 7 ปี ถึง 11 ปี เด็กช่วงนี้จะนี้จะมีพัฒนาการทางสมองมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสามารถเรียนรู้และ
จ าแนกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได้ แต่ยังไม่สามารถสร้างจินตนาการกับเรื่องราวท่ีเป็นนามธรรมได้ 
เด็กในวัยนี้จึงสามารถเล่นส่ิงของท่ีเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถเรียนรู้เรื่องราวท่ีเป็น
นามธรรมได้  

 4. ระยะที่คิดอย่างเป็นนามธรรม (formal - operational stage) เป็นพัฒนาการในช่วง
สุดท้ายของเด็กอายุประมาณ 12 - 15 ปี ก่อนจะเป็นผู้ใหญ่เด็กในช่วงนี้สามารถคิดอย่างเป็นเหตุผล
และคิดในส่ิงท่ีซับซ้อนอย่างเป็นนามธรรมได้มากขึ้น เมื่อเด็กพัฒนาได้อย่างเต็มท่ีแล้วจะสามารถคิดใน
ส่ิงท่ีซับซ้อนอย่างเป็นนามธรรมได้มากขึ้น เมื่อเด็กพัฒนาได้อย่างเต็มท่ีแล้วจะสามารถคิดอย่างเป็น
เหตุเป็นผลและแก้ปัญหาได้อย่างดีจนพร้อมท่ีจะเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีวุฒิภาวะต่อไป  
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 การพัฒนาของเด็กจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับต้นในวัยเด็กไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นจนเข้าสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ โดยท่ัวไปพัฒนาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม และ
ประเพณีรวมทั้งวิธีการด ารงชีวิตอาจมีส่วนช่วยให้เด็กพัฒนาได้ช้าเร็วแตกตา่งกันได้ (Piaget, 1963) 

ทฤษฎีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  

 การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการพัฒนาความคิดและความสามารถโดยอาศัย
ประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและส่ิงแวดล้อม ท าให้บุคคลด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ในสังคม การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะท าให้เด็กเกิดการ เรียนรู้
อย่างครบถ้วนจึงไม่เป็นเรื่องง่าย นักปรัชญาและนักจิตวิทยาการศึกษาหลายคนได้พยายามคิดค้น
ทฤษฎีและกระบวนการเกี่ยวกับการเรียนรู้มานานแล้ว เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 
Doing) ของ John Dewey (1992) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก (Theory of Cognitive 
Development) ของ Jean Piaget (1958) การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) ของ 
Jerome S. Bruner (1961) การเรียนรู้อย่างมีความหมายของ David P.Ausubel (1969) เป็นต้น    
Robert M. Gagne (1970) ได้เสนอเงื่อนไขการเรียนรู้ (Conditions of Learning) ไว้ 8 ประการ คือ 
การเรียนรู้เมื่อได้รับสัญญาณ (Signal Learning) การเรียนรู้ในลักษณะของการกระตุ้นและการ
ตอบสนอง (Stimulus Response Learning) การเรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงการกระตุ้นและการ
ตอบสนองหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน การเรียนรู้โดยการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการกระตุ้นและ
การตอบสนองหลาย  ๆ  อย่ า ง ด้วยภาษา  (Verbal Association) การ เรี ยนรู้ แบบแยกแยะ 
(Discrimination Learning) การเรียนรู้ในแนวความคิดหลัก (Concept Learning) การเรียนรู้ใน
กฎ เกณฑ์  (Rule of Learning) และการ เ รี ยน รู้ เ ชิ ง แก้ ปัญหา  (Problem Solving Process)            
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545) 

 ทฤษฎี เกี่ ยวกับการเรียนรู้ ท่ีพูดกันมากในปัจจุบันนี้ คือ  ทฤษฎีการสร้างความ รู้  
(Constructivism)  ซึ่งเช่ือว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบางส่ิงบางอย่างมาบ้างแล้ว 
ก่อนท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้การเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง และการเรียนรู้เรื่อง
ใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม ดังนั้นประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่งและกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง (Process of Learning) ท่ีแท้จริงของนักเรียน
ไม่ได้เกิดมาจากค าบอกเล่าของครูหรือนักเรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิดต่าง ๆ ท่ีมีผู้บอกให้เท่านั้น      
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545) 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีต้องจัดกิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจ ต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้
ผู้เรียนมีพลัง ต้องเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เรียนเมื่อได้เห็น สัมผัส เข้าใจสนุกกับกิจกรรม ตามท่ี
ผู้สอนได้ออกการเรียนรู้และผู้สอนก็คือแรงบันดาลใจของผู้เรียน เพื่อท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและสร้างสรรค์ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้ควรเกิดจากการ
ส่ือสารท้ัง 2 ทางคือผู้เรียนและผู้สอนเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการออกแบบและประเมิน
การเรียนรู้ท าความต้องการท่ีเหมาะสม และการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นก็เกิดความรับผิดชอบร่วมกันใน
กระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนจะรู้สึกเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนการสอนด้วย เรียนรู้ท่ีจะปรับ
ความคิดปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การมอบหมายงานบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบจึงถือเป็นการฝึกภาวะผู้น าและผู้ตามซึ่งการออกแบบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ผู้เรียน(Trilling, 2009) ควรมีลักษณะดังนี้  

 1. การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ผู้เรียนคือผู้สร้างความรู้ การเรียนรู้ก็
ควรจะมีคุณค่าและมีความหมายท่ีแท้จริงต่อชีวิต การเรียนการสอนควรสะท้อนความเป็นจริงของชีวิต 
โดยท่ีผู้สอนจัดสถานท่ีให้มีความน่าสนใจ และให้ความรู้ ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในสถานการณ์
ประจ าวัน เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จึงไม่ควรห่างไกลความเป็นจริงของชีวิต (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546)
บางครั้งการเรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ยากเกินไปจับต้องไม่ได้ ผู้เรียนไม่ได้เห็นความรู้ท่ีแท้จริงก็จะ
เกิดความเบื่อหน่ายและพัฒนาไปเป็นเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ (ภพ เลาหไพบูลย์,2542) การเรียน
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ในช้ันเรียนยังไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีแท้จริงท้ังหมดเป็นเพียงกรณีศึกษาหรือสมมติ
สถานการณ์ ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกับชีวิตจริงท่ีสุด การเรียนรู้จึงขึ้นอยู่กับบริบท
หรือสภาพแวดล้อมในขณะเรียนรู้  การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนท่ีเน้นประสบการณ์  
(Experiential Learning) จะต้องพาผู้เรียนออกจากกรอบ ให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีแท้จริงพาผู้เรียนสู่
ความคิดให้กว้างไกลและลงมือท าโดยใช้ทักษะท่ีจ าเป็นได้อย่างลึกซึ้งปฏิบัติด้วยความเข้าใจและน าไป
ปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริง (Mayers, 1933) 

 2. การสร้างมโนธรรมสำนึก (Mental Model Building) การเรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชา 
เพื่อให้สร้างความรู้หรือต่อยอดภูมิปัญญาก็อาศัยการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้าน
พุทธิปัญญาแก่ผู้เรียนพัฒนาให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ แต่การจะเติมความเป็นมนุษย์ให้
สมบูรณ์ก็คือการอบรมบ่มนิสัย การปลูกฝังความเช่ือหรือค่านิยมในคุณงามความดี (พระธรรมปิฎก 
ป.อ.ปยุตโต, 2542) การเรียนการสอนจึงต้องบูรณาการมโนส านึกเข้าไปด้วย เรียนรู้ตนเองเข้าใจ
ตนเอง เรียนรู้คนอื่นก็เข้าใจคนอื่น จะท าให้เกิดการสร้างโลกทัศน์แนวกว้างและแนวลึกไม่ด่ิงเด่ียว 
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มองเอาความเก่งเป็นตัวต้ัง เรียนรู้ในส่ิงท่ีรู้และไม่รู้ไปพร้อม ๆ กัน ให้เกียรติและเคารพในความไม่รู้ 
เปิดใจให้กว้าง ยอมรับและรับรู้ข้อมูลหลักฐานใหม่ ๆ และให้เกียรติกับบุคคลรอบข้าง  

(ธนา นิลชัยโกวิทย์, 2552) 

3. แรงจูงใจภายใน (Internal Motivation)   การเรียนรู้ท่ีดีต้องเกิดจากฉันทะซึ่งเป็น
ปัจจัยภายใน (Intrinsic Factor) เป็นกลไกส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดความกระหาย ใคร่รู้ อยากเรียน รู้
โลกรอบตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแรงจูงใจภายในควรได้รับการบ่มเพาะต้ังแต่วัยเด็ก (Weiten, 2007)  
ผู้เรียนจะเกิดแรงขับภายในและวางเป้าหมาย ลงมือกระท าอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ส าเร็จตามส่ิงท่ีคาดหวัง 
เช่น เด็กบางคนอยากเป็นครูเพราะเห็นครูเป็นตัวอย่างท่ีดี เห็นครูเก่ง น่ารักน่านับถือ เมื่อได้เห็นอะไร
ก็จะสะสมความรู้สึกมากขึ้น จนกลายเป็นเจตคติท่ีดีต่อครูก่อให้เกิดแรง จูงใจในการเรียน และน าไปสู่
การสร้างแรงบันดาลใจท่ีจะเรียนรู้  

 4. พหุปัญญา (Multiple Intelligences) แนวคิดเรื่องความสามารถหรือความเก่งท่ีไม่ได้
จ ากัดแค่ความเก่งในเนื้อหาวิชาการเท่านั้น (Howard Gardner, 1993) ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการ
อภิปรายอย่างกว้างขวาง นักการศึกษาได้น ามาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (ประสาท เนืองเฉลิม, 2547) ความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนถนัดและให้
ความสนใจ ท าได้ดีเมื่อมีโอกาสท่ีได้แสดงความสามารถนักการศึกษายุคใหม่เช่ือว่าแต่ละคนมี
ความสามารถหรือมีความฉลาดทางปัญญาท่ีแตกต่างกันออกไป สไตล์การเรียนรู้ก็แตกต่างกันดังนั้น
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีมีเพียงแค่แนวทางเดียวก็ไม่อาจท่ีจะตอบสนองความต้องการเรียนรู้
ของนักเรียนท้ังช้ันได้ จึงต้องมีการออกแบบการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายรูปแบบสอนต้องร่วมสมัย        
(ทิศนา แขมมณี, 2553) ส่ือการเรียนท่ีตอบสนองพัฒนาการตามวัย และการส่งเสริมการเรียนรู้
เฉพาะตัว (Personalized Learning) สามารถออกแบบไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  

5. การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคมทุกคนมี
บทบาทอ านาจหน้าท่ีและมีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกัน (Engestrom, 1999) การท าความเข้าใจ 
นิสัยใจคอผู้อื่นจะช่วยให้รู้เขา รู้เรา เข้าใจปรับตัวให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ การสร้างสังคมทางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ควรให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ รู้จัก รัก เกลียด 
แพ้ ชนะ ให้อภัย และเข้าใจความเป็นไปของชีวิตมนุษย์และส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้ทางสังคมเป็น
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อได้รับการปรับเปล่ียนจากการสังเกตและการกระท าตามแบบ เมื่อเกิด
การเรียนรู้ก็จะสร้างเป็นความสัมพันธ์ภายในระหว่างกลุ่ม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558)  

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรเป็นไปเพื่อตอบสนองคุณค่าและความหมายท่ีแท้จริงของชีวิตของ
ผู้เรียนได้คิดจินตนาการ ลงมือท า และประสบพบเจอด้วยตัวเองสร้างความตระหนักต่อตนเอง สะท้อน
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การคิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่งนับว่าความส าคัญและใกล้เคียงกับ
สภาพการเรียนรู้ของคนในปัจจุบัน การสัมผัส เห็นของจริง ลงมือท าและวิจารณ์ผล จัดว่าเป็นสภาพ
การเรียนรู้ท่ีสมเหตุสมผล ผู้สอนคือส่ิงเร้าของการเรียนการสอนท่ีเน้นประสบการณ์หรือคุณภาพของ
ส่ิงเร้า (Quality of Stimuli) นั่นเอง ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน และการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ท่ีดีนั้น ไม่ควรละเลยให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ผู้เรียนหลายคนมี
ความต้องการในการเรียนท่ีแตกต่างกันท้ังระดับความพร้อม ระยะ เวลา ฯลฯ ผู้สอนต้องวิเคราะห์ว่า
ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร การสอนวิทยาศาสตร์ท่ีอธิบายผ่านกระดานหรือสไลด์
น าเสนองานก็ไม่อาจตอบสนองความต้องการได้ ส าหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือแม้แต่ทุกคนส่ิงท่ีจะเป็น
แรงขับให้เกิดการเรียนรู้คือความต้องการท่ี เกิดจากภายใน พร้อม ๆ กับการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก  

 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นแนวการสอนแบบหนึ่งท่ีนิยมในการสอนวิทยาศาสตร์และ
เป็นการเรียนการสอนท่ีต้องท าความเข้าใจในปรัชญาและวิธีการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ประกอบด้วย 4 
ประการคือการให้การศึกษาคือความสัมพันธ์ (Educating is a Relationship) การให้การศึกษาเป็น
องค์รวม (Educating is Holistic) การให้การศึกษาเป็นการแนะน าการเรียนรู้  (Educating is 
Learning - Oriented) และการให้การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Educating is Learner Center) 
ซึ่ง Kolb (1984) อ้างถึงใน ประสาท เนืองเจริญ (2558) ได้สรุปลักษณะท่ีส าคัญของการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ไว้ 6 ประการดังนี้  

 1. การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดเกิดจากการท าให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์จากกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์  
(Learning is the Best Conceived as a Process, not Intern of Outcomes) การเรียน เนื้อหา
สาระต่าง ๆ ความรู้เป็นชุดของข้อมูลและประสบการณ์ท่ีได้รับ การเรียนรู้จึงควรให้ผู้เรียน ได้ซึมซับ
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ ผู้เรียนเรียนรู้อะไรและเรียนรู้อย่างไรน่าจะเป็นค าตอบ ท่ีดีกว่าแค่
ทราบจากผลลัพธ์ทางการเรียนด้วยคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แต่ควรจะประเมินจากกระบวนการหรือ
การปฏิบัติของผู้เรียน เพราะการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นในทุกขณะในกระบวนการเรียน การสอนท่ีเช่ือมโยง
กับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  

 2. การเรียนรู้คือการเรียนรู้ซ้ า (All Learning is Re-Learning) การเรียนรู้ท่ีดีต้องเอื้อ อ านวย
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติ การคิดและท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ เป็นการสร้างความ
ช านาญ สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยสมองกับการเรียนรู้ เมื่อมีการทวนเนื้อหาซ้ าย้ ากระบวนการ
ผู้เรียนก็เกิดทักษะและความช านาญในการแก้ปัญหาและเรียนรู้ท่ีจะค้นคว้าหาค าตอบด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย สามารถเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกันจนเกิดการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสภาวะท่ีสมดุล  
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 3. การเรียนรู้ต้องการการปรับความขัดแย้งทางปัญญาเพื่อเข้าสู่สภาวะสมดุล (Learning 
Requires the Resolution of Conflicts between Dialectically Opposed Modes of 
Adaptation to the World) ความขัดแย้งความแตกต่างระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์
ใหม่เป็นแรงขับท่ีส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนต้องการค้นคว้าหาค าตอบ และแสวงหาวิธีการ เพื่อน าตนเอง
ไปสู่การเรียนรู้ ส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หากมีการสะท้อนคิด การลงมือท า การเข้าไป สัมผัส การเข้าไป
มีประสบการณ์และการคิดไตร่ตรอง  

 4. การเรียนรู้เป็นกระบวนการแบบองค์รวมของการปรับเข้าสภาวะสมดุล (Learning is a 
Holistic Process of Adaptation) การเรียนรู้ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ทางสติปัญญา แต่เกี่ยวพันกับส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการคิด การรับรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรม  

 5. การเรียนรู้เป็นผลมาจากการเสริมสร้างระหว่างบุคคลและส่ิงแวดล้อม (Learning Results 
from Synergetic Transactions between the Person and the Environment) การเรียนรู้ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยภายใน ได้แก่พันธุกรรมและพัฒนาการตามวัย และปัจจัยภายนอกท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อม การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพของห้องเรียน 
การจัดส่ือแหล่งการเรียนรู้  

 6. การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้  (Learning is the Process of Creating 
Knowledge) ความรู้มี 2 แบบ คือความรู้ทางสังคมท่ีเกิดจากบริบทสภาพทางสังคมส่ิงแวดล้อมและ
ภูมิหลังของผู้เรียน และความรู้ ท่ีมาจากตัวบุคคลเกิดจากความคิด ความเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีต่อ
ประสบการณ์ต่าง ๆ การส่งถ่ายความรู้จึงเกิดขึ้นด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมระหว่างบุคคลรอบข้าง
และสภาพแวดล้อมสู่ตัวผู้เรียน  

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นกระบวนการท่ีความรู้ได้รับการสร้างสรรค์โดยผ่านการ 
เปล่ียนแปลงของประสบการณ์การเรียนรู้เป็นวัฏจักรซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (Kolb&David A, 
1984) ได้แก่ ขั้นการรับรู้ ขั้นสังเกต ขั้นคิด และขั้นลงมือกระท าและผลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ยังให้ความส าคัญกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน และต้องรู้จักเลือกใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนรักในความรู้ รู้จักและคุ้นเคย
กับการสืบเสาะหาความรู้เฉกเช่นนักวิทยาศาสตร์  

 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ยังค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียนมีกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Active Experimentation) ขณะท่ีผู้เรียนบางคนอาจถนัดเรียนรู้โดย
การสัง เกตจากแหล่ง ต่าง  ๆ แล้วสะท้อนกลับเป็นการ เรียนรู้  (Reflective Observation) 
(Kolb&David A, 1984) โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
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ผู้เรียนแบบท่ี 1 (Active Experimentation) จะเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งก็
ต่อเมื่อได้ลงมือกระท า ได้ใช้ประสาทสัมผัส เรียนรู้ควบคู่ไปกับสมองท้ัง 2 ซีก  

ผู้เรียนแบบท่ี2 (Reflective Observation) จะเรียนรู้โดยการผ่านจิตส านึกจากการเฝ้า มอง
แล้วค่อย ๆ ตอบสนอง  

ผู้เรียนแบบท่ี 3 (Abstract Conceptualization) จะเรียนรู้โดยใช้สัญญาณหยั่งรู้มอง เห็นส่ิง   
ต่าง ๆ เป็นรูปธรรมแล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์จากการรับรู้ท่ีได้มาเป็นองค์ความรู้  

ผู้เรียนแบบท่ี4 (Concrete Experience) จะเรียนรู้ไ ด้ดีก็ต่อเมื่อผ่านการวิเคราะห์การ 
ประเมินส่ิงต่าง ๆ โดยการเอาตัวเองเข้าไปพิสูจน์หรือโดยการใช้หลักเกณฑ์แห่งเหตุผล 

 การเรียนรู้จะต้องท าให้ผู้เรียนเกิดสภาวะสมดุลของโครงสร้างทางปัญญา โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนท่ีความแตกต่างกันได้แสดงความสามารถของตนออกมาผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายรู้จักและ
สามารถน าวิธีการของคนอื่นมาปรับปรุงลักษณะการเรียนรู้ของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
ให้ดีขึ้น  

การวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในแง่ท่ีผู้สอนทราบ
ผลของพัฒนาการเรียนรู้ ท่ีเกิดขึ้นของผู้เรียนระหว่างและหลังการจัดการเรียนการสอนทราบ
ข้อบกพร่องท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันก็
จะช่วยให้ผู้เรียนทราบความสามารถและผลการเรียนของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
และเกิดความสนใจในการเรียน (ภพ เลาหไพบูลย์, 2540) 

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่แค่การจดจ าในเนื้อหาสาระแต่จะต้องเรียนรู้ควบคู่ไป พร้อม ๆ 
กับหลักสูตรการศึกษาท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนผ่านทางการศึกษาท่ีผู้เรียนปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน การติดต่อส่ือสารสะดวกมากขึ้น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ก็เป็นไปอย่างฉับ
ไวและทันต่อสถานการณ์ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2552) ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และปรับให้เหมาะสมกับแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีมี
ความเช่ือว่ามนุษย์ท่ีจะอยู่ได้ในสังคมจะต้องเป็นคนท่ีมีความเก่งในด้านเนื้อหาวิชาการเพียงเท่านั้น 
(Howard Gardner, 1993) แต่การเรียนรู้จะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการบนพื้นฐานความเช่ือว่า 
ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญาผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐาน
ของความสนใจ ความถนัดและความสามารถท่ีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเปิดพื้นท่ีให้ได้
มีโอกาสแสดงออกและรวมกับความเช่ือว่าสมองท่ีท างานอย่างสมดุลต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป
ท้ังตรรกะและสุนทรียะ เพื่อเติมเต็มสู่ความ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) 
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 การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรมีมิติของการประเมินท่ีครอบคุมท้ังด้านความรู้  
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง (Authentic Assessment) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีดังนี้  

1. การประเมินการเรียนรู้ตามการจ าแนกความมุ่งหมายทางการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการประเมิน
การเรียนรู้ 3 ด้านดังนี้  

  1.1 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) การประเมินด้านนี้สามารถวัดได้จาก 
ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าความรู้และกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
ไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

   1.1.1 ด้านความรู้ หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถ ใน
การจดจ าเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีได้รับรู้จากการค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ท่ีควร
ประเมินสามารถจ าแนกได้ดังนี้  

- ความรู้เกี่ยวกับความจริงท่ีสามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงและ
เมือ่ทดลองแล้วก็จะได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง  

- ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์เป็นการน าความรู้เกี่ยวกับความจริง
หลาย ๆ ส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องกันมาผสานใหม่จนเป็นความรู้ใหม่  

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการและกฎทางวิทยาศาสตร์หลักการเป็น
ความจริงท่ีใช้เป็นหลักอ้างอิง ซึ่งได้มาจากการน ามโนทัศน์หลาย ๆ มโนทัศน์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันมา
ผสมผสานจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ส่วนกฎเป็นหลักการท่ีมุ่งเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ
บุคคล 

- ความรู้ เกี่ ยวกับข้อตกลงซึ่ ง เป็นข้อตกลงร่วมกัน ของ
นักวิทยาศาสตร์ในการใช้อักษรย่อและเครื่องหมายต่าง ๆ  

- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของปรากฏการณ์ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองใน
ธรรมชาติหลาย ๆ อย่างเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเวียนซ้ า ๆ จนกลายเป็นวัฏจักรท่ีสามารถอธิบาย
ขั้นตอนของปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้  

- ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์นี้เน้นเฉพาะ
ความสามารถท่ีจะบอกถึง ส่ิงท่ีผู้เรียนเรียนรู้เท่านั้นและความรู้นี้ได้มาจากการอ่านหนังสือหรือการ
บอกเล่าของผู้สอน ไม่ใช่ความรู้ท่ีได้มาจากกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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- ความรู้ เกี่ ยวกับศัพท์วิทยาศาสตร์ ท่ีว่ า ด้วยการนิ ย าม
ความหมายต่าง ๆ  

- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีท่ีใช้อธิบายและพยากรณ์ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ  

   1.1.2 ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงพฤติกรรมท่ีผู้เรียน
แสวงหาและแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
   1.1.3 ด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ หมายถึง
พฤติกรรมท่ีผู้เรียนน าความรู้ มโนทัศน์ หลักการ กฎ ทฤษฎ ีรวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้  

1.2 ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) การพิจารณาจิตพิสัยของผู้เรียนท่ีเรียน
วิทยาศาสตร์นั้นพิจารณาจากพฤติกรรมด้านความรู้สึกอารมณ์และระดับการยอมรับหรือปฏิเสธ แต่
อย่างไรก็ตามมิได้รวมถึงพฤติกรรมด้านความรู้สึกท้ังหมดท่ีควรจะเกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนวิทยาศาสตร์
โดยจะกล่าวถึงเจตคติและความสนใจรวมทั้งพฤติกรรมการมีแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ดังนี้  

 

   1.2.1 เจตคติพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับเจตคติในวิทยาศาสตร์  สามารถแบ่ง  
ได้ดังนี้  

- เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์พฤติกรรมของผู้เรียนในด้านนี้เป็น
การแสดงออกถึงเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการ
แสดงออกในเชิงสนับสนุนท่ีอาจจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงออกท่าทีท่ีบ่งบอกถึง
ความตะหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์ในด้านท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความเข้าใจของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นไป  

- เจตคติต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการแสดงออกถึง
การยอมรับว่ากระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์น ามาใช้แสวงหาความรู้ได้ 

   1.2.2 ความพึงพอใจ เป็นพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงความ พอใจ
ในประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแสดงท่าทีท่ีบอกถึงความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ปรารถนาท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  

   1.2.3 ความสนใจ เป็นพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีแสดงออกในลักษณะของ 
การอาสาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจโดยไม่ใส่ใจว่าส่ิงเหล่านั้นจะเป็นงานในช้ันเรียนท่ี
ต้องปฏิบัติหรือไม่รวมท้ังการท่ีผู้เรียนให้ความใส่ใจในเหตุการณ์ของความก้าวหน้าท้ังทางด้าน
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วิทยาศาสตร์โดยตรงหรืออิทธิพลของวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อสังคมตลอดจนการให้ความสนใจท่ีจะ 
เลือกประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

  1.3 ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ประกอบด้วย  

   1.3.1 ทักษะการใช้เครื่องมือปฏิบัติการท่ัวไป ทักษะด้านนี้จะมุ่งเน้น เรื่อง
ทักษะของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้และจัดการกับเครื่องมือนี้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
ซึ่งเกิดจากการได้ฝึกปฏิบัติงานและความคุ้นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณ์  

   1.3.2 ทักษะการปฏิบัติการทดลองได้อย่างประณีตและปลอดภัย ทักษะนี้
พิจารณาในเรื่องของการด าเนินการท่ีมีล าดับข้ันตอนด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวังมีความ
รอบคอบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับเครื่องใช้และ
อันตรายท่ีจะเกิดกับผู้ท าการทดลองด้วย 
 2. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีแนวคิดและหลักการ ดังนี้
  2.1 เป็นวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนในการ
แก้ปัญหา หรือการท างานในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงหรือคล้ายจริง  

  2.2 เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบันของผู้เรียน และส่ิงท่ีผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง  

  2.3 เป็นการประเมินท่ีไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐานแต่จะประเมินทักษะการคิด
อย่างซับซ้อนของผู้เรียนในการปฏิบัติงาน  

  2.4 เป็นการให้ผู้เรียนแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและการกระท าเพื่อแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับการแก้ปัญหาในโลกแห่ง ความ
เป็นจริง การรวบรวมงานของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูลท่ีเรียกว่า แฟม้สะสมผลงาน  

หลักการวัดและประเมินผลที่เอื้อต่อการประเมินตามสภาพจริง  

1. การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ จึงควรเป็นการประเมิน
กระบวนการพัฒนาของผู้เรียนด้านต่าง ๆ และด าเนินการต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  

2. การประเมินผลการเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานคุณภาพของความเข้าใจและความคิดของผู้เรียน 
และควรพิจารณาจากข้อมูลหลาย ๆ ด้าน  

3. ส่ิงท่ีจะประเมินควรเป็นทักษะขั้นสูงซับซ้อนจากทักษะพื้นฐานรวมท้ังกระบวนการคิดเพื่อ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือคล้ายสภาพจริง  และมุ่งวัดแนวลึก
มากกว่าแนวกว้าง  



  41 

4. งานท่ีจะน ามาประเมินประกอบด้วยงานท่ีมีความหมายมีประโยชน์จริง ๆ ท่ีผู้เรียนได้ 
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  

5. การประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผุ้เรียนเพื่อท่ีจะให้ผู้สอนน าไป ใช้
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนร่วมกัน ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน  

6. ผลการประเมินจะให้ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับการคิดการ
ปฏิบัติวิธีการความรู้สึก รวมทั้งบุคลิกลักษณะต่าง ๆ  

7. การพิจารณาผลการประเมินควรค านึงถึงเกณฑ์ด้านความสามารถหรือความก้าวหน้า ของ
ผู้เรียนมากกว่าท่ีก าหนดเกณฑ์จากผู้สอน  

ข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับความหมายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2554) ท่ีกล่าวว่าการประเมินผลตามสภาพจริงหมายถึง  กระบวนการสังเกต         
การบันทึก และรวบรวม ข้อมูลจากงานและวิธีการท่ีนักเรียนท าเพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจใน
การศึกษาถึงผลกระทบต่อนักเรียน ประเมินเพื่อต้องการทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการกันในตัวผู้เรียนแล้วแสดงออกมาให้ปรากฏในชีวิตประจ าวัน
ตามสภาพท่ีแท้จริง (Authentic Performance) มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินตามสภาพจริงของ
ผู้เรียนจะพัฒนามากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(Authentic Learning) ซึ่งตามแนวทางการจัดการศึกษา หมวด 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด”  

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้  

 1.  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 -16 เนื่องจากเป็น
ยุคท่ีมนุษย์เริ่มแสวงหาความรู้ใหม่ ด้วยการสังเกต การทดลองและน าวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์แขนงอื่น ๆ และถูกพัฒนาต่อมาด้วยวิทยาการท่ีดีขึ้นสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ส าหรับการศึกษา
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้นได้มีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเม่ือปี พ.ศ. 2512 มีการจัดต้ังสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีได้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของชาติจนถึงปัจจุบัน 

 2. มีนักการศึกษาวิทยาศาสตร์ได้ให้ความหมายของค าว่าการสอนวิทยาศาสตร์ไว้มากมาย 
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้ท่ีได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
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ซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องและเป็นความจริงโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ แล้วจัดความรู้นั้นเข้าเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ 

 3. ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ในโลกสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge 
- based Society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะได้น าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืน  

 4.   ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) 2) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Process)      
3) สาขาของวิทยาศาสตร์ (Field of Science) 

 5.   วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีต้องจัดกิจกรรมให้น่าสนใจและต้องท าให้ผู้เรียนเกิดพลัง ต้อง
เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้เรียนเมื่อได้เห็น ได้สัมผัส ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องค านึงถึงทฤษฎีท่ีเหมาะสมในการเลือกมาใช้จัดการเรียนการสอนเช่นทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของ Jean Piaget, ทฤษฎีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้เช่น การเรียนรู้
จากการกระท าของ John Dewy, ทฤษฎีการเรียนรู้ ด้วยการค้นพบของ Jerome S. Bruner,        
การเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Devid P. Ausubel, ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ของ Robert M. 
Gagneหรือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  

 6.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิชาวิทยาศาสตร์ควรเกิดจากการส่ือสารท้ังสองทาง
คือผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้เรียนควรมีลักษณะดังนี้ 1) การเรียนรู้ตามสภาพจริง 2) การสร้างมโนธรรม
ส านึก 3) แรงจูงใจภายใน 4) พหุปัญญา 5) การเรียนรู้ทางสังคม 6) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

 7.   การวัดและประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องมีการประเมินให้ครอบคลุมในทุก
ด้านท้ังด้านความรู้ทักษะและเจตคติของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง  

 ประเด็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจัยได้สรุปมาดังข้างต้น สามารถน าแนวคิดทฤษฎี

นี้ไปเช่ือมโยงการกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ต่อไป 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี  
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศเยอรมนี หรือในภาษาเยอรมันเรียกว่า "Haus der 
Kleinen Forscher" โครงการนี้เป็นความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนท่ีปลูกฝังความสนใจ และ
นิสัยรักวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการบ้าน
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นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี ขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 50 โรงเรียน ในปีแรกสู่ 
15,000 โรงเรียนในปีท่ี 3 ในเวลาอันส้ันและสามารถควบคุมมาตรฐานได้อย่างดี นอกจากนั้นมีระบบ
การบริหารและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงพ่อกับแม่ ผู้ปกครองอีกด้วย  นับว่าเป็นการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและด้วยความเช่ือท่ีว่า "More 
educational opportunities for all" หรือการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้สำหรับทุกคน จึงมีการ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนด้วยผู้เช่ียวชาญจากท้ังท่ัวประเทศท่ีคอยดูแลและสนับสนุนคุณครูผู้สอนใน
ระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษาในการกระตุ้นจูงใจผู้เรียนให้เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะค้นหาความรู้
ด้วยวิธีการส ารวจและกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธี ท่ีเหมาะสม ดังนั้นโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยจึงเป็นส่วนสนับสนุนท่ีส าคัญในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน (Haus 
der kleinen Forcher, 2015) ในสภาพการณ์ปัจจุบันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราและมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สังคมของ
เราจึงต้องให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสท่ีจะพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนี้ได้ต้ังวัตถุประสงค์อันแสนยิ่งใหญ่ไว้คือเพื่อให้เด็กใน
ประเทศเยอรมนีท่ีมีอายุต้ังแต่ 3 -10 ปี ให้ได้พบมีประสบการณ์กับเรื่องของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีทุกวันและด้วยการท างานของมูลนิธิเด็ก ๆเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการท่ีจะค้นหาการ
เรียนรู้ท่ีน่าต่ืนเต้นและด้วยวิธีที่สนุกสนานด้วยตัวเขาเองในต้ังแต่ช้ันปฐมวัยการพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการเรียนของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้สนับสนุนผู้สอนท้ังในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ใน
การดูแลก ากับผู้เรียนให้ได้ได้ท ากิจกรรมการเรียนด้วยการค้นคว้า ใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ ใน
โลกแห่งการทดลองและมุ่งเน้นให้เกิดเป็นความสามารถพื้นฐานด้วยการสนับสนุนและการพัฒนาท่ี
เหมาะสม (Haus der kleinen Forcher, 2015) 

พันธกิจ  

1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจะท าให้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรประจ าวัน ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง ในประเทศเยอรมนี 

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ได้ “ลงมือ
ปฏิบัติจริง”โดยโครงการจะสนับสนุนการท างานของครูผู้สอนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและส่งเสริม
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการด้วย  

3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งจะท าให้มั่นใจได้ว่าในอนาคตจะมีคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นนักวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกร  
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ความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี  

ด้านปริมาณ  

ในระยะเวลา3ปีมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 
9,000 แห่ง และคาดการณ์ไว้ว่าภายใน 2 ปีข้างหน้าจะมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียน
ประถมศึกษาเข้า ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 50 จากจ านวนท้ังหมด 45,000 แห่งในประเทศ
เยอรมนี  

ด้านคุณภาพ  

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมาก
ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งครูผู้สอนร้อยละ 85 เปล่ียนเจตคติท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียนประถมศึกษาให้การตอบรับในทางท่ีดีอย่างมาก  

 จากการศึกษาผลของการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศเยอรมัน ผู้วิจัยพบว่า
ความส าเร็จนั้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรท้ังประเทศท่ีต้องการ
ขับเคล่ือนการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีผลท าให้
ประเทศเยอรมันเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อมาในปัจจุบัน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรระบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ในประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2552 และ
โรงเรียนนั้นอยู่ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการนี้ประสบความส าเร็จในการปลูกฝัง
ความสนใจและรักวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัยได้อย่างดีพระองค์จึงมีรับส่ังว่าอยากเห็นโรงเรียนอนุบาล
ในประเทศไทยได้ระบบการเรียนท่ีบ่มเพาะพัฒนาทักษะความสนใจใฝ่รู้และเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
ในเด็กไทยต้ังแต่วัยปฐมวัยบ้าง จึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศไทย  

 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด และสถาบันส่งเสริมการสอน      
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ร่วมมือกันศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนี โดยติดต่อกับ มูลนิธิ Haus der Kleinen Forscher ด้วยการ
ประสานงานของ Mr.Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตน ากิจกรรมนี้มาทดลองท าในประเทศไทย
บัดนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และมูลนิธิ Haus der Kleinen Forscher เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
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 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัด และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 -6 ปีในประเทศไทย ขึ้นด้วยเหตุผลคือ  

1.  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาตระหนักถึงความส า คัญของวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี เพราะในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากท่ีจะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง อีกท้ังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทุก ๆเรื่องต้ังแต่
การด ารงชีวิตประจ าวันการพัฒนาชุมชนของตนเองตลอดจนการพัฒนาประเทศเพราะความรู้
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีความส า คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  

2.  เด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น (3 - 10 ปี) จากงานวิจัยหลายช้ินยืนยันว่า เป็นช่วง
ท่ีมีความส าคัญมาก เพราะมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ า สูงสุด เป็นวัยท่ีหากมีการ 
วางรากฐานท่ีดีเด็กจะมีเจตคติและทักษะพื้นฐานท่ีดีด้านวิทยาศาสตร์ และหากครูผู้สอนสามารถจัด
ประสบการณ์โดยใช้เทคนิคกระบวนการสอนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กจะท าให้มี
เจตคติท่ีดี ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้มุ่งการวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ให้เด็กฝึกสังเกต รู้จักตั้งค าถาม และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เติบโตขึ้นเป็น
บุคลากร ท่ีมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร 
หรืออาชีพอื่น ๆ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย, 2557) 

วัตถุประสงค์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ริเริ่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโดย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ผ่านการทดลองอย่างง่ายและมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์  

2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสังเกตรู้จักคิดต้ังค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  

3. เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และทรัพยากรบุคคลใน
อาชีพต่าง ๆ  
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4. เพื่อสร้างผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ท่ีช่วยผลักดันให้โรงเรียนต่ืนตัวและ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา  

5. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก  

แนวคิดทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในการจัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 การจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นจากคำถามท่ีว่า "เด็กสามารถท่ี
จะเรียนรู้ได้อย่างไร" และพวกเขาใช้วิธีการใดในการเรียนรู้ ท่ีจะพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และ
การศึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการในช่วงหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา ก็ได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กระบวนการรับรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี และในตอนนี้นักวิจัยในสาขานี้ ก็
สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี และแนวคิดทฤษฎีท่ี
น ามาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีดังต่อไปนี้            
(Haus der kleinen Forcher, 2015) 

1. ทฤษฎีการสร้างความรู้  

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นหรือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรื่อง
ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียน
ได้วิเคราะห์หรือตั้งค าถามจากโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) 
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นในกลุ่มมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งน าไปสู่การ
ค้นคว้าหาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่  

แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ 

 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ไว้คล้าย ๆ กันดังนี้  
Fosnot (Fosnot, 1996) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎเีกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้โดย
อาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยาท่ีใช้อธิบายว่าความรู้คืออะไรมาอย่างไรซึ่งความรู้
เป็นส่ิงท่ีไม่หยุดนิ่งมีการเปล่ียนแปลงได้และมีการพัฒนาโดยอาศัยส่ือกลางทางสังคมและวัฒนธรรม 
ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมได้ด้วยตนเองโดยต้องต่อสู้กับความขัดแย้งระหว่าง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างกับความรู้เดิม  

 Glaserfeld (1991, อ้างถึงใน (จิราภรณ์ พิมใจใส, 2553) ได้ให้ความหมายสอดคล้องกับ
Perkins (Perkins, 1999) ว่าทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้ท่ีมี
พื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยา โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่บุคคลสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ โดยอาศัยการเพิ่มประสบการณ์จากส่ิง  
ต่าง ๆ เหล่านั้น  
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 Henderson (1993 :4 –5) อ้างถึงในพิมพันธ์  เดชะคุปต์  (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ , 2544)  
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการทางคิดด้วยตนเอง โดยผู้สอน
ไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ของผู้เรียนได้แต่ผู้สอนสามารถ
ช่วยผู้เรียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญา ซึ่งเป็นสภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ผู้เรียนต้องพยายามปรับ
ข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ท่ีมีอยูเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ แนวคิดนี้ถือว่าการเรียนรู้ของนักเรียน
สามารถเกิดข้ึนได้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ผู้สอนต้องพยายามช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงเนื้อหาความรู้ให้เข้า
กับประสบการณ์เดิม และวัตถุประสงค์ของผู้เรียนจึงจะท าให้เกิดความรู้ท่ีมีความหมาย และจาก
ความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นภายใน
ตัวผู้เรียน ท่ีจะแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ (Construct) ด้วย ตนเอง ความรู้จะเกิดข้ึนเมือ่ผู้เรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์กับบุคคลอื่นหรือส่ิงท่ีพบเห็นรอบตัว แล้วน ามาสัมพันธ์กับ
ส่ิงท่ีเรียนใหม่ โดยมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของตนเอง  

 ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ได้เกิดนักการศึกษากลุ่มปัญญานิยมท่ีรู้จักกันในนาม
ของนักการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) มีแนวคิดในการจัดการศึกษาท่ีตรงข้ามกับ 
แนวคิดเดิมกล่าวคือนักการศึกษากลุ่มนี้มีความเช่ือว่า ความรู้เป็นส่ิงท่ีบุคคลแต่ละบุคคล จะต้องสร้าง
ขึ้นมาด้วยตนเอง Gredler (Gredler, 1997) ได้จ าแนกผลงานกลุ่มคอนสตรัคติวิซึมท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนไว้ 2 กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มท่ีเรียกว่าคอนสตรัคติวิซึมท่ีเข้มงวด (Radical Constructivist) 
หรือคอนสตัคติวิซึมเชิงปัญญา (Cognitive Constructivist) เป็นกลุ่มท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางปัญญาของ Piaget เน้นการสร้างความรู้เป็นรายบุคคลศึกษาความแตกต่างของ
พัฒนาการเป็นรายบุคคลไม่ให้ความส าคัญกับสถานการณ์ทางสังคมท่ีการเรียนรู้เกิดขึ้น กลุ่มท่ีสอง
เรียกว่า คอนสตัคติวิซึมเชิงสังคม (Social Constructivist) เป็นกลุ่มท่ีมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์
สังคมของVygotsky เน้นบทบาทของภาษาและสังคมในการสร้างความรู้เนื่องจากเช่ือว่าการเรียนรู้
เป็นส่ิงท่ีมีในสังคมโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นในสภาพทางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ การเรียนรู้เกิด
ได้ในทุก ๆ ท่ี เช่น ในโรงงาน โต๊ะอาหาร สนามเด็กเล่น ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าองค์ประกอบทางสังคม
เป็นองค์ประกอบหลักท่ีท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกภายนอกหรือเกิดการเรียนรู้
นั่นเอง จึงเน้นการเรียนรู้ในสภาพชีวิตจริงมากกว่าการเรียนในโรงเรียน  

 ในการจัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนี้  ได้ใช้แนวคิดคอนสตัคติวิซึมเชิงสังคม 
(Social Constructivist) มาใช้เป็นพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ เพราะได้กล่าวถึงนักการศึกษาชาว
รัสเซีย คือ Vygotsky ท่ีไ ด้ให้แนวคิดเกี่ยวกับพื้นท่ีรอยต่อของพัฒนาการท่ี  Vygotsky ไ ด้ให้
ความส าคัญไม่แพ้กับเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมเรื่องอื่น ๆ เพราะมีสมมติฐานเบื้องต้น
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ท่ีว่าท้ังมนุษย์และสัตว์ก็มีกระบวนการสืบทอดทางชีววิทยาเป็นตัวก าหนดพัฒนาการขั้นพื้นฐานทาง
สมองอันประกอบด้วยการรับรู้ (Perception) การจ าอย่างง่าย (Simple Memory) และความสนใจ
โดยธรรมชาติ (Involuntary Attention) ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ รู้จักประดิษฐ์
สัญลักษณ์ขึ้นใช้ในการส่ือสารรู้จักสร้างและใช้ส่ิงเร้า ในฐานะท่ีเป็นเครื่องช่วยการจ าและการคิด ส่ิง
เหล่านี้ก็มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเรียกว่า กระบวนการสืบทอดทางประวัติศาสตร์
สังคม (Sociohistorical Heritage) ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์ มนุษย์ถึงมีพฤติกรรมท่ีต่างจากสัตว์
โลกชนิดอื่น เนื่องจากการสืบทอดทางภาษา และระบบ สัญลักษณ์ส่งผลให้ระบบการท างานของ
มนุษย์ พัฒนาจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงหรือซับซ้อนยิ่งขึ้น และทฤษฎีของ Vygotsky นอกจากจะให้
ความส าคัญกับภาษาและการมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะเป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างพัฒนาการทางสมอง
แล้ว ส่ิงท่ี Vygotsky ให้ความส าคัญไม่แพ้กัน ก็คือการพัฒนาการความสามารถทางสมองระดับสูงต้อง
เน้นพัฒนากรท่ีเหนือความสามารถปัจจุบันของเด็กท่ีเรียกว่าขอบเขตของการพัฒนาใกล้ชิด (Zone of 
Proximal Development) โดยใช้สถานการณ์ท่ีเลยขีดความสามารถของเด็กแต่อยู่ในขอบเขต
ศักยภาพท่ีเด็กจะสามารถท าได้ด้วยการช่วยเหลือแนะน าของผู้ใหญ่การท าร่วมกับเพื่อน ๆ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถทางสมองของเด็ก ผลจากการทดลองของไวกอทสกีกับเด็กสอง
คนท่ีมีอายุสมอง 8 ปี พบว่าหลังจากใช้วิธีดังกล่าวเด็กคนหนึ่งสามารถแก้ปัญหาของเด็กอายุ 12 ปีได้ 
เด็กอีกคนหนึ่งสามารถแก้ปัญหาของเด็กอายุ 9 ปีได้ ซึ่งอธิบายว่าการรู้ความหมายของภาษาหาก
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ส่ิงส าคัญคือพัฒนาการในเขตของการพัฒนา
ใกล้ชิดจะถูกสร้างขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กหรือเด็กกับเด็กท่ีเก่งกว่า ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางเชาว์ปัญญาของPiaget และของ Vygotsky เป็นรากฐานท่ีส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ ซึ่ง
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลนั้น  มีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือซึมซับ 
(Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลรับซึมซับข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างท่ีมีอยู่เดิม หาก
ไม่สัมพันธ์กันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ใน 
สภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) จะ
เห็นได้ว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมต้ังแต่เกิด ซึ่งนอกจากส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว ก็ยัง
มีส่ิงแวดล้อมทางสังคม ซึ่งก็คือวัฒนธรรมท่ีแต่ละสังคมสร้างขึ้น ดังนั้นสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เริ่ม
ต้ังแต่สถาบันทางครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคลและเพื่อให้ง่าย
ต่อความเข้าใจจึงขออธิบายเป็นแผนภาพของทฤษฎีการสร้างความรู้ดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิท่ี 3 กระบวนการเรียนรู้โดยการดูดซึม (Assimilation) 
 

แผนภูมิท่ี 4 กระบวนการปรับสภาวะให้สมดุล (Accommodation) 
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แผนภูมิท่ี 5 สภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) ในกระบวนการเรียนรู ้

ท่ีมา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์,2557 : 46 – 50 

ด้วยเหตุนี้ Vygotsky (Vygotsky, 1934) จึงเน้นความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคล 

และการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ก้าวหน้าจากระดับพัฒนาการท่ีเป็นอยู่ไปถึงระดับพัฒนาการท่ี

เด็กมีศักยภาพจะไปถึงได้ ไวกอทสกีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "Zone of Proximal Development" 

ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในด้านการจัดการเรียนการสอน Vygotsky อธิบายว่า

ปกติเมือ่มีการวัดพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็กเรามักจะใช้แบบทดสอบมาตรฐานในการวัดเพื่อดู

ว่าเด็กอยู่ในระดับใด โดยดูว่าส่ิงท่ีเด็กท าได้นั้นเป็นส่ิงท่ีเด็กท าได้อยู่แล้วคือเป็นระดับพัฒนาการท่ีเด็ก

บรรลุหรือไปถึงแล้ว ดังนั้นข้อปฏิบัติท่ีท ากันอยู่ก็คือการสอนให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

จึงเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ าให้เด็กอยู่ในระดับพัฒนาการเดิมไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาขึ้น เด็กทุกคนมี

ระดับพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาท่ีตนเป็นอยู่และมีระดับพัฒนาการท่ีตนมีศักยภาพจะไปให้ถึงช่วงห่าง

ระหว่างระดับท่ีเด็กเป็นอยู่ใน ปัจจุบันกับระดับท่ีเด็กมีศักยภาพจะเจริญเติบโตนี้เองท่ีเรียกว่า "Zone 

of Proximal Development" หรือ "Zone of Proximal Growth" ซึ่งช่วงห่างนี้จะมีความแตกต่าง

กันในแต่ละบุคคลแนวคิดนี้ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการสอนซึ่งเคยมีลักษณะ

เป็นเส้นตรง (Linear) โดยการสอนจะต้องน าหน้าระดับพัฒนาการเสมอ การให้ความช่วยเหลือช้ีแนะ

แก่เด็กซึ่งอยู่ในลักษณะของ "Assisted Learning" หรือ "Scaffolding" เป็นส่ิงส าคัญมากเพราะ

สามารถช่วยพัฒนาเด็กให้ไปถึงระดับท่ีอยู่ในศักยภาพของเด็กได้ นักจิตวิทยากลุ่มนี้เน้นความส าคัญ
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ของบริบทท่ีแท้จริง (Authentic Context) เพราะการสร้างความหมายใด ๆ มักเป็นการสร้างบนฐาน

ของบริบทใดบริบทหนึ่ง และกิจกรรมและงานท้ังหลายท่ีใช้ในการเรียนรู้ก็จ า เป็นต้องเป็นส่ิงจริง 

(Authentic Activities / Tasks) และ Vygotsky ยังได้กล่าวไว้อีกว่า “พื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการในวันนี้ 

จะเป็นระดับของพัฒนาการในวันพรุ่งนี้ อะไรก็ตามท่ีเด็กสามารถท าได้โดยอยู่ ภายใต้ความช่วยเหลือ

ในวันนี้ วันพรุ่งนี้เขาจะสามารถท าได้ด้วยตัวของเขาเอง เพียงได้รับการเรียนรู้ ท่ีดีก็จะน ามาซึ่ง

พัฒนาการท่ีเจริญขึ้น” (Vygotsky, 1978) สามารถอธิบายได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 6 พื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการ Zone of Proximal Development 
ท่ีมา : The Haus der Kleinen Forscher Foundation Pedagogy,2015 : 13 

จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นได้ภายในตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้ด้วย
ตนเอง ความรู้ต่าง ๆ และวิธีท่ีได้มาซึ่งความรู้จะถูกสร้างขึ้นจากตัวผู้เรียนเอง และจากการมี 
ปฏิสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้กับผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใหม่ท่ีได้รับมาร่วมกับข้อมูลหรือความรู้ เดิม
ท่ีมีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่นสังคม ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ รวมท้ังใช้ประสบการณ์เดิมมาเป็น เกณฑ์
ช่วยตัดสินใจและสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา หรือท่ีเรียกว่า Schema ซึ่งท าให้การเรียน รู้นั้นมี
ความหมาย โดยท่ีการเรียนรู้เป็น Active Process ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ความรู้และความ เช่ือในแต่
ละบุคคลจะแตกต่างกันและจะมีผลโดยตรงต่อความรู้ใหม่  

 

 

ระดับพัฒนาการท่ี 

สามารถเป็นไปได้ 

ระดับพัฒนาการท่ี 

เป็นจริง 
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2. ทฤษฎีเมตาคอกนิชัน (Metacognition)  

 เมตาคอกนิชันเป็นความคิดขั้นสูงท่ีควบคุมกระบวนการคิดในการเรียนรู้ในความหมายท่ัว ๆ 
ไป เมตาคอกนิชัน หมายถึง การคิดเกี่ยวกับการคิด "Thinking about Thinking" และช่วยนักเรียนใน
การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learn How to Learn) เมตาคอกนิชันมีบทบาทส าคัญในการ
เรียนรู้ และมีความส าคัญท้ังต่อครูผู้สอนและนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการวางแผนในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมาย ความเข้าใจในการตรวจสอบตนเอง และกระบวนการประเมิน เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จของงาน ซึ่งท้ังหมดนี้คือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน  

 เมตาคอกนิชันมีความสัมพันธ์กับระดับสติปัญญา และบุคคลท่ีมีความสามารถทางเมตาคอกนิ
ชันสูง มีแนวโน้มท่ีจะเป็นนักคิดท่ีประสบความส าเร็จ ในทัศนะของ Flavel กล่าวว่า (Flavel,1979 : 
อ้างถึงในพาสนา จุลรัตน (พาสนา จุลรัตน, 2548) เมตาคอกนิชันประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ 2 
ประการ คือ 1) ความรู้ในเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Knowledge) และ 2) ประสบการณ์ใน     
เมตาคอกนิชัน (Metacognitive Experiences) ส าหรับองค์ประกอบแรก คือ ความรู้ในเมตาคอก     
นิชันหมาย ถึงความรู้หรือความเช่ือของบุคคลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมการคิด/ปัญญาของ
บุคคล ซึ่งความรู้ในเมตาคอกนิชันประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 ประการได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับ
บุคคล (Person) 2) งาน (Task) และ3) กลวิธี (Strategy) และองค์ประกอบท่ีสองคือ ประสบการณ์
เกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน ในการพัฒนาเมตาคอกนิชันให้กับผู้เรียนและการสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้  ครู ผู้สอนสามารถฝึกให้ ผู้ เรียนรู้ จักการใช้กลวิธี เมตาคอกนิ ชัน 
(Metacognitive Strategies) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีผ   ้เรียนใช้ควบคุมกิจกรรมการรู้คิดของตน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้เช่น การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพและความเข้าใจใน
การอ่านเป็นต้น นอกจากนี้ผลงานวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า กลวิธีเมตาคอกนิชันสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตน ซึ่งถ้า
ผู้เรียนรู้จักใช้กลวิธี เมตาคอกนิชันเพียงแค่ 1 วิธี ยกตัว อย่างเช่น การใช้แผนผังมโนทัศน์ (Concept 
Mapping) เพื่อช่วยในการเรียนรู้ การเรียนรู้ก็พัฒนาขึน้แล้ว (พาสนา จุลรัตน, 2548) 

ความหมายของเมตาคอกนิชัน  

 นักจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยมเช่ือว่าผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความส า คัญต่อการเรียนรู้ คือเป็นผู้ท่ี 
ควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนเอง (Self - Regulation) การท่ีบุคคลรู้ถึงการคิดของตน และ 
สามารถควบคุมการคิดของตนให้เป็นประโยชน์ไปในทางท่ีต้องการ การรู้ในลักษณะนี้เรียกว่า 
"Metacognition" การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงถือเป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมทางปัญญา 
กล่าวคือเป็นการรู้คิดเหตุผลของผู้เรียน (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2545)  เมื่อสองทศวรรษท่ีผ่านมา 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาค้นพบว่า เมตาคอกนิชันมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ช่วยให้บุคคลหรือ
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ผู้เรียนสามารถควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรู้ของตนเองได้  Anderson (Anderson, 2001) 
ช้ีให้เห็นว่าเมตาคอกนิชันมีประโยชน์และช่วยจุดประกายความคิดให้กับผู้เรียนช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และประสบความส าเร็จในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนท่ีก าลังประสบ
ปัญหาในการเรียน จะเห็นได้ว่าเมตาคอกนิชันเป็นทักษะส าคัญท่ีครูผู้สอนควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ปัญญาด้านอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน (ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ, 2555) 

 ในระยะแรกก่อนท่ีจะมีการใช้ค าว่า “Metacognition” ก็มีการใช้ค าอื่นในการศึกษาวิจัยท่ี
แสดงถึงความหมายเดียวกันเช่นมีการใช้ค าว่า Metamemory, Meta - Component, Executive 
ControlและExecutive Process เป็นต้น ต่อมาภายหลังได้มีการใช้คำว่า “Metacognition”      
กันมากกว่า โดยFlavell (Flavell, 1979) นักจิตวิทยาพัฒนาการเป็นบุคคลแรกท่ี ใช้คำนี้สำหรับใน  
วงการศึกษาไทย คำว่า “เมตาคอกนิชัน” ก็มีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกัน มีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันออกไป 
เช่น "การรู้คิด" (มยุรี บุญเยี่ยม,2545; สุรางค์ โค้วตระกูล,2544; จรรยา ภูอุดม,2544) "ความรู้ทาง         
อภิปัญญา" (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์,2544) "เมตาคอกนิชัน" (วัฒนาพร ระงับทุกข์,2536) "การคิด
อภิมาน" (สุทิน คงโรจนวงศา, 2543; ศุภลักษณ์ สินธนา, 2545) แต่อย่างไรก็ตามเมตาคอกนิชันจะใช้
ช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีความหมายท่ีใกล้เคียงกันซึ่งมีผู้ให้ความหมายของเมตาคอกนิชันไว้
หลายท่าน ดังนี้  

 Flavell (Flavell, 1979) ได้ให้ความหมายว่า “เมตาคอกนิชัน” เป็นความสามารถทาง     
การคิดท่ีบุคคลสามารถรู้ถึงกระบวนการคิดและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการคิดของตน ซึ่งอาจ
ปรากฎเป็นความรู้หรือเป็นกิจกรรมทางการคิดท่ีมีเป้าหมายมีทิศทาง ซึ่งสอดคล้องกับความหมายท่ี 
Costa (Costa, 1984 ) ได้ให้ความหมายว่า “เมตาคอกนิชัน” เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะ
วางแผนก าหนดกลวิธีการส าหรับสร้างข้อมูลท่ีจ าเป็น เพื่อท่ีจะรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการคิดและกลวิธีท่ี
ก าหนดในขณะท าการแก้ปัญหา และสามารถท่ีจะประเมินผลส่ิงท่ีเกิดจากการคิด  

 ส่วน O’Neil และ Abedi (O'NeilH.F.&Abedi, 1996) ได้ให้ความหมายว่า“เมตาคอกนิชัน” เป็น
ทักษะกระบวนการคิด ในระดับสูงของเฉพาะบุคคลในการท่ีจะพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา โดย
กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การตรวจสอบตนเอง (Self-checking) 
การตระหนักรู้ (Awareness) และยุทธวิธีทางความคิด (Cognitive Strategy) โดยการคิดในระดับท่ี
ต่ ากว่าลงมาจะมีความรู้ท าหน้าท่ีในการส่ือสารข้อมูล และการควบคุมท าหน้าท่ีในการส่ังการ  

 พรรณี ซ. เจนจิต (2538: 368) ได้ให้ความหมายว่า “การรู้คิด” เป็นกระบวนการรู้คิดของ แต่
ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงท่ีเรียนหรือรับรู้ และสามารถหาเหตุผลมาอธิบายความคิดและการตัดสินใจของ
ตนเองได้ ตลอดจนมีความตระหนักในความสามารถของตนเองด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถด้าน
สมองของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 155) ได้ให้ความหมายว่า         
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เมตาคอกนิชัน หมายถึงการ ควบคุมและประเมินความคิดของตนเอง ความสามารถของบุคคลท่ีได้รับ
การพัฒนา เพื่อควบคุม ก ากับกระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงาน
และสามารถใช้ยุทธวิธี ท างานจนส าเร็จสมบูรณ์  

 จากความหมายของเมตาคอกนิชันท่ีมีนักการศึกษาให้ไว้หลายความหมายผู้วิจัยสามารถสรุป
ได้ว่า "เมตาคอกนิชัน" เป็นความสามารถในการเข้าใจในความรู้ความคิดของตนเอง เพื่อท่ีจะสามารถ
เลือกกลวิธี หรือวางแผนวิธีการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับความ สามารถในการแก้ปัญหา
ของตนเองได้ จึงท าให้มั่นใจว่างานท่ีท านั้นประสบความส าเร็จ  

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเมตาคอกนิชันให้กับผู้เรียน  

 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545 : 160 - 161) กล่าวว่าเมตาคอกนิชันสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีเรียนรู้กระบวนการคิดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ
เรียนรู้การควบคุมการคิดของตน แม้แต่ในบางสถานการณ์ท่ีบุคคลหรือผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
เมตาคอกนิชันก็สามารถช่วยได้และท าให้สามารถควบคุมเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลวิธีการ
ควบคุมการคิดสามารถช่วยให้กระบวนการคิด แก้ปัญหาประสบความส าเร็จได้และผู้เรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ มักเป็นผู้ท่ีตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเองโดยสามารถวางแผน 
จัดการ ควบคุม และประเมินกระบวนการคิด กระบวนการทางปัญญา กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ ดังนั้นผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเมตาคอกนิชันของตนเอง ในการพัฒนาเมตาคอกนิชันจะต้อง 
อาศัยขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีเรียกว่า “กลวิธีเมตาคอกนิชัน"  
(Metacognitive Strategies)  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) 

 Beyer (1987, อ้างถึงในพาสนา จุลรัตน,2556) อธิบายว่าครูผู้สอนสามารถใช้กลวิธีเมตาคอก
นิชันซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การก ากับ และการประเมิน เป็นแนวทางในการช่วยให้ ผู้เรียนคิด
เกี่ยวกับการคิดของตนเอง เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ง่ายข้ึน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  

  1. การวางแผน (Planning) คือ การท่ีบุคคลหรือผู้เรียนวางแผนว่าจะท างานนั้น ๆ 
ได้อย่างไร โดยผ่านกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

   1.1 การก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ในขั้นแรกผู้เรียนจะต้องก าหนด
เป้าหมายท่ีเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ท่ีจะประสบความส าเร็จ เพื่อน าไปสู่ความ ส าเร็จของงาน
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ที่วางไว้  

   1.2 การเลือกวิธีในการปฏิบัติโดย พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละวิธี
ว่าสอดคล้องกับข้อมูลท่ีมีอยู่หรือไม่แล้ว เลือกวิธีการหรือขั้น ตอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

1.3 การเรียงล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติโดยน าวิธีการหรือขั้นตอนท่ีเลือก
มาเรียงล าดับความส าคัญ เพื่อความสะดวกในการน ามาใช้และตรวจสอบข้อ ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
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   1.4 การระบุถึงอุปสรรคและข้อผิดพลาดโดยพิจารณาถึงปัญหา/อุปสรรค
ความยากล าบากหรือความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  

   1.5 การระบุวิธีการในการแก้ปัญหาอุปสรรค หรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  

   1.6 การคาดคะเนหรือท านายผลท่ีจะเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมี
โดยต้องไม่ลืมว่า เป้าหมายท่ีต้ังไว้คืออะไร เพื่อให้งานประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการได้  

  2. การกำกับการตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนว่าแผนท่ีวางไว้ได้
ด าเนินผ่านมาได้ดีเพียงไรในขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบว่าจะด าเนินต่อไปได้หรือไม่ โดยผ่านขั้นตอน
ย่อย ๆ ดังนี้  

2.1 การตระหนักถึงเป้าหมายของงานไว้ในใจ  

   2.2 การพยายามปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีวางไว้  และวิธีการท่ีน ามาใช้ต้องได้
มาตรฐานและถูกต้องมากท่ีสุด  

   2.3 การตระหนักรู้ว่าวัตถุประสงค์ย่อยใดท่ีจะท าให้งานหรือแผนท่ีวางไว้
ประสบความส าเร็จ   

   2.4 การตัดสินใจสู่การปฏิบัติขั้นตอนต่อไป  

    2.5 การเลือกวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่อไปท่ีเหมาะสม  

   2.6 การตระหนักรู้ถึงข้อผิดพลาดปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึน้ว่ามีอะไรบ้าง 

   2.7 การตระหนักรู้ถึงแนวทางในการขจัดปัญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ท่ี
อาจจะเกิด ขึน้ได้ให้หมด ไป  

  3. การประเมิน (Assessing) เป็นการประเมินท้ังกระบวนการท่ีน ามาใช้เพื่อให้งาน
ประสบ ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และการประเมินผลท่ี จะได้รับ โดยผ่านขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้  

   3.1 การประเมินความส าเร็จของเป้าหมายท่ีต้ังไว้   

   3.2 การพิจารณาผลท่ีได้รับอย่างถูกต้อง ละเอียดรอบคอบและเพียงพอ  

   3.3 การประเมินปัญหาอุปสรรคและข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม  

   3.4 การพิจารณาประสิทธิภาพของแผนท่ีวางไว้ว่าประสบความส าเร็จ
หรือไม่ ถ้าพบว่ามีปัญหาก็ปรับแก้ให้เหมาะสมก่อนจะน าไปใช้อีกในอนาคต   

 จากการศึกษาเรื่องแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาจัดท าเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ผู้วิจัยพบว่าในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนี้  ผู้เรียน
จะได้รับการจัดกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์กว่าการเรียนการสอนรูปแบบปกติ
เนื่องจากผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านการใช้กระบวนการ
คิดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและเรียนรู้การควบคุมการคิดของตนตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเอง
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โดยสามารถวางแผน จัดการ ควบคุม และประเมินกระบวนการคิด กระบวนการทางปัญญา 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้  

แนวทางการจัดการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้ใช้ขั้นตอนของการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ 
ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ใน
ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คุ้นเคยกับกระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ประเด็นทางสังคมและประเด็น
เกี่ยวกับบุคคลได้  (National Research Council [NRC], 2000; Zion, Michalsky & Mevarech, 
2005) Roehrig (2004) อ้างถึงในพจนา มะกรูดอินทร์ (พจนา มะกรูดอินทร์ , 2557) กล่าวว่า      
“การเรียนวิทยาศาสตร์โดยไม่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เหมือนกับการล่องเรือไปโดยไม่มี
จุดหมาย”  

การสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
(Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการท่ีนักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ 
และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมี
ความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเองและเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่าง
ยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ซึ่งในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยนั้น ได้น าแนวคิดทฤษฎีการสืบเสาะหาความรู้มาสร้างเป็น"วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle)" 
ท่ีทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้แปลมาจาก มูลนิธิ Haus der Klienen Forscher 
ประเทศเยอรมนี (Haus der kleinen Forcher, 2015) ซึ่งมีข้ันตอนในการท ากิจกรรมท้ังหมด 6 ขั้น 
ตอน ดังต่อไปนี้ (คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย, 2554) 

 ขั้นที่ 1. ต้ังค าถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  

  การสืบเสาะไม่ได้เริ่มจากการลองผิดลองถูกแบบสุ่ม ๆ  แต่ควรเริ่มจากค าถามท่ีเด็ก
สนใจท่ีจะหาค าตอบ และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าค าถามเหล่านั้นกระตุ้นความ
อยากรู้อยากเห็นของเด็กโดยเฉพาะค าถามท่ีต้ังขึ้นเองโดยเด็ก ถือว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญใน
กระบวนการสืบเสาะ อย่างไรก็ตามผู้สอนสามารถท่ีจะน าเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีกระตุ้น
เด็ก ๆ ได้ แต่ค าถามเหล่านี้ควรเกิดขึ้นจากการสังเกตของเด็ก  
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ขั้นที่ 2. รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน  

  ในตอนเริ่มต้นเด็กควรจะได้คิดเกี่ยวกับค าถามนั้น ๆ แต่ไม่ใช่การถามค าถามเพื่อ
ทดสอบความรู้ของเด็ก แต่เป็นการเตรียมเด็กส าหรับกระบวนการสืบเสาะและพัฒนาความคิดของเด็ก
โดยให้เด็กระลึกถึงความรู้เดิมเพราะความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นได้ต้องพัฒนาต่อยอดจากความรู้เดิม
ไม่เช่นนั้นความรู้ใหม่จะไม่มีความหมายและไม่คงทน ครูควรแสดงให้เห็นด้วยว่าให้ความสนใจกับ
ความรู้เดิมอย่างเต็มท่ี และควรถามค าถามกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนกลับเกี่ยวกับแนวคิดของเด็ก  

ขั้นที่ 3. ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ  

  ในขั้นนี้เด็กจะได้หาวิธีการท่ีเหมาะสมในการทดลองความคิดของตนสำคัญอย่างยิ่งท่ี
เด็กจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบการด าเนินการสืบเสาะ เด็กมีความคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น วัสดุ
อุปกรณ์อะไรบ้างท่ีเด็กต้องใช้ในการทดลองและด าเนินการสืบเสาะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากและเด็ก
มักจะต้องท าซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง ดังนั้นเราต้องให้เวลากับเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้ง  

 ขั้นที่ 4. สังเกตและบรรยาย  

  ในกระบวนการเรียนรู้ส่ิงท่ีควรให้ความส าคัญท่ีสุดคือประสบการณ์ท่ีเด็กจะได้รับครู 
ควรต้ังค าถามให้เด็กได้สังเกตกระบวนการอย่างใกล้ชิดและบรรยายส่ิงท่ีพบอย่างละเอียดว่าส่ิงท่ีพบ
ระหว่างการด าเนินการสืบเสาะเป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นและควรฟังอย่างต้ังใจเพราะส่ิง
ท่ีเด็กพูดออกมาจะสะท้อนความคิดเขานอกจากคอยต้ังค าถามและน าทางให้พวกเขา แล้วครูยัง
กระตุ้นให้เด็กสนใจส่ิงส าคัญในการสืบเสาะนั้น ๆ ได้  

 ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูล  

  การบันทึกช่วยให้เด็กจดจ าประสบการณ์ท่ีได้รับและสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง 
ตัวอย่าง เช่นการเตรียมภาพวาด ภาพถ่าย ตารางบันทึกหรือป้ายประกาศในการบันทึกผลร่วมกันกับ
เด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ได้สรุปส่ิงท่ีเขาท าขณะด าเนินการสืบเสาะ โดยการกระตุ้นให้เด็กทบทวนความคิด
ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ครูเห็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของเด็ก 

  ขั้นที่ 6 อภิปรายผล 

  เป็นการพูดคุยกันกับเด็กถึงผลท่ีได้จากการสืบเสาะ สร้างความเช่ือมโยงระหว่างผลท่ี
ได้กับ ค าถามเริ่มต้นและความรู้เดิมร่วมกับเด็กสมมติฐานท่ีต้ังด้วยตนเองและอะไรท่ีเด็กอยากรู้ เด็กได้
ค้นพบอะไร สอบถามถึงวิธีการหาส่ิงท่ีเขาต้องการค้นพบ และมีวิธีการด าเนินการอย่างไร ท าไมจึงท า
เช่นนั้น พบปัญหาหรือมีอุปสรรคใดเกิดขึ้นและควรแปลความหมายจากส่ิงท่ีเด็กสังเกต ท้ังนี้ผู้สอน
จ าเป็นท่ีจะต้องหลีกเล่ียงการใช้ค าศัพท์ หรือภาษาทางวิทยาศาสตร์ท่ีซับซ้อนเกินไปส าหรับเด็ก เมื่อ
เด็กถามค าถาม ควรถามเด็กว่าเด็กคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง บางครั้งขั้นอภิปรายผลอาจจะไม่ใช่ขั้น
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สุดท้ายหรือส้ินกระบวนการสืบเสาะ ถ้าเด็กมีค าถามใหม่เกิดข้ึนและน าไปสู่ค าถามและข้อสันนิษฐานท่ี
ต้องการหาค าตอบเพิ่มเติม ในกรณีนี้วัฏจักรการสืบเสาะก็จะเริ่มใหม่อีกรอบ จากขั้นตอนท้ัง 6 
ขั้นตอนนี้ สามารถสร้างเป็นแผนภาพวัฏจักรการสืบเสาะได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7 วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Circle) ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ท่ีมา : The Haus der Kleinen Forcher Pedagogy, 2015 : 33) 

เห็นได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียน
ศึกษาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์และยังสอดคล้อง
กับการวิจัยของ Roehrig (2004) อ้างถึงใน พจนา มะกรูดอินทร์ (พจนา มะกรูดอินทร์, 2557) ท่ีว่า
ผู้เรียนจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้เมื่อเห็นว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาได้อย่างไร  

 การสืบเสาะหาความรู้เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการส ารวจธรรมชาติและ
ส่ิงต่าง ๆ ในโลก และน าไปสู่การถามค าถามและท าการสืบค้นเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ (Educational 
Broadcasting Corporation, 2003) การสืบเสาะหาความรู้  เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย คือ การถามค าถาม ออกแบบการ ส ารวจข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ การ
สรุปผล การคิดค้น ประดิษฐ์ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็และ ส่ือสารค าอธิบาย (Wu H. and Hsieh 
C., 2006) โดยสรุปการสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาอธิบาย
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ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งวางอยู่บนพื้น ฐานของหลักฐานหรือเหตุผลต่าง ๆ และอีกความหมาย
คือเป็นกระบวนการท่ีนักเรียน ใช้ในการค้นคว้าหาค าตอบอย่างมีระบบเพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ต้องการศึกษา  

 จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและความส าคัญของการจัดต้ังมูลนิธิ  The Haus Der 
Kleinen Forcher ประเทศเยอรมนี และการจัดต้ังโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยใน
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจัยสามารถสรุปออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้
ดังนี้ 

 1.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี (Haus Der Klienen Forcher) 
จัดต้ังขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ท่ีต้องการท่ีจะปลูกฝังความสนใจ และนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย
และประถมศึกษาท าให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศเยอรมันประสบความส าเร็จได้ด้วย
ความเช่ือท่ีว่า "More educational opportunities for all"  

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้จัดต้ังขึ้นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ 
Haus Der Klienen Forcher ประเทศเยอรมนี ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี บริษัทนานมีบุ๊คส์จ ากัดและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการ
ทดลองอย่างง่ายและให้สนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้ได้รู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้รู้จัก
การคิดต้ังค าถามและค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง จนเป็นการวางรากฐานระยะยาวในการสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพต่าง ๆ  

 3.   แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้
ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้ 1)ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) เพื่อส่งเสริมและ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักกับวิธีการเรียนรู้  แสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จน
น าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบหรือการสร้างความรู้ใหม่ 2)ทฤษฎีเมตาคอกนิชัน (Metacognition) เป็น
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับเรื่องของการคิด ช่วยให้ผู้เรียนในการเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร เพราะผู้เรียนจะ
เข้าใจความสามารถในการเรียนของตนเองจึงสามารถเลือกวิธี  หรือวางแผนในการเรียนรู้ ในการ
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับตัวเองจึงท าให้มั่นใจได้ว่างานท่ีท านั้นจะประสบความส าเร็จ 

 4.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้ใช้ขั้นตอนของการ

สอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) น ามาสร้างเป็นวัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry 

Cycle) ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นกระบวนการท่ี

ผู้เรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนเกิดเป็นการเรียนรู้

อย่างมีความหมายจึงสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายส าคัญส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์คือการสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ
คิด (Thinking Skill) ด้วยตนเองได้และช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะท่ีส าคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถต้ัง 
สมมติฐาน (Hypothesizing) ได้และสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ด้วยทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
ทักษะท่ีส าคัญนี้สามารถอธิบายได้ด้วยค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่นวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Method) ความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์  (Scientific Thinking) และการคิดเชิงวิจารณ (Critical 
Thinking) ค าศัพท์ท่ีนิยมใช้กันท่ัวไปแทนทักษะดังกล่าวนี้คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Process Skills) ซึ่งหมายถึงความสามารถและความช านาญในการใช้ความคิดและ
กระบวนการคิดเพื่อค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ การคิดลักษณะนี้เป็นทักษะทางปัญญา 
(Intellectual Skill) ซึ่งเป็นการท างานของสมอง และไม่ใช่ทักษะท่ีเกิดขึ้นจากการท าปฏิบัติการต่างๆ 
(Psychomotor หรือ Hands-on skill) (สมเกียรต ิพรพิสุทธิมาศ, 2551) 

ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

      ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการแสวงหาความรู้ความ
จริงทุกสาขาวิชา และเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

      นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายและความส าคัญของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 

      สุวัฒน์ นิยมค้า (2531 : 164) และวรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2532 : 
V) ได้กล่าวเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual 
Skill) ท่ีนักวิทยาศาสตร์และผู้น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้าสืบ
เสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ 

      พจน์ สะเพียรชัย (2517 : 49) และผุสดี ตามไท (2527 : 30) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกถึงความสามารถในด้านการ
สังเกต การวัด การบันทึกข้อมูลและส่ือความหมาย การจักกระท ากับข้อมูล การแปลความหมาย 
ข้อมูลและการสรุป การสร้างสมมติฐาน การออกแบบและการด าเนินการทดลอง การค านวณ และ
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ 

      จ านง พรายแย้มแข (2529 : 7) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นส่ิงจ าเป็น
ท่ีส าคัญ ในการช่วยฝึกฝนให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ในการสอนกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ครูผู้สอนควรเน้นทักษะกรบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

      สุวิมล เข้ียวแก้ว (2527 : 18) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบ
ร่วมของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ หรือกว่าได้ว่า เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝนความคิดอย่างมี
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เหตุผลและมีระบบ พฤติกรรมนี้จะสะสมข้ึนในตัวของผู้เรียน ในขณะท่ีท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์
และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับวิชาอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

      นิคม ทาแดงและสุจินต์ วิศวธีรานนท์ (2525 : 48) ให้ความหมายว่าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประการหนึ่ง ของการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพราะ
การท างานตามข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ละขั้นตอน จนประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว
ขึ้นอยู่กับความสามารถ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน 

     วาสนา พรมสุรินทร์ (2540 : 27) กล่าวไว้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกอันเกิดจากความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความช านิ
ช านาญ และความคล่องแคล่วในการเสาะแสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Gange’ (Gange’ 1965 : 1) ไ ด้กล่าวไว้ว่า  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็น
องค์ประกอบร่วมในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และเน้นว่าการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้เกิดข้ึนในตัวเด็กนั้นเป็นวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 

จากความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการทางความคิดและเป็นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual Skill) ท่ีต้อง
สร้างให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน ท าให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     สมาคมการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้น สูงของอเมริกา  (American Association for the 
Advancement of Science, 1989) กล่าวว่า ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนควรรับรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง (Fact) หลักการ (Principle) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีท้ังหมด 13 ทักษะ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Science Process Skills) ได้แก่ 

      1. การสังเกต (Observation) 

        2. การวัด (Measurement) 

        3. การจ าแนกประเภท (Classification)  

        4.การหาความสัมพันธ์ ระหว่ างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  (Space/Space 
Relationships and Space/Time Relationships)  

       5. การค านวณ (Using Number) 
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        6. การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล (Organizing Data and Communication)  

        7. การลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inference) 

        8. การพยากรณ์ (Predication) 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ (Integrated Science Process Skills) ได้แก่ 

      9. การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) 

        10. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  

        11. การก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling) 

      12. การทดลอง (Experimenting) 

        13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 

      ส าหรับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2524 : 1-17) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการศึกษาวิทยาศาสตร์
เพราะว่าการศึกษาของวิทยาศาสตร์จะต้องมีการค้นคว้า  ทดลอง เพื่อหาข้อเท็จจริงและพิสูจน์
กฎเกณฑ์บางอย่าง และใช้กฎเกณฑ์ของสมาคมการศึกษาวิทยาศาสตร์ขึ้นสูงของสหรัฐอเมริกา 
(American Association for The Advancement of Science : AAAS) โดยแบ่งทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้นฐานเป็น 13 กระบวนการ แบ่งออกเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะดังนี้ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Science Process Skills) ได้แก่ 

        1. การสังเกต (Observation) 

        2. การวัด (Measurement) 

        3. การจ าแนกประเภท (Classification)  

        4.การหาความสัมพันธ์ ระหว่ างสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา  (Space/Space 
Relationships and Space/Time Relationships)  

        5. การค านวณ (Using Number) 

        6. การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล (Organizing Data and Communication)  

        7. การลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inference) 

       8. การพยากรณ์ (Predication) 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ (Integrated Science Process Skills) ได้แก่ 

        9. การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) 

        10. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  

        11. การก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling) 

        12. การทดลอง (Experimenting) 

        13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 

 ซึ่งจะเห็นได้ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้อ้างอิงทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากสมาคมการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของอเมริกา (American 

Association for The Advancement of Science : AAAS.) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยได้ครบทุกทักษะกระบวนการ โดยมีการแบ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ออกเป็น 2 ขั้นเช่นเดียวกันโดยแบ่งออกเป็น 1)ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic 

Science Process Skills) จ านวน 8 ทักษะ และ2)ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

(Integrated Science Process Skills) จ านวน 5 ทักษะ 

พฤติกรรมที่แสดงว่ามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2554) ได้ก าหนดพฤติกรรมท่ีแสดงว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ดังรายละเอียด 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Science Process Skills) 

      1. ทักษะทางการสังเกต หมายถึง ความช านาญในการใช้อวัยวะรับความรู้สึกอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือท้ังหมด ค้นหาเกี่ยวกับเหตุการณ์และสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุ เช่น สี ขนาดและรูปร่าง 

        ในการใช้ทักษะการสังเกตนั้น เราควรได้เรียนรู้ว่าอวัยวะรับความรู้สึกแต่ละอย่างนั้น ช่วยใน
การสังเกตลักษณะและสมบัติของวัตถุ การเปล่ียนแปลงของวัตถุท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมี
ผู้ท าให้เกิดและข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการกะประมาณ 

        การมองเห็น เป็นการสังเกตท่ีใช้ตาช่วยในการสังเกตลักษณะและสมบัติของวัตถุ เช่น ขนาด 
รูปร่าง และสีของวัตถุ และสังเกตว่าวัตถุเหล่านั้นอาจมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างไร 

        การได้ยิน เป็นการสังเกตท่ีใช้หูช่วยในการสังเกตลักษณะและสมบัติของวัตถุ เช่น ความดัง 
ระดับเสียง และจังหวะของเสียง  

        การสัมผัส เป็นการสังเกตท่ีใช่ผิวกายช่วยในการสังเกตถึงความหมายหรือความละเอียดของ
เนื้อวัตถุรวมถึงขนาด รูปร่างและอุณหภูมิของวัตถุอีกด้วย 
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        การชิม เป็นการสังเกตท่ีใช้ล้ินช่วยในการสังเกตสมบัติของส่ิงนั้น ว่ามีรสขม เค็ม เปรี้ยวและ
หวานอย่างไร 

        การได้กล่ิน เป็นการสังเกตท่ีใช้จมูกในการสังเกตความสัมพันธ์ของวัตถุกับกล่ินท่ีได้พบนั้น แต่
เนื่องจากการบรรยายเกี่ยวกับกล่ินนั้นเป็นเรื่องยาก จึงมักบอกในลักษณะท่ีแสดงความสัมพันธ์ของ
กล่ินท่ีได้รับนั้นกับกล่ินของวัตถุท่ีคุ้นเคย เช่น กล่ินกล้วยหอม กล่ินมะนาว กล่ินชาและกล่ินกาแฟเป็น
ต้น 

         ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการสังเกตคือ  ผู้เรียนจะต้องมี
ความสามารถดังต่อไปนี้   

           1.1 ระบุและบรรยายสมบัติของวัตถุได้ โดยการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง 

  1.2 บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุได้โดยการกะประมาณ เช่น น้ าหนัก ขนาด 
อุณหภูมิเป็นต้น 

         1.3 บรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีสังเกตได้ เช่น ลักษณะของสถานการณ์ท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ล าดับข้ันตอนของการเปล่ียนแปลง  

        2. ทักษะการวัด หมายถึง ความช านาญในการแสดงจ านวนของวัตถุหรือสารในรูปเชิง
ปริมาณท่ีมีหน่วยแสดงเช่น เมตร ลิตร กรัม และนิวตัน และความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสม เช่น ไม้เมตร ไม้บรรทัด นาฬิกา เครื่องช่ัง ไม้โปรแทรกเตอร์ หรือใช้วัตถุท่ีคุ้นเคยเป็นหน่วย
เทียบในการวัดปริมาณหรือใช้สเกลในการวาดรูปวัตถุหรือการสุ่มอย่างง่ายและการประมาณ 

          ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการวัดคือผู้เรียนจะต้องมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ 

         2.1 เลือกเครื่องมือได้เหมาะสมกับส่ิงท่ีจะวัด 

         2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได้ 

         2.3 บอกวิธีวัดและใช้เครื่องวัดได้ถูกต้อง 

         2.4 ท าการวัดความกว้าง ความยาว ความสูง ปริมาตร น้ าหนักและอื่น ๆ ได้ถูกต้อง 

         2.5 ระบุหน่วยของตัวเลขท่ีได้จากการวัดได้ 

3. ทักษะการค านวณ หมายถึง ความช านาญในการหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณของส่ิงต่าง ๆ 
นับต้ังแต่การนับ การค านวณ การใช้ตัวเลขกับสูตรและสัญลักษณ์มางวิทยาศาสตร์ได้  

        ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการค านวณคือ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ 
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3.1 นับจ านวนส่ิงของได้ถูกต้อง 

         3.2 ใช้ตัวเลขแสดงจ านวนท่ีนับได้ 

         3.3 บอกวิธีค านวณได้ 

         3.4 คิดค านวณได้ถูกต้อง 

         3.5 แสดงวิธีคิดค านวณได้  

4. ทักษะการจ าแนกประเภท หมายถึง ความช านาญในการจัดกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้ความ
เหมือนหรือความแตกต่างและความสัมพันธ์ร่วมของสถานท่ี ความคิด หรือเหตุการณ์ และสมบัติบาง
ประการของวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ การจ าแนกประเภทเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากในทางวิทยาศาสตร์ เพราะท า
ให้สะดวกในการค้นคว้า และยังท าให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ อีกด้วย โดยท่ัวไปการจ าแนกประเภทส่ิงของ
เกณฑ์ท่ีใช้มักเป็น สี ขนาด รูปร่าง ลักษณะผิว วัสดุท่ีใช้ ราคา ฯลฯ ส่วนพวกส่ิงมีชีวิตมักใช้เกณฑ์
ลักษณะของส่ิงมีชีวิต เช่น อาหาร ลักษณะท่ีอยู่อาศัย การสืบพันธุ์ และประโยชน์ เป็นต้น 

       ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการจ าแนกประเภทคือ ผู้เรียนจะต้องมี
ความสามารถดังต่อไปนี้  

        4.1 เรียงล าดับหรือแบ่งพวกส่ิงต่าง ๆ จากเกณฑ์ท่ีผู้อื่นก าหนดให้ได้ 

        4.2 เรียงล าดับหรือแบ่งพวกส่ิงต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ของตนเอง 

        4.3 บอกเกณฑ์ท่ีผู้อื่นใช้เรียงล าดับหรือแบ่งพวกได้ 

       5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  หมายถึง ความ
ช านาญในการเคล่ือนไหวของวัตถุโดยสามารถนึกเห็นและจัดกระท ากับวัตถุ และเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
รูปร่าง เวลา ระยะทาง ความเร็ว ทิศทาง และการเคล่ือนไหว เพื่อบอกความสัมพันธ์ของมิติและ
ภาวะการณ์นั้น 

       ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่า ผู้เรียนเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลาคือ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

        5.1 บอกช่ือของรูปและทรงทางเรขาคณิตได้ 

        5.2 ช้ีบ่งรูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติท่ีก าหนดให้ได้ 

        5.3 บอกความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติได้ 

        5.4 ระบุรูป 2 มิติ ท่ีเกิดจากการตัดวัตถุ 3 มิติได้ 

        5.5 บอกต าแหน่งและทิศทางของวัตถุโดยใช้ตัวเองหรือวัตถุอื่นเป็นเกณฑ์ 

        5.6 บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนต าแหน่งขนาด หรือปริมาณวัตถุกับเวลา
ได้ 
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       6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล หมายถึง ความช านาญในการท าข้อมูลท่ี
ได้จากการสังเกตมาเสนอในรูปท่ีท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ การส่ือความหมายข้อมูลอาจอยู่ในรูปของการวาด
รูป การแสดงแผนภาพ แผนท่ี ตาราง กราฟ หรือใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด บรรยาย หรือบันทึกข้อมูลท่ี
ได้จากวัตถุ หรือเหตุการณ์นั้น ๆ 

       การส่ือความหมายข้อมูล ส่ิงท่ีจะต้องค านึงในการส่ือความหมายข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้แก่  
ความชัดเจนหรือความสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นย า ความไม่ก ากวมและความกระทัดรัด  

       ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  คือ 
ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

       6.1 เลือกรูปแบบท่ีจะใช้น าเสนอข้อมูลได้เหมาะสม 

        6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบท่ีจะใช้ในการน าเสนอข้อมูลได้ 

        6.3 ออกแบบการน าเสนอข้อมูลตามรูปแบบท่ีเลือกไว้ได้ 

        6.4 เปล่ียนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ท่ีเข้าใจดีขึ้น 

        6.5 บรรยายลักษณะของส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วยข้อความท่ีเหมาะสมกะทัดรัด จนส่ือ
ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

        6.6 บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงต าแหน่งสถานท่ีจนส่ือความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

       7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล หมายถึง ความช านาญในการอธิบายส่ิงท่ีได้จากการ
สังเกตเกี่ยวกับวัตถุหรือเหตุการณ์เฉพาะอย่าง สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการ
ลงความคิดเห็น แปลความหมายข้อมูลท่ีบันทึกไว้ หรือได้มาทางอ้อม แล้วน ามาท านายเหตุการณ์จาก
ข้อมูล ต้ังสมมติฐานจากข้อมูลและลงข้อสรุปจากข้อมูล 

       การลงความคิดเห็นจากข้อมูล เป็นการอธิบายเกินขอบเขตของข้อมูลจากการสังเกตโดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์เดิมและเหตุผลหรือเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วย 

       ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลคือ ผู้เรียนจะต้อง
มีความสามารถดังตอไปนี้ 

      อธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต โดยใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาช่วย 

       การลงความคิดเห็นจากข้อมูลในเรื่องเดียวกัน อาจลงความคิดเห็นได้หลายอย่าง ซึ่งอาจถูก
หรือผิดก็ได้ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ 

       7.1 ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ลงความคิดเห็น 

        7.2 ความสามารถในการสังเกต 

        7.3 ความถูกต้องของข้อมูล 
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        7.4 ความละเอียดของข้อมูล 

      8. ทักษะการพยากรณ์ หมายถึง ความช านาญในการคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นล่วงหน้า
จากข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตหรือการลงความคิดเห็นโดยใช้หลักการ กฎ หรือทฤษฎีประกอบ และ
อาจคาดการณ์ล่วงหน้าภายในขอบเขตหรือนอกขอบเขตของข้อมูลท่ีอยู่ในรูปตารางหรือในรูปของ
กราฟ 

       การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูล เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นภายใน
ขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยู่ 

       การพยากรณ์ภายนอกของขอบเขตข้อมูล เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นภายนอก
ขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยู่ 

       ทักษะการพยากรณ์มีวิธีการต่อเนื่องจากกระบวนการส่ือความหมาย เพราะจะต้องน าข้อมูล
ต่าง ๆ มาจัดกระท าให้เป็นระบบ 

       ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการพยากรณ์คือ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ 

        8.1 ท านายผลท่ีจะเกิดขึ้นจากข้อมูลท่ีเป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีท่ีมีอยู่ได้ 

        8.2 ท านายผลท่ีจะเกิดขึ้นภายในขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยู่ได้ 

        8.3 ท านายผลท่ีจะเกิดขึ้นภายนอกของขอบเขตของข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยู่ได้ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ (Integrated Science Process Skills) 

 9. การต้ังสมมติฐาน หมายถึงการคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศัยการ
สังเกตความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ค าตอบท่ีคิดล่วงหน้านี้เป็นส่ิงท่ียังไม่ทราบหรือยังไม่
เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน  

 สมมติฐานหรือค าตอบท่ีคิดไว้ล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นข้อความท่ีบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม 

 สมมติฐานท่ีต้ังไว้อาจถูกหรือผิด ซึ่งจะทราบได้ในภายหลังการทดลองหาค าตอบเพื่อ
สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่า ผู้เรียนเกิดทักษะการต้ังสมมติฐานคือ  ผู้เรียนจะต้องมี
ความสามารถดังต่อไปนี้ 

  9.1 หาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัยการสังเกต  ความรู้  และ
ประสบการณ์เดิม 
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 10.  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึงการก าหนดความหมายและขอบเขตของค า
ต่าง ๆ (ท่ีอยู่ในสมมติฐานท่ีต้องการทดลอง) ให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้ 

 ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  คือ ผู้เรียน
จะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

  10.1 ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าศัพท์หรือตัวแปรต่าง ๆ ท่ีสามารถ
สังเกตและวัดได้ 

 11. การก าหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึงการบ่งช้ีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร
เกิน (extraneous variable) ท่ีต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ 

 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือส่ิงท่ีเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดผลต่าง ๆ หรือส่ิงท่ีเราท าต้องการ
ทดลองดูว่าเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลเช่นนั้นหรือไม่ 

 ตัวแปรตาม คือส่ิงท่ีเป็นผลต่อเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นเปล่ียนแปลงไป ตัวแปร
ตามก็จะต้องเปล่ียนไปด้วย 

 ตัวแปรท่ีต้องควบคุม คือส่ิงอื่น ๆ นอกจากตัวแปรต้นท่ีส่งผลกระทบต่อการทดลอง ซึ่งจะต้อง
ควบคุมให้เหมือนๆกัน จึงจะท าใหไ้ม่เกิดความ คลาดเคล่ือนของการทดลองได้ 

ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร คือ ผู้เรียน
จะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

  11.1 ก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้ 

  11.2 วางแผนการทดลอง โดยระบุขั้นตอน อุปกรณ์เครื่องมือ และสารเคมีท่ีต้อง
ใช้ได้ 

  11.3 ปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว้ได้จนส าเร็จ 

  11.4 บันทึกผลการทดลองท่ีได้อย่างถูกต้องและเท่ียงตรง 

 12. การทดลอง หมายถึงการท าปฏิบัติการด้วยวิธีใด ๆ เพื่อหาค าตอบหรือตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทักษะนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

 1) การออกแบบการทดลอง หมายถึงการวางแผนก่อนลงมือทดลองจริง เพื่อก าหนดวิธีการ
ทดลอง ซึ่งต้องมีการก าหนดและควบคุมตัวแปรและเลือกใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการ
ทดลองได้อย่างเหมาะสม 

 2) การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือท าปฏิบัติการทดลองจริง 

 3) การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง ซึ่งอาจเป็นผล
การสังเกต ส ารวจ วัด หรือวิธีอื่น ๆ  
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 ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการทดลองคือ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ 

  12.1 ก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้ 

  12.2 วางแผนการทดลอง โดยระบุขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีท่ีต้อง
ใช้ได้ 

  12.3 ปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว้ได้จนส าเร็จ 

  12.4 บันทึกผลการทดลองท่ีได้อย่างถูกต้องและเท่ียงตรง  

 13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยาย
ลักษณะและสมบัติของข้อมูลท่ีมีอยู่ 

 การตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะกระบวนการอื่น ๆ ด้วย เช่นทักษะการ
สังเกต ทักษะการค านวณ เป็นต้น 

 การลงข้อสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลจากการทดลองได้ 

  ส าหรับพฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้เรียนเกิดทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
คือ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

  13.1 แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ 

  13.2 สรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีจากการทดลองและเปรียบเทียบกับข้อมูลของ
ผู้อื่น 

ความส าคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551 : 33) กล่าวถึงความส าคัญของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไว้ว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นลักษณะท่ีใช้อธิบายลักษณะท่ัวไปของการ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งท าใหผู้้เรยีนเรียนรูและมีความเขา้ใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเช่ือมโยงระหว่างประสบการณใหม่และประสบการณเดิมท่ีมีอยู่ทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียน 
สามารถขยายแนวความคิดจากข้อมูลเก็บรวบรวมได้ (Small Idea) และเช่ือมโยงขอ้มูลเหล่า นั้นเพื่อ
อธิบายโดยภาพรวม (Big Idea) ของปรากฏการณใด ๆ ได้อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยังต้องทดสอบ
แนวคิดภาพรวมท่ีผู้เรียนสร้างขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์นี้เปน็การสะสมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มเติม ประสบ
การณทางวิทยาศาสตร์จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่ในเวลานั้นจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึง
จากการทดลองด้วยตนเองด้วยการเรียนรูด้วยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จึงมีความส าคัญในการ
พัฒนาความเข้าใจเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จึงเป็น
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เป้าหมายส าคัญในด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้บรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท่ัวทุกภูมิภาค
ของโลก  

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการรูวิทยาศาสตร์ (Science Literacy) 
ได้ตามลักษณะท่ีสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหนาทางวิทยาศาสตร์ก าหนดได้แก โลกทัศน์ทาง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific Worldview) การสืบเสาะเพื่อหาความรู ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Inquiry) และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Enterprise) การเรียนรูด้วยทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาขึ้นได้โดยการ
เรียนรูด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) ซึ่งเป็นทฤษฎีของเจโรมี บรูนเนอร (Jerome Bruner) 
โดยผ ูเรียนเรียนร ูเพื่อหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีสนใจกับส่ิงแวดลอมด้วยตนเองจากพื้นฐานประสบกา
รณและความรูเดิมท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับช้ันท่ีศึกษาอยู่ จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นความรู้ใหม่ใน
ลักษณะเดียวกับ ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองของพีเอเจต์ (Jean Piaget) 

 ดังนั้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นทักษะแกน (Core Skill หรือ Key Skill 
หรือ Life Skill) ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และช่วยพัฒนาทักษะใน
การส่ือสาร (Communicating Skill) ความคิดเชิงวิจารณ (Critical Thinking) และทักษะในการ
แก้ปัญหา (Problem- Solving Skill) จากหลักฐานท่ีเก็บรวบรวมได้ในช่วงเวลานั้น ๆ 

 จากการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิดทางปัญญาท่ีช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ เนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น ซึ่งจ าแนกตามความยากง่ายของทักษะต่าง ๆ เป็น 2 ประเภท ได้แกทักษะ 
กระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (8 ทักษะ) และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  (5 
ทักษะ) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิม และแนวคิดใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การ
สอนวิทยาศาสตร์เพื่อใหเ้กิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นั้นท าได้หลายรูปแบบเชน การสอน แบบ
โครงงาน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือการสอนแบบสืบเสาะ รวมถึงการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านการใช้วัฏจักรการสืบเสาะ ในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้จากบัตรกิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมจะต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กันออกไป 

การรู้วิทยาศาสตร์  (Scientific Literacy) 

การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เป็นท่ีกล่าวถึงและได้รับความสนใจมาเป็นเวลา
มากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเพราะพยายามท่ีจะส่งเสริมให้
พลเมืองของตนมีความรอบรู้เชิงวิทยาศาสตร์เพราะมองว่าการรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด 
บุคคลแรกท่ีน าค าว่า "Scientific Literacy" มาใช้คือ Hurd (1985) อ้างถึงใน สกลรัตน์ สวัสด์ิมูล 
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(สกลรัตน์ สวัสด์ิมูล, 2545)  ในบทความท่ีช่ือว่า "Scientific Literacy : Its Meaning for American 
Schools" โดย Hurd อธิบายว่า การรู้วิทยาศาสตร์ เป็นความเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์และการ
น าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสังคม และขณะเดียวกัน Champagne and Klopfer (1982 : 503 - 514) 
ก็เห็นด้วยว่าการอยู่ในสังคมท่ีมีความซับซ้อนและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข และ
ประสบความส าเร็จนั้น การรู้วิทยาศาสตร์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นมากโดยจะต้องรู้ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร 
ข่าวสารเชิงวิทยาศาสตร์จะประเมินได้อย่างไร และสังคมควรตัดสินเกี่ยวกับประเด็นของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างไร นอกจากนี้ต้องเข้าใจถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแจ่มชัด เพื่อ
เตรียมพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคมเทคโนโลยีด้วย และในแง่ของการพัฒนาสังคม
เทคโนโลยีจะเห็นว่าการศึกษานั้นจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ชัดเจน แต่เทคโนโลยีนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์เสมอไป แต่ควรเป็นประโยชน์ท่ีมา
จาก 4 ส่วน คือ 

 1. มโนคติทางวิทยาศาสตร์ (scientific concept) 

 2. ทักษะทางเทคนิค (problematic data)  

 3. ทฤษฎีทางวิศวกรรม (engineering theory)  

 4. ทักษะเฉพาะ (technical skill)  

 พร้อมกันนี้ Fleming อ้างถึงใน สกลรัตน์ สวัสด์ิมูล (สกลรัตน์ สวัสด์ิมูล, 2545) ได้ยกตัวอย่าง
การใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่มีความรู้ทาง
เทคโนโลยี ไม่เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและแนะน าว่านักเรียนควรเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีอีกด้วย  

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การรู้วิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็น
เป้าหมายหลักของการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันโดยพยายามส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับทุก
คนและพร้อมกันนี้ ส่ิงท่ีพลเมืองทุกคนทุกคนต้องการคือความสามารถระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และนักเรียนทุกคนท่ีศึกษาอยู่ ท้ังในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่นใช้หลักการพื้นฐานไปสู่การอธิบายส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่ือมโยงวิทยาศาสตร์ไปสู่สังคมและประเด็นปัญหาของแต่ละคนใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การแก้ปัญหา เข้าใจในประเด็นปัญหาต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ใช้
ทักษะท่ีมีอยู่เพื่อเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกันผู้ทื่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาเองต้องค านึงถึงภูมิหลัง
นักเรียน ท้ังด้านวัฒนธรรมและภาษาด้วย และส าหรับประเทศไทยนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการรู้
วิทยาศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากการปฏิรูปการศึกษา พ .ศ.2542 โดยมีเป้าหมายของการศึกษา
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วิทยาศาสตร์ คือการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีจะเน้นประยุกต์ความรู้ (Knowledge) และการรู้วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

ความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์ 
 การรู้วิทยาศาสตร์ แปลมาจากภาษาอังกฤษ "Scientific Literacy" และการระบุความหมาย
ของค าว่า การรู้วิทยาศาสตร์มีความหมายและแตกต่างกันไปจากการเริ่มต้นใช้ค าว่า การรู้วิทยาศาสตร์
ของ Paul Deh. Hurd (อ้างถึงในจุฬารัตน์ ธรรมประทีบ,2557 : 71)  ท่ีได้แสดงความคิดเห็นว่าการ
ตีความและการนิยามความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องนั้นจะต้องประกอบไปด้วยส่วนของ
วิทยาศาสตร์ท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และมีการเปล่ียนแปลง และปฏิรูปท่ีเป็นไปตามการเปล่ียนแปลง
ของสังคมในขณะนั้น ส่วน Bybee (อ้างถึงในจุฬารัตน์  ธรรมประทีบ,2557 : 11) ได้รวบรวม
ความหมายและลักษณะเฉพาะของการรู้วิทยาศาสตร์จากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาในแต่ละ
ช่วงเวลาต้ังแต่เริ่มต้นใช้โดยสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์มีการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปตามช่วงเวลาและยังไม่สามารถก าหนดความหมายเพียงความหมายเดียวได้ 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดและมุมมองจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษาแต่ละท่าน และยังสามารถสรุปความหมาย
ของการรู้วิทยาศาสตร์และลักษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการรู้วิทยาศาสตร์ได้ 6 ด้าน ประกอบด้วย  

1. ด้านความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2. ด้านความเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบและข้อจ ากัดต่าง 
ๆของวิทยาศาสตร์และการมีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

3. ความสามารถในการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด าเนินชีวิตและ
ตัดสินใจในประเด็นทางสังคม 

4. ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับส่วนอื่น ๆ ได้แก่เทคโนโลยี 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และความเป็นมนุษย์ซึ่งมีความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีมีต่อกันและกัน 

5. ด้านจิตวิญญาณและความเป็นวิทยาศาสตร์ เช่น เจตคติ ค่านิยม จิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น  

6. ด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีในสังคม 

 ในความเห็นของ Hazen (Hazen, 1975) ให้ความหมายว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง
แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ประวัติศาสตร์และปรัชญา เพื่อให้สามารถเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์
ในปัจจุบัน ซึ่ง Hazen ยังได้กล่าวถึงลักษณะของการรู้วิทยาศาสตร์มีลักษณะต่อไปนี้  

 1. มุ่งหวังให้เข้าใจหรือตระหนักในคุณค่า (Appreciate) ถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เช่นการตระหนักว่าสมุนไพรจะมีคุณค่ามากขึ้นหากสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาสมุนไพร 
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 2. มีความรู้ ห ลักการพื้ นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ ท่ี กว้ า ง  (Broad General Scientific 
Principles) และควรรู้จริง (Facts และ Vocabulary) เพียงพอท่ีจะเข้าใจความเคล่ือนไหวทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านส่ือ 

 3. พลเมืองมีการรู้วิทยาศาสตร์ควรสามารถอ่านเรื่องทางวิทยาศาสตร์ในส่ือได้คล่องเหมือน
อ่านข่าวกีฬา ข่าวการเมือง และสามารถออกความเห็นได้อย่างมีเหตุผล  

 การให้ความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์โดย Hazen ยังสอดคล้องกับองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทาง เศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organization for Economic Co -  opporation and 
Development : OECD) ซึ่งกล่าวถึงความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์ไว้ว่า เป็นความสามารถท่ีจะ
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะตอบค าถามและเพื่อสรุปข้อมูลโดยโดยอาศัยหลักฐาน ท าให้เข้าใจ
และช่วยในการตัดสินใจในเรื่องโลกธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ 
และการให้ความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์ของ Saskatchewan Education ทางการศึกษาใน
ประเทศแคนาดา ได้ให้ความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์ไว้ว่าการรู้วิทยาศาสตร์เป็นการท าให้เข้าใจ
โลกท่ีอาศัยอยู่วัตถุประสงค์ของการรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ได้ต้องการให้ท่องจ าทฤษฎี ค าพูด หรือค าสอน
ของผู้สอนแต่ต้องการให้สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างแนวคิดของตนเองได้ และยังให้ให้แนวการ
สร้างการรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา โดยนิยามไว้ 7 ด้าน เรียกแต่
ละด้านว่า "มิติแห่งการรู้วิทยาศาสตร์ (Dimension of Scientific Literacy,DSL)"  ดังนี้ 

1.  มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งเดียว  

2.  มีความเข้าใจและการประยุกต์แนวคิดหลักกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เข้ากับสังคม
และส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจและการท าความเข้าใจ 

4.  มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าท่ีจะน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานและ
สามารถผสมผสานเข้ากับสังคมและส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

5.  พัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

6.  การโต้ตอบเกี่ยวกับลักษณะของสังคมและส่ิงแวดล้อมในทิศทางท่ีเกี่ยวกับคุณค่าภายใต้
การรู้วิทยาศาสตร์ 

7.  การพัฒนามุมมองเทคโนโลยีสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เป็นหนึ่งเดียวโดยเป็นผลมาจากการ
รู้วิทยาศาสตร์และสามารถขยายผลไปถึงความสนใจและทัศนคติกับชีวิต   

 นอกจากนี้ ภพ เลาหไพบูลย์ (2535 : 39) นักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ให้
ความหมายของ การรู้วิทยาศาสตร์ว่า ผู้ท่ีมีลักษณะของ การรู้วิทยาศาสตร์จะต้องเป็นผู้ท่ีมีพัฒนาการ
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ทางสติปัญญาเปรียบเสมือนฐานของรูปกรวยเหล่ียม และมีลักษณะ 3 ประการท่ีเปรียบเสมือนเป็น
ด้านท้ังสามของรูปกรวยเหล่ียมคือ 

 1.   มีความเข้าใจในส่ิงแวดล้อม 

 2.   ใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลในการสืบเสาะหาความรู้เพื่อที่จะเข้าใจส่ิงแวดล้อม 

 3.   มีจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์ 

 จากการให้ความหมายของบุคคลต่าง ๆ ท่ียกมากล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถกล่าวโดยสรุป
ถึงความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์ได้ว่าการรู้วิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้กล่าวถึงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาสาระหรือทฤษฎีของวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายความถึงการท่ี
สามารถน าความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีไปประยุกต์ใช้เข้ากับเทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดล้อมและรวมไปถึง
ความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล การมีความรอบรู้เชิง
วิทยาศาสตร์ เข้าใจทุกแง่มุมของวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง ท้ังทางด้านธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ (Nature of Science) ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science Knowledge) และด้าน
จิตวิทยาศาสตร์ (Habits of Mind)  

การรู้วิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ศึกษา  
 นักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการรู้วิทยาศาสตร์เป็น

เป้าหมายส าคัญของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นไปตามความต้องการของสังคมสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน การรู้วิทยาศาสตร์จึงถูกก าหนดเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
วิทยาศาสตร์ศึกษา และเข้าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของหลายๆประเทศ ในเรื่อง
นี้จะกล่าวถึงการรู้วิทยาศาสตร์ในมิติของวิทยาศาสตร์ศึกษา  การรู้วิทยาศาสตร์ในมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการปฏิรูป
วิทยาศาสตร์ศึกษาโดยก าหนดว่าการรู้วิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา ส่วนการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีถูกน ามาปรับใช้ใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นหลังการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปี 2545 ท่ีมีเป้าหมายของหลักสูตรสอดคล้อง
กับการรู้วิทยาศาสตร์ (จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, 2557) 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ 
 ความหมายของการรู้วิทยาศาสตร์มีการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับแนวคิดเกี่ยวกับการมอง
วิทยาศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร และเป้าหมายของการ
สอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนก็มีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเช่นกัน ในอดีตมีความเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการทดลองในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการท่ีดูแยกวิทยาศาสตร์ออกไป
จากสังคม แต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีหลีกเล่ียง
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ไม่ได้ ในอดีตการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร์มุ่งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ในปัจจุบันเป้าหมายหนึ่งของการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อการใช้
วิทยาศาสตร์ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมหรือในโลกปัจจุบันด้วย  

 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน โดยท่ัวไปยอมรับว่าเป็นการจัดการเรียนการ
สอนท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการรู้วิทยาศาสตร์  คือจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของการสืบ
เสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีการสอดคล้องกับวิธีการค้นคว้า ศึกษาและเกิดองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในท่ีนี้จะเสนอแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นถึงการรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียนต่อไป ดังนี้   

ภพ เลาหไพบูลย์ (อ้างถึงในจุฬารัตน์ ธรรมประทีบ 2557 : 33) กล่าวว่าผู้ท่ีจะมีการรู้
วิทยาศาสตร์ จะเกิดจากองค์ประกอบ 4 ประการ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) พัฒนาการทาง
สติปัญญา 2) ความเข้าใจในส่ิงแวดล้อม 3) การใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลในการสืบเสาะหาความรู้ 
และ 4) การมีจิตวิทยาศาสตร์ โดยเปรียบเทียบ 4 องค์ประกอบท่ีจะน าไปสู่การรู้วิทยาศาสตร์ เป็น
ลักษณะของพีระมิดสามเหล่ียมท่ีประกอบด้วย  4 ด้าน และปลายยอดของพีระมิด คือการรู้
วิทยาศาสตร์ จึงน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ลักษณะของการรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

แผนภูมิท่ี 8 เปา้หมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560 : 14 

การคิดหาเหตุผลใน 

การสืบเสาะหาความรู้ 

พัฒนาการทางสติปัญญา 

จิตวิทยาศาสตร์ 

เข้าใจสิ่งแวดล้อม 

การรู้วิทยาศาสตร์ 
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1. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปสู่การรู้วิทยาศาสตร์จึงต้องเริ่มจากการ
พัฒนาทางสติปัญญา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสติปัญญาถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็น
พื้นฐานท่ีผู้สอนจะต้องค านึงว่าผู้เรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดและเกิดการเรียนรู้อย่างไร 
เพื่อน ามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสอดคล้องเหมาะสม 
และผู้สอนต้องสามารถระบุได้ว่าผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและการคิดอยู่ในระดับใดเพื่อ
การเพิ่มความก้าวหน้าทางสติปัญญาของผู้เรียน 

 2. ด้านความเข้าใจทางด้านส่ิงแวดล้อมแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) เป็นการรวบรวม
ข้อเท็จจริงข้อมูลต่าง ๆ โดยการสังเกตสามารถบอกถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติได้สามารถ
ท านายเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 2) เป็นความเข้าใจส่ิงแวดล้อมในระดับสูงขึ้นสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติได้ สามารถลงความเห็นและเสนอแนะรูปแบบ หรือกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับธรรมชาติได้แล้วใช้รูปแบบนั้นในการอธิบาย ท านายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ รูปแบบนั้น
อาจเป็นรูปแบบอย่างง่ายเป็นรูปธรรมหรือเป็นแบบท่ีค่อนข้างเป็นนามธรรม  3) เป็นความเข้าใจ
ส่ิงแวดล้อมในระดับสูงสุดเป็นการจัดความสัมพันธ์ของกฎเกณฑ์และรูปแบบของมโนมติหรือทฤษฎี
ต่าง ๆ ให้รวมเป็นระบบท่ีแสดงล าดับแนวคิดความต่อเนื่อง เพื่อจัดเป็นโครงสร้างทางทฤษฎีของ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 3.  ด้านการมีชีวิตจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส าคัญเป็นพลังของจิตใจท่ีท าให้คนเป็นผู้ท่ีมี
การรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ท่ีมีชีวิตจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ท่ีมีเหตุผล มีจิตใจเข้มแข็งท่ีจะต่อสู้เพื่อการ
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีการด ารงชีวิตท่ีดี ยินดีแลกเปล่ียนความคิด สติปัญญากับมนุษย์ชาติในโลกให้
ทันสมัย การสอนคนให้มีจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์ได้ เริ่มต้นท่ีเป็นผู้มีจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์ก่อน ผู้สอน
ต้องเป็นผู้ท่ีสนใจส่ิงแวดล้อม มีความมั่นใจในความสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม ผู้สอนสามารถ
แสดงออกได้โดยการกระท าในลักษณะท่ีสะท้อนความเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ เช่น การตั้งค าถามทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสืบเสาะหาค าตอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนมีความ
กระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน และผู้สอนสามารถยกระดับความคิด
และความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยเลือกปัญหาหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนพบกับความส าเร็จใน
การสืบเสาะหาความรู้  และเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนในการท่ีจะท ากิจกรรมท่ีท้าทาย
ความสามารถต่อไป การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้สามารถท าให้ ผู้เรียนมีจิตใจเป็น
นักวิทยาศาสตร์ได้ 

 4. ด้านกระบวนการคิดหาเหตุผลในการสืบเสาะหาความรู้นั้น ถือเป็นกระบวนการท่ีสนับสนุน
ให้ ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจท้ังด้านส่ิงแวดล้อมและการมีจิตเป็นนักวิทยาศาสตร์  ในขณะท่ี
นักวิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และเกิดเป็นองค์ความรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์และให้เกิดลักษณะและจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนควร
ต้องจัดให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนต้องมีโอกาสในการสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จัดกระท า ตีความหมาย และใช้ข้อมูลจากส่ิงแวดล้อม คิด
หาเหตุผลเพื่อท่ีจะเกิดความเข้าใจส่ิงแวดล้อมและเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ เช่นการไม่เช่ือโชคลางและ
ส่ิงท่ีผิดจากธรรมชาติว่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

Hobson (2000 : 239 - 240,อ้างถึ ง ใน จุฬารัตน์  ธรรมประทีบ 2557 : 35) รวบรวม
ประสบการณ์ของการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้ท่ีเน้น ด้านวิทยาศาสตร์เช่นรายวิชาของนักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ และส าหรับผู้เรียนท่ีไม่ได้เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่มีเป้าหมายของการเรียน
การสอนให้เกิดการรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับผู้เรียนท้ังสองกลุ่ม Hobson ได้สรุปแนวคิด 5 ประการท่ี
สามารถน าไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์โดยท่ัวไป แนวคิดดังกล่าวมีดังนี้ 

 1. เน้นกรอบความคิดสร้างความเข้าใจ เนื่องจากการรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความเข้าใจ 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรเน้นท่ีผู้เรียนสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ผู้สอน
จะต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ท่ีตนเองรับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและชีวิตประจ าวันอย่างไร 
และเน้นย้ าในเรื่องนี้มากกว่า ไม่ควรเน้นการค านวณ หรือการใช้เทคนิคขั้นสูง หรือศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้เรียนท่ีไม่ได้เน้นวิทยาศาสตร์ 

 2. เน้นปฏิสัมพันธ์ บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเป็นลักษณะของการ
มีปฏิสัมพันธ์ท้ังระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองการสนทนาโต้ตอบเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องอาศัยหลักฐานในการสร้างแนวคิด เช่นการสร้างแนวคิดเรื่องกฎใด
กฎหนึ่งจากข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเช่ือมโยงหลักฐาน
และอธิบายแนวคิดท่ีได้จากการทดลอง เพื่อน าไปสู่กฎทางวิทยาศาสตร์ Hobson กล่าวว่า ผู้สอน
วิทยาศาสตร์ท่ีดีควรใช้การสนทนาโต้ตอบหรือการอภิปรายกับผู้เรียนมากกว่าการบอกเล่าในการ
จัดการเรียนการสอน 

 3. ลดรายละเอียดและเป็นแนวคิดส าคัญ การจัดการเรียนการสอวิทยาศาสตร์ไม่ควรให้ข้อมูล
กับผู้เรียนมากนัก ควรให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อให้มองเห็นความเช่ือมโยงเพื่อสร้างแนวคิดรวบยอดท่ี
เป็นไปตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในครั้งนั้น การให้รายละเอียดท่ีมากเกินไปจะท า
ให้ผู้เรียนไม่สามารถจับประเด็นส าคัญของการเรียนรู้ในครั้งนั้น ๆ ได้ การเรียนการสอนต้องมีการ
จัดล าดับเนื้อหาเพื่อให้เห็นความต่อเนื่อง แสดงลักษณะของการเป็นแบบแผนหรือล าดับของความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เช่นการสอนเรื่องเซลล์ เรื่องเนื้อเยื่อ เรื่องอวัยวะและระบบอวัยวะตามล าดับ หรือ
การสอนเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
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 4. ต้องมีความทันสมัย การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องทันยุคทันสมัย แต่ต้องมีการ
ย้อนแนวคิดเดิมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเปล่ียนแปลงของแนวคิดในเชิงประวัติของวิทยาศาสตร์  
เหตุผลของการปรับเปล่ียนหรือต่อยอดแนวคิด ดังกล่าว เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าใจสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีอาศัยหลักฐานท่ีมาสนับสนุนแนวคิดใหม่และการยอมรับ
แนวคิดใหม่ว่ามีความสมบูรณ์และน าไปใช้ได้ดีกว่าแนวคิดหรือหลักการเดิม 

 5. ต้องมีความเช่ือมโยงกับสังคม ส่ิงส าคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือการจัดการเรียนการสอนควรสะท้อนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจระหว่างวิทยาศาสตร์และ
สังคมซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สอนต้องยกประเด็นทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
สอนหรือแนวคิดส าคัญของการเรียนในครั้งนั้น ๆ โดยการเช่ือมโยงต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ของวิทยาศาสตร์ในการแสดงหลักฐานข้อมูล เพื่อน าไปสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 จากหลักการ ท่ีนักการศึกษาไ ด้ให้แนวทางการ จัดการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนา                  
การรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้วิทยาศาสตร์ ส่ิงส าคัญคือผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจลักษณะของ
การรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน มีความต้ังใจและมีจุดหมายท่ีชัดเจนว่าการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในแต่ละครั้งก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดลักษณะของการรู้วิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ โดยก าหนด
เป้าหมายท่ีชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดลักษณะหรือมิติใดของการรู้วิทยาศาสตร์ และลักษณะของ
การรู้วิทยาศาสตร์ท่ีก าหนด ควรเช่ือมโยงเข้าไปในกิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร  

การประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์ 
 การประเมินความส าเร็จของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับจาก
หลายประเทศและน าผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อมูลหนึ่งของการวางนโยบายท้ังการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศคือ Program for International Students  Assessment 
หรือ PISA เป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์คือการท าให้นักเรียนทุกคนมีการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ซึ่งรวมถึงความรู้มิติต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ความสามารถทาง
สติปัญญา กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
เทคโนโลยีด้วย ใน การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ PISA ต้องการหาตัวช้ีวัดว่านักเรียนเรียนรู้
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ และ
สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดีเพียงใด ท้ังนี้เพื่อหา
ค าตอบให้กับระดับนโยบายและระดับ ปฏิบัติในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประเด็น
หลักท่ีPISA ให้ความส าคัญในการประเมินผลวิทยาศาสตร์คือการประเมินผลต้องให้ความชัดเจน กับ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับนักเรียนวัย 15 ปีว่า ควรรู้อะไร ท าอะไรได้ และให้คุณค่ากับอะไรบ้าง ภายใน
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ขอบเขตของบริบทส่วนตัว บริบทของสังคม และบริบทของโลก ซึ่งประเด็นนี้อาจแตกต่างจากการ
เรียนการสอนและการประเมินผลตามปกติในโรงเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนและเทคโนโลยี,2558)  

ดังนั้นกรอบของโครงสร้างของการประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์ ได้แบ่งลักษณะของการรู้
วิทยาศาสตร์เป็น 4 องค์ประกอบ (โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท.2560 : 12) ดังต่อไปนี้ 

1. บริบท หมายถึง การรับรู้ถึงสถานการณ์ในชีวิต ในระดับส่วนตัว ระดับชาติ และระดับโลก
ท้ังท่ีเป็นเรื่องในปัจจุบัน หรือในอดีตท่ีผ่านมา ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  

2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความเข้าใจในข้อเท็จจริง แนวคิดหลัก และทฤษฎีส าคัญ   
ท่ีท าให้ เกิดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโลก
และ ส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี (ความรู้ด้านเนื้อหา) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการสร้างแนวคิดต่าง ๆ 
(ความรู้ด้านกระบวนการ) และความเข้าใจในเหตุผลพื้นฐานของกระบวนการสร้างความรู้ (ความรู้ 
เกี่ยวกับการได้มาของความรู้)  

3. สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการแปล
ความหมาย ข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 

4. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแสดงการตอบสนองต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วย ความสนใจ ให้ความส าคัญกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และรับรู้และ 
ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม  
 องค์ประกอบท้ังส่ีมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ในการด าเนินชีวิต คนเราต้องเผชิญสถานการณ์
ท่ีหลากหลาย ในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังตนเอง ท้องถิ่น ประเทศ หรือสถานการณ์ของโลก เราจึง
ต้องมีและใช้สมรรถนะ เพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งการตอบสนองจะ
ท าได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ ความรู้และเจตคติต่าง ๆ ท่ีแต่ละคนมีอยู่ ดังความสัมพันธ์ท่ีแสดงในรูป
ต่อไปนี้ 
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สมรรถนะ 

-  การอธิบายปรากฏการณ์เชิง

วิทยาศาสตร์ 

-  การประเมินและออกแบบ

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ 

- การแปลความหมายข้อมูลและ

การใช้ประจักษ์พยานเชิง

วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 9 กรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2015  

ท่ีมา : โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท.2560 : 13 

จากการศึกษากรอบโครงสร้างการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยพบว่าการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการใช้วัฏจักรการสืบเสาะท่ีได้ต้องใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ จะกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และแสดงเจตคติทัศนคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์จนเกิดเป็นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
การระบุค าถามทางวิทยาศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ และการใช้ประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของ PISA ซึ่งแต่ละประเด็นมีความสัมพันธ์กัน
และกันในแง่มุมต่าง ๆ  ของการรู้วิทยาศาสตร์แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน สถานการณ์หรือ
บริบททางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าจะได้เรียนความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว แต่ในชีวิตจริงผู้เรียนจะแสดง
ความสามารถท่ีจะรับสาระ ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในส่ือต่าง ๆ สามารถคิด
วิเคราะห์ และแสดงออกว่ารู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้องการสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะตัดสินใจ
เกี่ยวกับบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการท่ีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์จะเกิดได้ ผู้เรียน
ต้องมีความรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

บริบท 

สถานการณ์ในชีวิตที่

เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

- ระดับบุคคล 
- ระดับท้องถิ่น 
- ระดับประเทศ 
- ระดับโลก 

 

ความรู้ 

- ความรู้ด้านเน้ือหา 

- ความรู้ด้านกระบวนการ 

- ความรู้เก่ียวกับการได้มาของ
ความรู้ 

เจตคติ 
- ความสนใจในวิทยาศาสตร์ 
- การเห็นคุณค่าของวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ 

- ความตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยจึงขอน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาการรู้
วิทยาศาสตร์ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

งานวิจัยภายในประเทศ  

 จรินทร จันทร์เพ็ง (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2)เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1)ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้าน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สูงขึน้หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี  

 วรรณงาม มาระคอง (2553 : 92-93) ได้วิจัยเรื่องการส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น ในการเรียนรู้เรื่องปรากฏการณ์
ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS Approach) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดของกระบวนทัศน์เชิงตีความ (Interpretive Paradigm) 
ของผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความจากผลความรู้
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีการระบุค าถามวิทยาศาสตร์คือมีการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการแยกแยะค าถามท่ีเป็นค าถามทางวิทยาศาสตร์  และบอกค าส าคัญส าหรับการ
ค้นคว้าในการท่ีจะรู้ว่าค าถามใดท่ีจะสามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ 2) นักเรียนมีการอภิปราย
เชิงวิทยาศาสตร์คือมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ ในการบรรยาย 
การอธิบายและคาดการณ์หรือพยากรณ์การเปล่ียนแปลงปรากฏการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 3) นักเรียนมีการ
ใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์คือมีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างข้อสรุปท่ี
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สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของประจักษ์พยานข้อมูลรวมถึงการส่ือสารข้อมูลสรุปการแสดงออกว่ามีความ
เข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  

 ปราณีย์ แสงลับ (2555:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปล่ียนแปลง
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในบริบทการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีเกิดจากการจัดการ
เรียนรู้เรื่องโลกและการเปล่ียนแปลงในบริบทการสอนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสังคม (STS 
Approach) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ียึดถือกระบวนทัศน์เชิงตีความเป็นแนวทางในการศึกษา ผู้วิจัย
ตีความการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กรอบแนวคิดซึ่งปรับปรุงจากกรอบการประเมินการรู้
วิทยาศาสตร์ของ PISA 2006 โดยก าหนดคุณลักษณะของการรู้วิทยาศาสตร์จากการแสดงสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ดังนี้ 1) ระบุค าถามทางวิทยาศาสตร์ 2) การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ 
และ3) การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการแสดงสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ได้ค านึงถึง 1) 
บริบทหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์   3) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าบริบทการจัดการเรียนการสอนแบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ท าให้นักเรียนเกิดการรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละขั้น ดังนี้ ขั้นท่ี1 ระบุ
ประเด็นทางสังคม พบว่า นักเรียนแสดงสมรรถระทางวิทยาศาสตร์ 2 ด้านได้แก่ 1) ด้านการระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลกและแผนท่ีโลกใหม่2012 2) ด้านการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลกและแผนท่ีโลกใหม่
2012 ขั้นที ่2 ระบุแนวการหาค าตอบอย่างมีศักยภาพ พบว่านักเรียนแสดงสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์        
2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลกและ
แผนท่ีโลกใหม่2012 2) ด้านการอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่อง
โครงสร้างโลก 3) ด้านการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลก 
ขั้นท่ี3 ต้องการความรู้พบว่านักเรียนแสดงสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เพียงด้านเดียว คือด้านการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์โดยเกิดขึ้นท้ังในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลกและแผนท่ีโลก
ใหม่ 2012 ขั้นท่ี 4 ท าการตัดสินใจพบว่านักเรียนแสดงสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  2 ด้าน ได้แก่      
1) ด้านการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลก 2) ด้านการใช้
ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นท้ังในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลกและแผนท่ีโลกใหม่ 2012 
ขั้นท่ี 5 กระบวนการทางสังคมพบว่านักเรียนแสดงสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลก 2) ด้านการใช้
ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นทั้งในการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโลกและแผนท่ีโลกใหม่ 2012 
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 ชณิกานต์ ศรีก าพล (2556:98) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์บูรณาการตามแนวคิดไฮสโคป
และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์บูรณา
การตามแนวคิดไฮสโคปและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์
ของของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์บูรณาการตามแนวคิดไฮสโคปและ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์บูรณาการตามแนวคิดไฮสโคปและโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี  2 ระหว่างการจัด
ประสบการณ์บูรณาการตามแนวคิดไฮสโคปและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดประสบการณ์การบูรณาการตามแนวคิดไฮสโคปและ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยรวม
และแยกรายด้านสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ 2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การบูรณา
การตามแนวคิดไฮสโคปมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดประสบการณ์โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนท่ีได้รับการจัดประสบการณ์
การบูรณาการตามแนวคิดไฮสโคปมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) นักเรียนมี
ความพึงพอใจในทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันอนุบาลปี
ท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 

 อัมพร พลสิทธิ์  (2556 :96) ไ ด้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้บูรณาการกับเทคนิคการรู้คิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้บูรณาการกับเทคนิคการรู้คิด 2)เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อน ระหว่างและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัย
พบว่า 1)นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บูรณาการ
กับเทคนิคการรู้คิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 2)นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้บูรณาการกับเทคนิคการรู้คิดมีทักษะกระบวนการทางการเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียนแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่าทักษะกระบวนกรทางวิทยาศาสตร์ระว่าง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและระหว่างเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  
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 ภารดี กล่อมดี (2561:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  3) 
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ70 และ4)ศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัยพบว่าชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สามารถน ามาใช้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้ การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 โดยมีคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแต่ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 5  

งานวิจัยต่างประเทศ 

Turkmen (2009: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องผลของการใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ ในการเรียนวิชา
โลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาผลของการใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ โลก ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ 2)ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยการเรียนโดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้  ผลการวิจัย
พบว่า ผลการเรียนรู้ของกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้วิธีสืบเสาะหา ความรู้สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีปกติ การ
เรียนแบบ 5E สูงกว่ากลุ่มปกติ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ การจัดการเรียนแบบ 5E มากกว่าแบบปกติ 

 Spindler & Berwanger (2011:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนของมูลนิธิบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และรายงานผลของการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
เยอรมนี ตามผลการรายงานของผู้เช่ียวชาญพบว่าสมรรถนะของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมในโปรแกรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย มีแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก มีการเรียนรู้ท่ี
เรียนอย่างสะดวกสบายใจ จึงท าให้ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนได้
เรียนรู้ให้หัวข้อท่ีสนใจจึงท าให้เกิดความมุ่งมั่นและต้ังใจท่ีจะหาค าตอบมาให้ได้  
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 Preissing & Heller (2011:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และรายงานผลว่าโปรแกรมการศึกษาของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มี
จุดประสงค์ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในชีวิตและเป็นพื้นฐานท่ีดีใน
ความรู้ช่วงเริ่มต้น และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดแบบองค์รวมของผู้เรียนเพื่อให้พวกเขาสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนถึงแม้ว่าจะอยู่บนที่ใดของโลกนี้ก็ตาม 

 มูลนิธิ Haus Der Klienen Forche (2014:บทคัดย่อ) ได้รายงานผลการสัมภาษณ์ผู้เรียนร้อย
ละ 72 ของผู้เรียนในศูนย์นั้นมีความรู้ สึกมั่นใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยและเมื่อท าการสังเกตผู้เรียนก็พบว่าทักษะการเช่ือมโยงใช้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันของ ผู้เรียนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในประเทศและต่างประเทศข้างต้นพบว่า มีการน าการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะ เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ท้ังในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ท่ีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้ทุกวัยนั้น 
เป็นเพราะการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสอนท่ีท า
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริง มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม จนเกิดเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถต่อยอดให้ผู้เรียนได้พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของตนเองให้สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
ทัศนคติท่ีดีของผู้เรียนให้เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยอีกด้วย ส าหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์
พบว่า สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้กับนักเรียนทุกวัย ถ้าผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเชิงทดลองนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2) พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3) ศึกษา
ทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  ตัวแปรท่ีวิจัย 
3.  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
4.  ระยะเวลาในการวิจัย 
5.  แบบแผนการวิจัย 
6.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
7.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
8.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
9.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 74 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2              
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน               
1 ห้องเรียนซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม จ านวน 37 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา  

2. ตัวแปรที่ศึกษา  
    ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
    2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
    2.2. ตัวแปรตาม 

2.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2.2.2 การรู้วิทยาศาสตร์  
2.2.3 ทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

เนื้อหา 

เนื้อหาท่ีจะใช้ในการทดลองครั้ งนี้ เป็นเนื้อหาท่ีอยู่ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สาระการเรียนรู้ท่ี 3 สารและสมบัติของสาร ซึ่งอยู่ในหน่วยท่ี 5 เรื่องสุดต่ืนตา
นานาวัสดุ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ (ความเหนียวของ
วัสดุ, ความแข็งของวัสดุ, ความยืดหยุ่นของวัสดุ, การดูดซับน้ าของวัสดุ, การน าไฟฟ้าของวัสดุ และ
การน าความร้อนของวัสดุ)  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 12 คาบเรียน  

แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบการวิจัยแบบจ าลองการทดลอง (Pre – Experimental Designs) แบบ
กลุ่มเดียวมีการสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) (Tuckman 
1999) ดังตารางท่ี 3 ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 แบบแผนการวิจัย 

ทดสอบก่อนการทดลอง 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ทดสอบหลังการทดลอง 

T1 X T2 

T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 X แทน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 6.  เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย 
     6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 แผน 
     6.2 บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสุดตานานา
วัสดุ จ านวน 6 บัตรกิจกรรรม 
     6.3 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสุดนานาวัสดุก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
     6.4 แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสุดนานาวัสดุ เป็นแบบทดสอบตาม
บริบทตามแนวการวัดการรู้วิทยาศาสตร์ของ PISA 8 สถานการณ์ จ านวน 30 ข้อ  
     6.5 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 7. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

     7.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
สุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งมีรายละเอียด
ของเนื้อหาและเวลาตามตารางท่ี 4 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย             
หน่วยการเรียนรู้เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ 

ท่ี  เรื่อง สาระส าคัญ เวลา  
(คาบเรียน)  

1 ความแข็งของวัสดุ วัสดุท่ีมีความแข็งจะมีความทนทานต่อ
การถูกขูดขีด วัสดุ 2 ชนิดเมื่อน ามาขูด
ขีดกัน วัสดุท่ีมีความแข็งน้อยกว่าจะ
เกิดรอย 

2 
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ท่ี  เรื่อง สาระส าคัญ เวลา  
(คาบเรียน)  

2 ความเหนียวของวัสดุ วัสดุท่ีมีความเหนียวมากจะทนต่อการ
ฉีกขาดและสามารถรับน้ าหนักได้
มากกว่าวัสดุท่ีมีความเหนียวน้อย 

2 

3 ความยืดหยุ่นของวัสดุ วัสดุท่ีมีความยืดหยุ่นจะสามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดแรง
กระท า และวัสดุแต่ละชนิดมีความ
ยืดหยุ่นไม่เท่ากัน 

2 

4 การน าไฟฟ้าของวัสดุ วัสดุท่ีมีสมบัติการน าไฟฟ้า จะยอมให้
ประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ได้ และสามารถแสดงอ านาจไฟฟ้า
ออกมา 

2 

5 การน าความร้อนของวัสดุ การน าความร้อนคือการส่งผ่านความ
ร้อนจากจุดท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังจุด
ท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่า มีวัสดุเป็นตัวกลาง
โดยวัสดุจะอยู่กับท่ีแต่ความร้อนจะ
ค่อยๆแผ่กระจายไปตามเนื้อวัสดุนั้น 

2 

6 การดูดซับน้ าของวัสดุ เป็นความสามารถของวัสดุท่ีสามารถ
ดูดซับน้ าเข้าไปในช่องว่างของพื้นผิว
ของวัสดุได้ 

2 

รวม 12 
 
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

  7.1.1 ศึกษาหลักการกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยจากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  7.1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เพื่อท่ีจะน ามาใช้ในการทดลอง 
  7.1.3 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา ว 13101 วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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  7.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้สุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน 6 แผน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
องค์ประกอบของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) เป้าหมายการเรียนรู้ 2) สาระส าคัญ 3) 
สาระการเรียนรู้ 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 5) ทักษะเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 7) สมรรถนะส าคัญ 8) ภาระงาน/ช้ินงาน 9) การวัดและประเมินผล 10) กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ต้ังค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ขั้นท่ี 2 รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน ขั้นท่ี 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ ขั้นท่ี 4 สังเกต
และบรรยาย ขั้นท่ี 5 บันทึกข้อมูล และขั้นท่ี 6 อภิปรายผล 11) ส่ือการเรียนรู้ 12) หนังสืออ้างอิง 
และ 13) ภาคผนวก ประกอบด้วย 13.1) ใบความรู้ 13.2) ใบงาน และ 13.3) อื่น ๆ  
  7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจพิจารณาความถูกต้องด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการสอน ส่ือ
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
  7.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสร้างเสนอผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

+1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
      0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
    -1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องและเหมาะสม 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ได้เท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวกหน้า 132 - 133) 

  7.1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ซึ่ง
ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะให้ปรับแก้เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพิ่ม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับลงในแผนการสอน และเรียงล าดับส่ือการสอนให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
  7.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้เรียนประถมศึกษาท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  7.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
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จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุของ ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสามารถสรุปเป็น
แผนภูมิท่ี 10 ดังนี้ 
 

ข้ันที่ 1  
ศึกษาหลักการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้ันที่ 2 
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา 

 

ข้ันที่ 3 
ศึกษาค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชาและการประเมินผล          

วิชา ว 13101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

 

ข้ันที่ 4 
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม                  

แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน 6 แผน 

 

ข้ันที่ 5 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณา 

หลังจากน้ันผู้วิจัยน าไปปรับแก้อีกคร้ัง 

 

ข้ันที่ 6 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูก

ต้องและความเที่ยงตรงของเน้ือหาแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

ข้ันที่ 7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้ันที่ 8 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out)  
แล้วค่อยน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลอง 

 

ข้ันที่ 9 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย                      

โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
แผนภูมิท่ี 10 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ 
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7.2 บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สุดต่ืนตา

นานาวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาตามตารางท่ี 5 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 รายละเอียดของบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหน่วยการเรียนรู้เรื่อง 
สุดต่ืนตานานาวัสดุ 

บัตร
กิจกรรมท่ี  

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ท่ี  

เรื่อง กิจกรรมการทดลอง ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1 1 ความแข็ง 
ของวัสดุ 

- การทดลองความแข็ง
ของวัสดุโดยการขูด
ขีด 

- กิจกรรมหอคอยสูง
เสียดฟ้า 

การสังเกต,การวัด,การจัด
กระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล,การพยากรณ์,การ
ทดลอง,การตีความหมาย
ข้อมูลและการลงข้อสรุป 

2 2 ความเหนียว 
ของวัสดุ 

- การทดลองเรื่อง
ความเหนียวของวัสดุ 

- กิจกรรมเจ้าหญิงบน
หอคอยสูง  

การสังเกต,การตั้ง    
สมมติฐาน,การจ าแนก
ประเภท,การพยากรณ์,   
การทดลอง,การลงความ
คิดเห็นจากข้อมูล,การ
ค านวณ 

3 3 ความยืดหยุ่น 
ของวัสดุ 

- การทดลองเรื่อง
ความเหนียวของวัสดุ 

- กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ Catapult 
เครื่องยิงหินโบราณ 

การสังเกต,การวัด,      
การทดลอง,การค านวณ,
การตั้งสมมติฐาน,      
การก าหนดและควบคุม
ตัวแปร,การตีความหมาย
ข้อมูลและการลงข้อสรุป 

4 4 การน าไฟฟ้าของ
วัสดุ 

- การทดลองเรื่องการ
น าไฟฟ้าของวัสดุ 

การสังเกต,การทดลอง,
การจ าแนกประเภท,   
การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ
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บัตร
กิจกรรมท่ี  

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ท่ี  

เรื่อง กิจกรรมการทดลอง ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมวิทย์สร้าง
ศิลป์ ประดิษฐ์
ช้ินงานวงจรไฟฟ้า 

และสเปซกับเวลา,การ
ต้ังสมมติฐาน,การจัด
กระท าและส่ือความหมาย
,การตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป,     
การพยากรณ์ 

5 5 การน าความร้อน
ของวัสดุ 

- การทดลองเรื่องการ
น าความร้อนของ
วัสดุ 

- กิจกรรมส ารวจวัสดุ
รอบตัว 

 

การสังเกต,การจ าแนก
ประเภท,การทดลอง,   
การลงความคิดเห็น,    
การตั้งสมมติฐาน,      
การตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป 

6 6 การดูดซับน้ าของ
วัสดุ 

- การทดลองเรื่องการ
ดูดซับน้ าของวัสดุ 

- กิจกรรม Walking 
Water Rainbow 

 

การสังเกต,การก าหนด
และควบคุมตัวแปร,    
การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ,การวัดการ
ตีความหมายและการลง
ข้อสรุป,การหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซและสเปซ
กับเวลา,การจ าแนก 

 

ขั้นตอนการสร้างบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  7.2.1  ศึกษาหลักการกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
จากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  7.2.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เพื่อท่ีจะน ามาใช้ในการทดลอง 
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  7.2.3  ศึกษาค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาว 13101 วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

7.2.4  สร้างบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งใช้ในขั้นตอนการ
สอนตามวัฏจักรสืบเสาะ (Inquiry Cycle) ในขั้นท่ี 3 ขั้นทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) ภาพรวมการทดลอง 2) ส่ิงท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 3) วัสดุอุปกรณ์ 4) แนวคิดหลักการทดลอง 5) ขั้นตอนการทดลอง 6) ค าถาม
การทดลองและสมมติฐานการทดลอง 7) ผลการทดลอง 

  7.2.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจพิจารณาความถูกต้องด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการสอน ส่ือ
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
  7.2.6  น าบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยท่ีสร้างเสนอผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity)  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of 
Item Objective Congruence : IOC)  

+1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
      0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
    -1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องและเหมาะสม 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ได้เท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวกหน้า 134) 

  7.2.7  ปรับปรุงแก้ไขบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตาม
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะให้เพิ่มรูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการทดลอง ปรับ
กิจกรรมการทดลองให้ยากง่ายให้เหมาะกับผู้เรียน  
  7.2.8  น าบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้เรียนประถมศึกษา   
ปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  7.2.9  น าบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

จากขั้นตอนการสร้างบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องสุดต่ืนตานานา
วัสดุของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
สามารถสรุปเป็นแผนภูมิท่ี 11 ดังนี้  
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ข้ันที่ 1  
ศึกษาหลักการสอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้ันที่ 2 
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

 

ข้ันที่ 3 
ศึกษาค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

วิชา ว 13101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ข้ันที่ 4 
สร้างบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยการจัดการเรียนการสอน 

ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน 6 บัตรกิจกรรม 

 

ข้ันที่ 5 
น าบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่สร้าง เสนออาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณาหลังจากน้ันผู้วิจัยน าไปปรับแก้ไขอีกคร้ัง 

 

ข้ันที่ 6 
น าบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ปรับปรุงแล้ว 

ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเน้ือหาแล้วหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 11 ขั้นตอนการสร้างบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

 

 

ข้ันที่ 7 
น าบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปปรับปรุงแก้ไข  

ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

ข้ันที่ 8 
น าบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปทดลองใช้(Try Out)  

แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปทดลอง 

ข้ันที่ 9 
น าบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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7.3 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ ซึ่งมีเนื้อหา

ประกอบด้วย ความแข็งของวัสดุ ความเหนียวของวัสดุ ความยืดหยุ่นของวัสดุ การน าไฟฟ้าของวัสดุ 
การน าความร้อนของวัสดุ การดูดซับน้ าของวัสดุ แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มีท้ังหมด 
30 ข้อ มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้   
  7.3.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศาสตร์ (ปฐมวัยและประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  7.3.2 ศึกษาหลักและวิธีการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาก
เอกสารหลักสูตรและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  7.3.3  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 30 ข้อ โดยวัดทักษะด้านพุทธิพิสัยท่ีแสดงพฤติกรรมด้าน      
พุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สันและแครทโวล (Anderson and Krathwohl, 2000) ดังตาราง
ท่ี 6 
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
                                               พฤติกรรรมการวัด 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ รู้ 

จ า
 

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
 ้

วิเ
คร

าะ
ห ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

 ์

รว
ม 

1. ทักษะการสังเกต   1 1 1  3 

2. ทักษะการวัด  2   1  3 

3. ทักษะการค านวณ 1 1  1   3 

4. ทักษะการจ าแนกประเภท 1 1  1   3 

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา 

 1  1   2 

6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล     1  1 

7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล   1 2   3 

8. ทักษะการพยากรณ ์  1   1  2 

9. การต้ังสมมติฐาน 1   1   2 

10.  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

   2   2 
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7.3.4 สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีครอบคลุมท้ัง 13 ทักษะ 

ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ความแข็งของวัสดุ ความเหนียวของวัสดุ ความยืดหยุ่นของวัสดุ การน าไฟฟ้า
ของวัสดุ การน าความร้อนของวัสดุ การดูดซับน้ าของวัสดุให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์
ข้อสอบท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ออกข้อสอบจ านวน 60 ข้อ เพื่อน าไปหาค่าความยากง่าย (p) 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงคัดเลือก
ข้อสอบท่ีได้ค่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคงเหลือ 30 ข้อ 

7.3.5  น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สุดต่ืน
ตานานาวัสดุเสนออาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณา ซึ่งอาจารย์ ท่ีปรึกษาให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรออกข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และควรออกข้อสอบประเภทการคิด
มากกว่าประเภทความรู้ ความจ า และใช้ภาษาในการตั้งค าถามให้มีความชัดมากขึ้น 

7.3.6 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน า
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และน าตารางวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence:IOC) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
แล้วเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ ท่ี
ยอมรับได้โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  + 1  หมายถึง     แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
        0 หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
        -  1 หมายถึง    แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าต้ังแต่ 0.50 
ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เช่ียวชาญได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 1.00 ค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.67 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.97 (ดังภาคผนวก ข 
หน้า 135 - 137 ) 

 
                                               พฤติกรรรมการวัด 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ รู้ 

จ า
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ไป

ใช
 ้

วิเ
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ห ์
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สร
้าง

สร
รค

 ์
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11. การก าหนดและควบคุมตัวแปร    2   2 

12. การทดลอง     1 2 3 

13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  1     3 

รวม 3 7 2 11 5 2 30 
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  7.3.7 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยตรวจสอบหา
ความยากง่าย (p) ได้ค่าระหว่าง 0.25 – 0.80 ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ได้ค่าระหว่าง 0.20 – 0.60 (ดังภาคผนวก ข หน้า 138 - 140) โดยใช้เกณฑ์อ านาจจ าแนก
ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป ท้ังนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบให้คงเหลือ 30 ข้อ โดยครอบคลุมตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ 

7.3.8 น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ด้วยสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Formular 20) ได้ค่า
เท่ากับ 0.83  

7.3.9 น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีคัดเลือกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเพชรดี จ านวน 37 คน 

จากขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง      
สุดต่ืนตานานาวัสดุของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 12 ดังนี้ 

ข้ันที่ 1  ศึกษาหลักการสอน แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบ 

 

ข้ันที่ 2 
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
แล้วสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

 

ข้ันที่ 3 
สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งประกอบด้วย 

แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 30 ข้อ 

 

ข้ันที่ 4 สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้ง 13 ทักษะ 

 

ข้ันที่ 5 
น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เร่ืองสุดต่ืนตานานาวัสดุ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณา 

 

ข้ันที่ 6 

น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างข้ึนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา   

(Content Validity) และน าตารางวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Item Objective Congruence:IOC) 
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ข้ันที่ 7 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

 
ข้ันที่ 8 น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปหาค่าความเช่ือมั่นแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 

 
แผนภูมิท่ี 12 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

7.4 แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ 
แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ความแข็งของ

วัสดุ ความเหนียวของวัสดุ ความยืดหยุ่นของวัสดุ การน าไฟฟ้าของวัสดุ การน าความร้อนของวัสดุ 
การดูดซับน้ าของวัสดุ มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้   
  7.4.1 ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสร้างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์จากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  7.4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ และก าหนดรูปแบบการวัดการรู้
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ตามกรอบแนวคิด PISA (PISA 2015) ในองค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 2) การ
ประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) การแปลความหมายข้อมูล
และการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์  

 7.4.3 สร้างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ 
จ านวน 8 สถานการณ์  30 ข้อ โดยเป็นแบบเลือกตอบ เลือกตอบเชิงซ้อน และการเขียนตอบ โดย
สร้างแบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบท่ีผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นดังนี้ 
 
 
 
 
 

ข้ันที่ 9 
น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์  

 
ข้อสอบ
ทั้งหมด 

จ านวนข้อสอบจ าแนกตามรูปแบบข้อสอบ 

เลือกตอบ เลือกตอบ
เชิงซ้อน 

เขียนตอบ 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ 

 
13 

 
1 

 
8 

 
4 

การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 12 2 3 7 

การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ 5 1 1 3 

รวม 30 4 12 14 
 

 โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในข้อสอบแต่ละรูปแบบดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 8 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ 

ลักษณะข้อสอบ เกณฑ์ในการให้คะแนน คะแนน 

แบบเลือกตอบ 

เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 3 ค าตอบ จาก 6 ตัวเลือก 1 คะแนน 

เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 2 ค าตอบ จาก 6 ตัวเลือก 0.75 คะแนน 

เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 1 ค าตอบ จาก 6 ตัวเลือก 0.5 คะแนน 

แบบเลือกตอบเชิงซ้อน 
เลือก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในชุดค าถาม ซึ่งจะได้คะแนนเมื่อ  

ตอบถูกทั้งหมดในชุดค าถามน้ัน 
1 คะแนน 

แบบเขียนตอบ เขียนค าตอบแบบสั้น เขียนอธิบายได้ครอบคลุมทุกค าส าคัญ 1 คะแนน 

 
เขียนค าตอบแบบสั้น เขียนอธิบายครอบคลุมค าส าคัญได้ แต่ยัง

ไม่ครบทุกค าส าคัญ 
0.5 คะแนน 

 
7.4.4  น าแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และน าตารางวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไปถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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+ 1  หมายถึง     แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
        0 หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
        -  1 หมายถึง    แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าต้ังแต่ 0.50 
ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้เช่ียวชาญได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 1.00 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข หน้า 141-142) 

7.4.5 น าแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีคัดเลือกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเพชรดี จ านวน 37 คน 

จากขั้นตอนการสร้างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสรุปเป็นแผนภาพท่ี 13 ดังนี้ 

 

ข้ันที่ 1  ศึกษาหลักการสอน แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบ 

 

ข้ันที่ 2 
ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ และก าหนดรูปแบบการวัดการรู้วิทยาศาสตร์

ของผู้เรียน ตามกรอบแนวคิด PISA (PISA 2015) 
องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 

  

ข้ันที่ 3 
สร้างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง สุดต่ืนตานานาวัสดุ  

ตามบริบทแนวการวัดการรู้วิทยาศาสตร์ของ PISA Z (PISA 2015)จ านวน 30 ข้อ 

 

ข้ันที ่4 
น าแบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างข้ึนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) และน าตาราง
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 

ข้ันที ่5 
น าแบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
แผนภูมิท่ี 13 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ 
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7.5 แบบสัมภาษณ์ผู้ เรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดให้ผู้เรียนได้สนทนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้
วิทยาศาสตร์ 
  7.5.1 ศึกษาหนังสือ วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
ทัศนคติเชิงคุณภาพของผู้เรียน 
  7.5.2  ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อน ามาสร้าง
เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน 5 
ข้อค าถาม  
  7.5.3  น าแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้อง 

  7.5.4 น าแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา 
(Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 1.00 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข หน้า 143) 
  7.5.5  น าแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
  7.5.6  น าแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนท่ีได้รับการแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง     
สรุปดังรายละเอียดของแผนภาพท่ี 14 

ข้ันที่ 1  
ศึกษาหนังสือ วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 

การสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพของผู้เรียน 

 

ข้ันที่ 2  
ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือน ามาสร้างเป็น

แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเก่ียวกับการจัดการรู้ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

ข้ันที่ 3 
น าแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเก่ียวกับการจัดการรู้ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจพิจารณาความถูกต้อง 
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ข้ันที่ 4 
น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) และน า
ตารางวิเคราะห์ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 

ข้ันที่ 5 น าแบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้ันที่ 6 
น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

หลังจากน้ันน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้ันที่ 7 
น าแบบสัมภาษณ์ประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ี 

ได้รับการแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

 
แผนภูมิท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 8. การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 รวมท้ังส้ิน 6 สัปดาห์ วิธีการ 
ด าเนินการทดลองผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
 8.1 ขั้นเตรียมก่อนการทดลอง 
  8.1.1 ด าเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนท่ีใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แบบสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบการรู้
วิทยาศาสตร์ และแบบสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการ จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
  8.1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัยไปเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
  8.1.3  ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนและแนะน าวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  



  104 

  8.1.4   ให้ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 37 คน ท า
แบบสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ แบบสอบการรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 
30 ข้อ 
 8.2 ขั้นด าเนินการสอน  
  ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปใช้สอนกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งแบ่งกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 5-6 คน โดยท า
การทดลองสอน สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ 12 คาบ
เรียน ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1 ต้ังค าถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เด็กสนใจอะไรในธรรมชาติ ค าถาม
ใดท่ีมีความหมายและน่าสนใจส าหรับเด็ก 

1.2 รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน ส่ิงท่ีเด็กรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับค าถามนั้นมี
อะไรบ้าง เด็กมีแนวคิดและข้อสันนิษฐานอย่างไรและมีประสบการณ์เดิมใดของเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับ
ค าถามนั้น 

1.3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ จะด าเนินการตอบค าถามนั้นได้อย่างไรบ้าง
และใช้วัสดุอุปกรณ์ใดในการทดลอง 

1.4 สังเกตและบรรยาย เกิดอะไรขึ้นบ้างและระหว่างกระบวนการสืบเสาะส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีพบเห็นเป็นอย่างเด็ก ๆ สามารถสังเกตเห็นอะไรบ้าง 

1.5 บันทึกข้อมูล บันทึกผลการสืบเสาะร่วมกับเด็ก ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นวาดรูป 
ถ่ายรูป หรือจดบันทึก 

1.6 อภิปรายผล เด็กได้ค้นพบอะไรบ้างและข้อสันนิษฐานของเด็กถูกหรือไม่ค าถาม 
ข้อใดท่ีตอบไม่ได้และมีค าถามอะไรท่ีเกิดขึ้นใหม่  

8.3 ขั้นสุดท้ายหลังจากการทดลอง 
 8.3.1 หลังจากผู้วิ จัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ผู้วิจัยท าการทดสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยให้
ผู้เรียนท าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์แล้วเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป 

 8.3.2 ให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตอบแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อน าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการสอบถามมา
ปรับปรุงการจัดการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

 9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

     ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุของผู้เรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากแบบวัด
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยค านวณหาค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test for dependent) 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย (Huas der Kleinen Forcher) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2) พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3) เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ผู้วิจัยขอเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  
 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนเรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

เรียนและหลังเรียนเร่ือง สุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย 

 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องสุดต่ืน
ตานานาวัสดุ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับผู้เรียน
จ านวน 37 คน ดังตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง             
สุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 

จากตารางท่ี 9 พบว่า คะแนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสุดต่ืนตา
นานาวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนน
เฉล่ียหลังเรียน (X̅ = 20.32, S.D. = 4.01) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (X̅ = 12.48, S.D. = 3.61) 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียในแต่ละทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ดังตารางแสดงผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายทักษะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 10 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายทักษะ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

การทดสอบ n 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

𝐗 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ทักษะการสังเกต 
ก่อนเรียน 37 3 1.68 0.69 56 

หลังเรียน 37 3 2.46 0.91 82 

ทักษะการวัด 
ก่อนเรียน 37 3 1.81 0.77 60 

หลังเรียน 37 3 2.27 0.78 76 

ทักษะการจ าแนก 
ก่อนเรียน 37 3 1.78 0.63 59 
หลังเรียน 37 3 2.22 0.79 74 

ทักษะการหา
ความสัมพันธ์สเปซ

กับสเปซและสเปซกับ
เวลา 

 

ก่อนเรียน 37 2 1.24 0.56 62 

หลังเรียน 37 2 1.51 0.68 75.5 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
𝐗 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 37 30 12.48 3.61 
20.8 .00 

หลังเรียน 37 30 20.32 4.01 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

การทดสอบ n 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

𝐗 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ทักษะการคิดค านวณ 
ก่อนเรียน 37 3 1.48 0.76 49 
หลังเรียน 37 3 2.03 0.80 68 

ทักษะการจัดกระท า
และสื่อความหมาย

ข้อมูล 

ก่อนเรียน 37 1 0.62 0.49 31 

หลังเรียน 37 1 0.75 0.43 37 

ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

ก่อนเรียน 37 3 1.24 0.68 41 

หลังเรียน 37 3 1.89 0.66 63 

ทักษะการพยากรณ์ 
ก่อนเรียน 37 2 0.91 0.64 45.5 

หลังเรียน 37 2 1.32 0.53 66 

ทักษะการ
ต้ังสมมติฐาน 

ก่อนเรียน 37 2 0.54 0.65 27 
หลังเรียน 37 2 1.24 0.68 62 

ทักษะการก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร 

ก่อนเรียน 37 2 0.08 0.36 4 

หลังเรียน 37 2 1.27 0.73 63.5 

การทดลอง 
ก่อนเรียน 37 1 0.05 0.23 5 

หลังเรียน 37 1 0.72 0.46 72 

ทักษะการ
ตีความหมาย 
และลงข้อสรุป 

ก่อนเรียน 37 3 0.78 0.92 26 
หลังเรียน 37 3 2.13 0.59 71 

ทักษะการนิยาม
ความหมายเชิง

ปฏิบัติการ 

ก่อนเรียน 37 2 0.24 0.49 12 
หลังเรียน 37 2 1.40 0.55 70 

 

จากตารางท่ี 10 พบว่าคะแนนเฉล่ียในแต่ละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสุดต่ืน
ตานานาวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกทักษะกระบวนการ เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ
พบว่า ผู้เรียนมีผลการพัฒนาทักษะกระบวนการสูงท่ีสุดใน 3 ล าดับ ดังนี้ ทักษะการสังเกต ทักษะการ
วัด และทักษะการหาความสัมพันธ์สเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลัง

เรียนเร่ือง สุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย 

 ผลการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องสุดต่ืนตานานา
วัสดุ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน 37 คน ดัง
ตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 ผลการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ          
โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
𝐗 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 37 30 12.21 3.60 
31.42 .00 

หลังเรียน 37 30 20.59 3.68 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า คะแนนการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 
โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (X̅ = 20.59, S.D. = 3.68) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (X̅ = 12.21, 
S.D. = 3.60) ดังตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการรู้วิทยาศาสตร์ในรายด้านของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 3 ด้านท่ี 1 ดังตารางท่ี 12 
 

ตาราง ท่ี  12 ผลการเปรียบเทียบระหว่ างคะแนนก่อนและหลัง เรียนการรู้วิทยาศาสตร์                    
ด้านท่ี 1 การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ (Explain Phenomena Scientifically) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
𝐗 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 37 13 4.59 1.67 
11.96 .00 

หลังเรียน 37 13 7.94 1.90 
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จากตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ี
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีคะแนนเฉล่ียการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ในด้านการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียน (X̅ = 7.94, S.D. = 1.90) 
สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 4.59, S.D. = 1.67) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตาราง ท่ี  13 ผลการเปรียบเทียบระหว่ างคะแนนก่อนและหลัง เรียนการรู้วิทยาศาสตร์                      
ด้านท่ี 2 การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Evaluate and 
Design Science Enquiry) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
𝐗 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 37 12 5.21 1.81 
12.90 .00 

หลังเรียน 37 12 7.97 1.92 
 

จากตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โดยมีคะแนนเฉล่ียการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในด้านการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ( X̅ = 7.97, S.D. = 1.92) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 5.21, S.D. = 
1.81) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตาราง ท่ี  14 ผลการเปรียบเทียบระหว่ างคะแนนก่อนและหลัง เรียนการรู้วิทยาศาสตร์                     
ด้านท่ี 3 การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ (Interpret Data 
and Evidence Scientifically) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
𝐗 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 37 5 2.40 1.01 
10.03 .00 

หลังเรียน 37 5 3.89 1.81 
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จากตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โดยมีคะแนนเฉล่ียการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในด้านการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยาน
ในเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียน (X̅ = 3.89, S.D. = 1.81) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 2.40, S.D. = 1.01) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ผลการสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยท ำกำรสัมภำษณ์ผ์ูเรียนกล์ุมตัวอย์ำง จ ำนวน 37 
คน แบ์งออกเป์นกล์ุมกำรทดลองจ ำนวน 6 กล์ุม จ ำแนกตำมประเด็น โดยผ์ูเรียนมีควำมทัศนคติต์อ
ประเด็นต์ำง ๆ ดังต์อไปนี้  1) ด์ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ตำมแนวคิดบ์ำน
นักวิทยำศำสตร์น์อย  2) ด์ำนกำรส์งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 3) ด์ำนกำรส์งเสริมกำร
รู์วิทยำศำสตร์ โดยผู้เรียนมีความทัศนคติต่อประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

1) ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผู้เรียน
ส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้น เป็น
การเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจและท าให้กระตือรือร้นในการเรียนวิทยาศาสตร์มากกว่าการ
สอนตามรูปแบบเดิม มีการใช้บัตรกิจกรรมการทดลองตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการ
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle) ในการจัดการเรียนการสอนจึงท าให้ได้ค้นพบค าตอบในการ
ทดลองไป ทีละขั้น อีกท้ังยังมีการแบ่งผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่มการทดลอง ท าให้ได้ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการทดลอง มีการช่วยเหลือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันจนเกิดเป็นความรู้ ท่ีคงทนถาวร       
ดังตัวอย่างข้อมูลท่ีผู้วิ จัยได้ศึกษาผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไว้ว่า  

 “มีการทดลองเป็นกลุ่มท าให้ได้ช่วยเหลือกันในระหว่างการทดลอง”  

(นักเรียนกลุ่มท่ี 1)  

“ชอบการใช้บัตรกิจกรรมในการทดลองเพราะมีกิจกรรมการทดลองหลายกิจกรรม”  

(นักเรียนกลุ่มท่ี 2)  
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“ตอนแรกคิดว่าวิทยาศาสตร์มีแต่เรื่องยาก ๆ แต่การทดลองท่ีอยู่ในบัตรกิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นการทดลองท่ีเราพบเจออยู่ในทุกวัน เรื่องท่ีเราท ากันเล่น ๆ ก็เป็น       

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้”  

(นักเรียนกลุ่มท่ี 3)  

“รู้สึกสนุกไปกับการทดลองเพราะมีการทดลองเป็นขั้นตอนท าให้ได้ค้นพบค าตอบไปทีละขั้น” 

(นักเรียนกลุ่มท่ี 5) 

2) ด้านการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่าทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนได้

เข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น และยังช่วยให้เช่ือมโยงความรู้เดิมและแนวคิดใหม่จนเกิดเป็ น

ความรู้ของตนเอง นอกเหนือจากการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในช้ันเรียน ผู้เรียนยัง

สามารถน าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ท้ัง 13 ขั้นนั้น ไปเลือกใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนของวิชาอื่น ๆ ได้ แต่ก็ยังมีบางทักษะท่ีเป็นทักษะท่ี

ยากส าหรับวัยของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังนั้นอาจจะต้องมีการอธิบายหรือท าการฝึกซ้ า

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน

นักวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนี้ ยังช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน

วิทยาศาสตร์อีกด้วย ดังตัวอย่างข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน กล่าวถึงการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ว่า  

“นอกจากจะใช้การสังเกตในการทดลองแล้ว ยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีก หลายอย่าง 
เช่นการใช้หูฟังเสียงส่ิงต่างๆการใช้มือสัมผัสความนิ่ม ความแข็งของผลไม้ การชิมรสชาติอาหารต่างๆ” 

(นักเรียนกลุ่มท่ี1)  
“เคยคิดว่ามีแต่การค านวณในวิชาคณิตศาสตร์แต่นี่ยังสามารถน ามาใช้ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยจะต้ังใจ

เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น เพื่อน ามาใช้ค านวณในทางวิทยาศาสตร์ได้อีกวิชาหนึ่ง”  
(นักเรียนกลุ่มท่ี 4)  

“พอนึกถึงเรื่องท่ีเราท าในชีวิตประจ าวันก็คิดว่า ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ตลอด เช่น
ตอนท่ีเราผสมอุปกรณ์ท าสไลม์ เราก็ต้องคิดว่าค านวณดูว่าจะต้องใส่กาวเท่าไหร่ถึงจะพอ ผสมสีนี้กับสี

นี้ลงไปแล้วมันจะกลายเป็นสีอะไร ถ้าเราท าแล้วมันเหลวไป เราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไร” 
(นักเรียนกลุ่มท่ี 6) 
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3) ด้านการส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการรู้วิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีจะ

น าพาโลกในยุคปัจจุบันนี้ไปสู่โลกอนาคตท่ีเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมี

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

และต่อยอดกับสถานการณ์และชีวิตประจ าวันในอนาคตได้ ซึ่งส่ิงส าคัญในการน าการรู้วิทยาศาสตร์ไป

ใช้นั่นก็คือข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริง มีแหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ การจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์เพราะมีการจัด

กิจกรรมท่ีเน้นในการแก้ปัญหา ผู้เรียนจึงต้องหาข้อมูลและวิธีการท่ีหลากหลายมาใช้เพื่อแก้ปัญหาใน

การท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังตัวอย่างข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน กล่าวถึงการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ว่า  

“ความรู้วิทยาศาสตร์บางครั้งเราก็ไม่รู้จะมีไปท าไม 

แต่ถ้าเรามีการรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปด้วยเราก็จะได้น าความรู้ตรงนั้นไปใช้ได้จริง ๆ”  

(นักเรียนกลุ่มท่ี 1)  
“ผมจ าท่ีครูเคยเล่าให้ฟังว่า มีคนเช่ือข่าวในไลน์ว่าการกินมะนาวรักษาโรคมะเร็งได้ ซึ่งมันเป็นข่าว
ปลอมๆ ผมว่าถ้าทุกคนมีการรู้วิทยาศาสตร์ก็จะต้องคิดก่อนว่าเรื่องนัน้เป็นจริงไหม หาข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์มายืนยันว่ารักษาโรคได้จริงไหม แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเช่ือข่าวนั้นหรือจะไม่เช่ือ”  
(นักเรียนกลุ่มท่ี 2)  

“ตอนแรกพอได้ยินค าว่าการรู้วิทยาศาสตร์ก็ไม่อยากจะท ากิจกรรม คิดว่ามันเป็นเรื่องยาก แต่พอมา
ท าแล้วมันก็ไม่ยาก ท่ีส าคัญก็คือข้อมูลท่ีเราค้นหามา ต้องหามาจากหลาย ๆ ท่ีเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูล

ว่าข้อมูลไหนเป็นเรื่องจริง ข้อมูลไหนน่าเช่ือถือ สามารถน ามาใช้งานได้จริง”  
(นักเรียนกลุ่มท่ี 6) 

 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการท ากิจกรรมการเรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยการใช้วัฏจักรการ
สืบเสาะ (Inquiry Cycle) ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยควบคู่กับการใช้บัตรกิจกรรมตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ท่ีผู้วิจัยออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตรของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เมื่อน ามาทดลองใช้ พบว่า ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น
ทุกทักษะกระบวนการเนื่องจากในการท ากิจกรรมแต่ละบัตรกิจกรรมนั้น ได้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ มีการตัดสินใจ 
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แก้ปัญหาท่ีพบเจอในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถสืบค้นหาข้อมูล และเลือกใช้ข้อมูล
ท่ีน่าเช่ือถือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จนเกิดเป็นการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ได้ครบ
ท้ัง 3 สมรรถนะตามกรอบแนวคิด PISA (PISA 2015) ท าให้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีการตัดสินใจแก้ปัญหา ด าเนินชีวิตบนพื้น
ฐานความรู้ของวิทยาศาสตร์ได้ 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
(Huas der Kleinen Forcher) เพื่ อ ส่ง เสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยก่อนทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (The One – Group Pretest – 
Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้ อย        
2) พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3) ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 74 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3
ห้องเพชรดี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้รายหน่วยโดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน 6 แผน 
รวมจ านวน 12 คาบ 2) บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน 6 บัตรกิจกรรม    
3) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ  4) แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 
30 ข้อ   5)แบบสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ท้ังนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
(Huas der Kleinen Forcher) เพื่ อ ส่ง เสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

2.  การรู้วิทยาศาสตร์ของ ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

3.  ทัศนคติของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
พบว่าผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้นอย่างชัดเจน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
(Huas der Kleinen Forcher) เพื่ อ ส่ง เสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
 1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1  ท้ังนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการสอนเป็นขั้นตอน โดยใช้ขั้นตอนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ได้ผล
ในวิชาวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ คุ้นเคยกับกระบวนการหาความรู้
ของนักวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการหรือความสามารถท่ีผู้เรียนใช้ในการหาค าตอบ
หรือศึกษาเรียนรู้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ และทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เยอรมนีได้น าทฤษฎีนี้มาสังเคราะห์ สร้างเป็น “วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle)” ซึ่งมี 6 ข้ันตอน
ต่อไปนี้ ขั้นท่ี1) ต้ังค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ โดยเริ่มต้นหาค าตอบจากส่ิงท่ีผู้เรียน
สนใจ ขั้นท่ี2) รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน เป็นการเตรียมผู้เรียนส าหรับกระบวนการสืบเสาะ
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และพัฒนาความคิด โดยให้ระลึกถึงความรู้เดิม เพราะความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นได้ต้องพัฒนาต่อยอดจาก
ความรู้เดิมไม่เช่นนั้นความรู้ใหม่จะไม่มีความหมายและไม่คงทน ขั้นท่ี 3) ทดสอบและปฏิบัติการ
สืบเสาะ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้หาวิธีการท่ีเหมาะสมในการทดลองและจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบ
การด าเนินการสืบเสาะ โดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับเรื่องนั้น ขั้นที่ 4) การสังเกตและ
บรรยาย ในขั้นนี้ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนจะได้รับ ผู้สอนควรต้ังค าถามให้
เด็กได้สังเกตและบรรยายส่ิงท่ีค้นพบระหว่างการด าเนินการสืบเสาะ ขั้นท่ี 5) บันทึกข้อมูล ผู้เรียนจะ
บันทึกข้อมูลจากประสบการณ์ท่ีได้รับของตนเอง และสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองเป็นภาพวาด 
ภาพถ่ายหรือการบรรยายเป็นข้อความ ขั้นท่ี 6) อภิปรายผล เป็นการพูดคุยกับผู้เรียนถึงผลท่ีได้จาก
การสืบเสาะสร้างความเช่ือมโยงระหว่างผลท่ีได้กับค าถามเริ่มต้นและความรู้เดิม ถ้าผู้เรียนเกิดค าถาม
ใหม่ขึ้นและน าไปสู่ค าถามและข้อสันนิษฐานท่ีต้องการหาค าตอบเพิ่มเติมก็จะเกิดเป็นวัฏจักรการ
สืบเสาะอีกครั้ง ซึ่งการสอนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะนี้ ท าให้ผู้เรียนได้คิด วางแผนเสาะแสวงหา
ความรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยทักษะต่าง ๆ แลกเปล่ียนความคิด มีกระบวนการท างานเป็นกลุ่มจนสรุปเป็น
องค์ความรู้ด้วยตนเอง  
 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนออกเป็นรายด้าน 
โดยแบ่งตามประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 2  ระดับ คือ 1) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นบูรณาการพบว่า 
ในระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานท่ีประกอบไปด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จ านวน 8 ทักษะนั้น ทักษะท่ีมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงท่ีสุดคือทักษะ   ท่ี 1 ทักษะการ
สังเกต ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ทดลองเป็นขั้นตอนตามวัฏจักรการสืบเสาะโดยผ่านการท ากิจกรรมท่ีออกแบบมาในรูปแบบบัตร
กิจกรรมตามหัวข้อต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการทดลองด้วยตัวผู้เรียนเองทุกขั้นตอน ได้สัมผัสด้วย
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซึ่งสอดคล้องกับ John Dewey (อ้างถึงในทิศนา แขมณี , 2551 : 77) ท่ีกล่าวถึง
ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการลงมือท า (Learning by doing) โดยให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติหรือการลง
มือกระท า ท าให้ผู้เรียนได้รับอิสระริเริ่มทางความคิดและลงมือท าตามความคิด ผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์และใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง อีกท้ังทักษะการสังเกตยังเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน
เริ่มต้นท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนท าให้เกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายกับผู้เรียน  

 นอกจากนี้ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของผู้เรียนพบว่า
ทักษะท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  โดยส่ิงท่ีพบและ
สังเกตได้จากการท ากิจกรรมคือผู้เรียนมีความรู้หรือประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
จึงอาจจะน าความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาใช้อธิบายหรือสรุปประเด็นจากการสังเกตได้ไม่ครบถ้วน
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ทุกประเด็น ผู้สอนจึงต้องให้ความส าคัญในการปรับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมให้ผู้เรียนก่อน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อท่ีผู้เรียนจะได้น ามาประยุกต์ใช้ได้ต่อไป เพราะเนื่องจากทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูลนั้นเป็นทักษะท่ีผู้เรียนต้องอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูล โดย
ใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย ซึ่งการลงความคิดเห็นจากข้อมูลในเรื่องเดียวกัน อาจลงความ
คิดเห็นได้หลายอย่าง ซึ่งอาจถูกหรือผิดก็ได้ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ลงความ
คิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของ Piaget และของVygotsky (อ้างถึง
ในพิมพันธ์ เดชะคุปต์,2556 : 51) ท่ีกล่าวถึงความส าคัญของการสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิมว่า
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลนั้น  มีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือซึมซับ 
(assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลรับซึมซับข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างท่ีมีอยู่เดิม หาก
ไม่สัมพันธ์กันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ใน 
สภาวะสมดุล (equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation)  

 จากผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นบูรณาการประกอบด้วย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 5 ทักษะ ทักษะกระบวนการท่ีมีคะแนนเฉล่ียรายด้านสูง
ท่ีสุดคือ ทักษะท่ี 11) ทักษะการทดลอง เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทดลองด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนจะได้ท าการ
ทดลองเป็นขั้นตอน มีโอกาสในการเลือกใช้วัสดุในการทดลอง สามารถออกแบบการทดลองได้ด้วย
ตนเอง มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม 
ร่วมด้วยกับการทดลองโดยใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยท่ีออกแบบมาเพื่อให้
ผู้สอนใช้เป็นหลักในการท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ออกแบบบัตรกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุออกแบบเป็นกิจกรรมการทดลอง 6 บัตรกิจกรรม
ดังนี้ 1) ความเหนียวของวัสดุ 2) ความแข็งของวัสดุ 3) ความยืดหยุ่นของวัสดุ 4) การดูดซับน้ าของ
วัสดุ 5) การน าไฟฟ้าของวัสดุ และ6) การน าความร้อนของวัสดุ ในแต่ละบัตรกิจกรรมมีหัวข้อดังนี้1) 
รวบรวมความคิด 2) ภาพรวมกิจกรรม 3) วัสดุ-อุปกรณ์ 4) เนื้อหา/รายละเอียดกิจกรรม 5) รวบรวม
ความคิด 6) เรื่องน่ารู้ และ 7) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยเพิ่ม
หัวข้อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ชัดเจนว่า เมื่อจบการท ากิจกรรมในบัตรกิจกรรมแต่
ละเรื่อง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติ ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในทักษะใดบ้างจนครบ
ท้ัง 13 ทักษะกระบวนการ (American Association for the Advancement of Science – AAAS, 
อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2551 : 12) อีกท้ังในบัตรกิจกรรมนั้นยังมีการใช้ภาษาท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีรูปภาพเป็นส่ือท่ีชัดเจน จึงช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
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มีความเข้าใจในการท ากิจกรรมมากขึ้น สามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเองโดยท่ีผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้ให้
ค าแนะน าและช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในระหว่างการท ากิจกรรม  

ในด้านทักษะท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้น     
บูรณาการคือทักษะท่ี 9) ทักษะการต้ังสมมติฐาน ท้ังนี้เนื่องด้วยการต้ังสมมติฐานเป็นการคิดหา
ค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน 
ค าตอบท่ีคิดล่วงหน้านี้เป็นส่ิงท่ียังไม่ทราบหรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน ซึ่งสอดคล้อง
กับคะแนนเฉล่ียในทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล ทักษะท่ีต่ าท่ีสุดในทักษะกระบวน
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพราะเป็นทักษะกระบวนการท่ีต้องน าความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมมา
ปรับประยุกต์ใช้ดังนั้นแนวทางท่ีใช้แก้ปัญหาจึงเป็นแนวทางเดียวกันคือให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดการพัฒนาทางเชาว์ปัญญาอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 จากข้อมูลท่ีแสดงผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนทุกทักษะกระบวนการด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดย
การใช้บัตรกิจกรรมควบคู่กับการสอนตามขั้นตอนวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ก็จะสามารถท าให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตามท่ี  Wu and 
Hsieh (2006) กล่าวไว้ว่าการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย คือ การ
ถามค าถาม ออกแบบการส ารวจข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล การคิดค้น 
ประดิษฐ์ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ ส่ือสารค าอธิบายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ         อัมพร 
พลสิทธิ์  (2556 :96) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บูรณา
การกับเทคนิคการรู้คิด ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บูรณาการกับเทคนิคการรู้คิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บูรณาการกับเทคนิคการรู้คิดมีทักษะกระบวนการ
ทางการเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่าทักษะ
กระบวนกรทางวิทยาศาสตร์ระว่างเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและระหว่าง
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของภารดี กล่อมดี (2561) ได้
ศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลการวิจัยพบว่าชุดแบบฝึก
ทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  สามารถน ามาใช้ส าหรับนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี5 ได้ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียน
โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีนักเรียนได้เรียนด้วยการสืบเสาะหาความรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อถึงขั้นต่าง ๆ ในวัฏจักรการ
สืบเสาะ นักเรียนจึงสนใจค้นหาในส่ิงท่ีตนเองอยากรู้เกิดการค้นคว้าหาค าตอบ การสรุปความให้เข้าใจ
จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองและสามารถน าทักษะกระบวนการไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี 

2.  การรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  3 หลังจากการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
นักวิทยาศาสตร์น้อยนั้น มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ การ
แสวงหาความรู้ด้วยการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  และท าให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เรียนได้วิเคราะห์หรือตั้งค าถามจากโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการ
สะท้อนความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นในกลุ่ม มีการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งน าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม (Social Constructivist) ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดของ    
ไวกอทสกี (อ้างถึงในพิมพันธ์ เดชะคุปต์,2556 : 54) ซึ่งมีแนวคิดท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ี
รอยต่อของพัฒนาการของผู้เรียนว่าส่ิงใดก็ตามท่ีเด็กสามารถท าได้ภายใต้ความช่วยเหลือในวันนี้  วัน
พรุ่งนี้เขาจะสามารถท าได้ด้วยตัวของเขาเองเพียงได้รับการเรียนรู้ท่ีดีก็จะน ามาซึ่งพัฒนาการท่ีเจริญ
ขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นได้ภายในตัวผู้เรียน 
ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้ด้วยตนเองความรู้ต่าง ๆ และวิธีท่ีได้มาซึ่งความรู้จะถูกสร้างขึ้น
จากตัวผู้เรียนเองและจากการมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้กับผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใหม่ท่ีได้รับ
มาร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่นสังคม ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ รวมท้ังใช้
ประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑ์ช่วยตัดสินใจและสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญากลายเป็นองค์ความรู้
ใหม่ท่ีคงทนและถาวร ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เกิดการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการทดลอง
แล้ว ก็จะเกิดการน าไปใช้ท่ีแสดงให้เห็นถึงการน าการรู้วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสังคม ซึ่ง
การรู้วิทยาศาสตร์เป็นส่ิงจ าเป็นมากโดยจะต้องรู้ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร มีการประเมินข่าวสารทาง
วิทยาศาสตร์อย่างไร  

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาการรู้วิทยาศาสตร์เป็นรายด้าน พบว่าในสมรรถนะท่ี 1)ด้านการ
อธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (X̅=7.94,S.D.=1.90) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน (X̅=4.59,S.D.=1.67)   
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วัดโดยการใช้แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการใช้ความรู้ เนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้ และใช้ความรู้เพื่อแปลความหมายและให้
ค าอธิบายต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งในระหว่างท่ีผู้วิจัยใช้บัตรกิจกรรมใน
การทดลอง ผู้วิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจน คือผู้เรียน
สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างค าอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล มีการยกตัวอย่าง
ประกอบค าอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจจากประสบการณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับ Grant Wiggins และ Jay McTighe (2005 : 173) ท่ีกล่าวถึงความสามารถในการอธิบายและแปล
ความของผู้เรียนว่าเป็นความสามารถท่ีต้องให้เกิดในขั้นต้น  ๆ ของการเรียนรู้เพื่อท่ีจะได้น า
ความสามารถนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย และเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงถึง
ความเข้าใจท่ีลึกซึ้งโดยน าเสนอมุมมองท่ีหลากหลาย 

ในสมรรถนะท่ี 2)การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มี
คะแนนเฉล่ียหลังเรียน (X̅=7.97,S.D.=1.92) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅=5.21, S.D.=1.81) วัดโดยการใช้
แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ ท้ังนี้เนื่องจากการใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้น 
ใช้วัฏจักรการสืบเสาะเป็นหลักในการท ากิจกรรมการทดลองในแต่ละกิจกรรมท่ีออกแบบมาให้ผู้เรียน
ได้ทดลองด้วยตนเอง ซึ่งในระหว่างท่ีผู้วิจัยใช้บัตรกิจกรรมในการทดลอง ผู้วิจัยสามารถสังเกต
พฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการรู้วิทยาศาสตร์ในสมรรถนะนี้ได้อย่างชัดเจน ในการท ากิจกรรมการทดลอง 
มีการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เช่นการทดสอบท่ี
เท่ียงตรงต้องท าอย่างไรเพื่อไม่ให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน ต้องเปรียบเทียบอะไร มีการควบคุมตัว
แปรใดในการทดลอง ต้องค้นคว้าข้อมูลอะไรเพิ่มเติม นอกจากนี้ต้องสามารถแยกแยะได้ว่ามีประเด็น
ปัญหา หรือค าถามใดท่ีสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

จากผลการศึกษาในสมรรถนะท่ี 3)การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิง
วิ ทยาศาสตร์  มีคะแนน เฉ ล่ียห ลัง เรี ยนหลัง เรี ยน  ( X̅=3.89,S.D.=1.81) สู งกว่ าก่ อน เรียน 
(X̅=2.40,S.D.=1.01) วัดโดยการใช้แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ ท้ังนี้เนื่องจากในสมรรถนะท่ี 3 นี้เป็น
ความสามารถท่ีเกี่ยวเนื่องกับสมรรถนะท่ี 1 และ 2  ของการรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้นเมื่อผู้เรียนได้ใช้
ความรู้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์ในการส ารวจตรวจสอบ การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม และการออกแบบการทดลองได้
อย่างเป็นขั้นตอน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการรู้วิทยาศาสตร์ในสมรรถนะท่ี 3 เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งใน
ระหว่างท่ีผู้วิจัยใช้บัตรกิจกรรมในการทดลอง ผู้วิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการรู้
วิทยาศาสตร์ในสมรรถนะนี้ได้อย่างชัดเจนผู้เรียนสามารถสามารถยืนยันถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล
และมีความเป็นกลางในการสรุปผลการทดลองต่าง ๆ อ้างอิงจากค าอธิบาย ซึ่งต้องใช้ความสามารถใน
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การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แยกแยะข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือกับแหล่งข้อมูลท่ีไม่
น่าเช่ือถือได้ 

จากผลการศึกษาการรู้วิทยาศาสตร์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนมี
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกสมรรถนะ ซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับการสอนวิทยาศาสตร์อย่าง
แท้จริง เพราะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการ
ใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ร่วมกับบัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และดังท่ี 
Laius and Rannikmae (2004,อ้างถึงในรักษ์ศิริ จิตอารี,2558) ได้กล่าวไว้ว่า การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
คือความสามารถในการพัฒนาความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะน าความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตน ดังนั้นเนื้อหาท่ีมีความเหมาะสมกับการเสริมสร้างการรู้วิทยาศาสตร์และ
มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม เป็นเนื้อหาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้
คิด คิดวิเคราะห์ปัญหา และได้มีการสืบเสาะและสามารถเช่ือมโยงได้กับความรู้และสามารถปรับ
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ในส่วนขอบเขตเนื้อหาท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดของเขตเนื้อหาในสาระท่ี 3 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยน ามาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ เรื่องสุดต่ืนตานานา
วัสดุ เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดของหลักสูตรในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัว ไม่ยากหรือง่ายเกินไป สามารถน ามาสร้างเป็น
สถานการณ์ในบริบทท่ีจะท าให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท่ีจะ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้เรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จากการค้นหาความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็นการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง และยังสอดคล้องกับ เฮนเดอร์สัน 
(Henderson 1993 :4 –5, อ้างถึงในพิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2545 : 15-16 ) ท่ีว่าการจัดการเรียนรู้ควร
เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการทางคิดด้วยตนเอง โดยผู้สอนไม่สามารถปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางปัญญา (cognitive structure) ของผู้เรียนได้แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางปัญญาได้ ซึ่งต้องเป็นสภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม 
ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ แนวคิดนี้ถือว่า
การเรียนรู้ของนักเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ผู้สอนต้องพยายามช่วยให้ผู้เรียน
เช่ือมโยงเนื้อหาความรู้ให้เข้ากับประสบการณ์เดิมจนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในตัว
ของผู้เรียนท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองแล้วน ามาสัมพันธ์กับส่ิงท่ีเรียนใหม่โดยมีการปรับเปล่ียนให้
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สอดคล้องกับประสบการณ์ของตนเอง และยังสอดคล้องกับ วรรณงาม มาระคอง (2553) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการส่งเสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
จังหวัดขอนแก่น ในการเรียนรู้ เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS Approach) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดของกระบวนทัศน์เชิงตีความ ( Interpretive Paradigm) ของผู้เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความจากผลความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1)นักเรียนมีการระบุค าถามวิทยาศาสตร์คือมีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการ
แยกแยะค าถามท่ีเป็นค าถามทางวิทยาศาสตร์ และบอกค าส าคัญส าหรับการค้นคว้าในการท่ีจะรู้ว่า
ค าถามใดท่ีจะสามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ 2)นักเรียนมีการอภิปรายเชิงวิทยาศาสตร์คือมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ ในการบรรยาย การอธิบายและ
คาดการณ์หรือพยากรณ์การเปล่ียนแปลงปรากฏการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น     3)นักเรียนมีการใช้ประจักษ์
พยานทางวิทยาศาสตร์คือมีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างข้อสรุปท่ีสมเหตุสมผลบน
พื้นฐานของประจักษ์พยานข้อมูลรวมถึงการส่ือสารข้อมูลสรุปการแสดงออกว่ามีความเข้าใจในแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของปารณีย์ แสงลับ (2555 :104) ได้ท าการศึกษาการรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปล่ียนแปลงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในบริบทการสอน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ียึดถือกระบวนทัศน์เชิงตีความ
เป็นแนวทางในการศึกษา ผู้วิจัยตีความการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กรอบแนวคิดซึ่งปรับปรุง
จาก กรอบการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของ PISA 2006 พบว่าบริบทการจัดการเรียนการสอนแบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ท าให้นักเรียนเกิดการรู้วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการรู้วิทยาศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนท่ีท าให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมผสมกับ
ประสบการณ์ใหม่จนเกิดเป็นองค์ความรู้ ท่ีสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
แท้จริง  

3.  ทัศนคติของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
พบว่าผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้นอย่างชัดเจน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
โดยสามารถแบ่งทัศนคติของผู้เรียนออกเป็น 3 ด้านดังนี้  

ด้านท่ี 1 ทัศนคติของผู้เรียนในด้านการจัดการเรียนรู้พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน โดยให้ความเห็นว่าเป็นการสอนท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจกว่าการ
เรียนการสอนในรูปแบบเดิม มีการใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยท่ีช่วยส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม มีการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนด้วยการใช้วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle) ในการ
จัดการเรียนการสอนท าให้ค้นพบค าตอบจากการทดลองไปทีละขั้นจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นการรู้วิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนสามารถไปประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจใช้วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นการเปิดให้โอกาสผู้เรียน
ในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปประยุกต์ใช้
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ 
รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการส่ือสาร 
ได้ท ากิจกรรมเป็นกระบวนการกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสร้างความร่วมมือกัน
มากกว่าการแข่งขัน 

ด้านท่ี 2 ทัศนคติของผู้เรียนในด้านการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่า 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยการใช้บัตรกิจกรรมร่วมกับ
การสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะนั้น ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท้ัง 13 ทักษะ เนื่องจากได้มีการทดลองและท ากิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนทุกกิจกรรม    
ได้มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการระบุไว้ในบัตรกิจกรรมแต่ละบัตรว่าเมื่อผู้เรียนผ่านการท า
กิจกรรมนี้จะได้ฝึกใช้ทักษะใด และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น และยังช่วยให้
เช่ือมโยงความรู้เดิมและแนวคิดใหม่จนเกิดเป็นความรู้ของตนเอง นอกเหนือจากการใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในช้ันเรียน ผู้เรียนยังสามารถน าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ท้ัง 13 
ขั้นนั้น ไปเลือกใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนของวิชา
อื่น ๆ ได้ แต่ก็ยังมีบางทักษะท่ีเป็นทักษะท่ียากส าหรับวัยของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ด้านท่ี 3 ทัศนคติของผู้เรียนด้านการส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์พบว่า ผู้เรียนเข้าใจในค าว่า
การรู้วิทยาศาสตร์ว่าเป็นความสามารถในการแปลความหมาย ตีความขยายความรู้ท่ีได้รับและน า
ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติพร้อมท้ังน าการรู้วิทยาศาสตร์ไปต่อยอดให้เกิดเป็นการสร้าง
ช้ินงานหรือการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการ
สนับสนุนการให้ค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ ผู้ท่ีมีการรู้วิทยาศาสตร์จะต้องผ่านการประเมินท้ัง 
3 สมรรถนะดังนี้ 1) การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 2)การประเมินและออกแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์
พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยโดยใช้บัตรกิจกรรมนี้ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วัฏจักรการสืบเสาะร่วมกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในค้นพบความรู้ ค้นพบแนวทางแก้ปัญหาท่ีหลากหลายจนเกิดเป็นการสร้างองค์ความรู้
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ด้วยตนเอง และส่ิงส าคัญในการน าการรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้นั่นก็คือข้อมูลท่ีน ามาใช้ต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ความจริง มีแหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ ต้องได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มี
การใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้หลากหลายรูปแบบในการสร้างความรู้ พร้อมท้ังรวมถึงเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ท่ีต้องเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน คือผู้เรียนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ มีความอยากรู้อยาก
เห็นในประเด็นวิทยาศาสตร์ ต้ังใจท่ีจะหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยยึดถือใน
หลักฐานข้อมูลท่ีน ามาสร้างค าอธิบายในเรื่องต่าง ๆ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะสืบ
เสาะหาความรู้ อีกท้ังผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของการรู้วิทยาศาสตร์ว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต้องให้เกิดขึ้น
ในตัวบุคคลในยุคปัจจุบันเพราะเป็นส่ิงท่ีจะน าพาโลกในยุคปัจจุบันนี้ไปสู่โลกอนาคตท่ีเป็นโลกแห่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้พร้อมท่ีจะก้าวทันโลก
ในปัจจุบันนี้ได้ 

โดยภาพรวมแล้วการจัดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้วิทยาศาสตร์เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอนโดยการใช้วัฏจักรการสืบเสาะ ให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน
การช่วยเหลือแลกเปล่ียนประสบการณ์กันในระหว่างกลุ่มของผู้เรียน โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 13 ทักษะในการค้นคว้าหาค าตอบ หาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ท่ีได้นั้นไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีสมรรถนะของการรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเป็นพลเมืองวิทยาศาสตร์ท้ังในโลก
ปัจจุบันและโลกอนาคต 

ข้อเสนอแนะ  

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
(Huas der Kleinen Forcher) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
1.1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการสอนท่ีเน้นการใช้วัฏ

จักรการสืบเสาะหาความรู้ของผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพ
ความพร้อม ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นวัฏจักรเกิดค าถาม
ใหม่ขึ้นและน าไปสู่ค าถามและข้อสันนิษฐานท่ีต้องการหาค าตอบเพิ่มเติมก็จะเกิดเป็นวัฏจักรการ
สืบเสาะอีกครั้ง 
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1.2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในบางข้ออาจจะมีระดับความยาก - ง่ายท่ี
แตกต่างกันไปผู้สอนควรท าความเข้าใจและรู้ถึงความหมายของแต่ละขั้นการสอน เพื่อเตรียมพร้อมใน
การช่วยเหลือ สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม 

1.3. แบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของ PISA เป็น
แบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ตามสถานการณ์ ผู้ควรอธิบายวิธีการท าแบบทดสอบอย่างละเอียด 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในรูปแบบของแบบทดสอบ  

1.4. ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนควรศึกษาบัตรกิจกรรมในด้านของการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์การทดลองเนื่องจากต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย อาจจะมีการปรับ
ประยุกต์หรือเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
1.1. ควรน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพัฒนาควบคู่กับกับวิธี

สอนหรือเทคนิคอื่น ๆ อาทิการสอนแบบ Active Learning, วิธีการสอนแบบSTEM/STEAM หรือ
วิธีการสอนแบบแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็นต้น เพื่อท่ีจะสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้นควบคู่กับการรู้
วิทยาศาสตร์ 

1.2. ควรน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาช้ันอื่น ๆ เพื่อท่ีจะสามารถน าผลมาเปรียบเทียบว่าการสอนตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยนี้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับใด 

1.3. ในประเด็นเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาจจะเพิ่มประเด็นการ
พัฒนาและการวัดประเมินในหัวข้อท่ี 14 คือทักษะการสร้างแบบจ าลองท่ีทางสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมจากสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อเมริกัน 
(American Association for the Advancement of Science ; AAAS)  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 
1. อาจารย์ ดร.วิภาฤดี   วิภาวิน   อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
 
2. อาจารย์สุธิดา การีมี    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
      ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
 
3. อาจารย์เชษฐชาตรี   นวลข า   อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 

ในระดับประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. การก าหนดองค์ประกอบของแผนการสอน 
1.1 การก าหนดองค์ประกอบของแผนการสอน
ครบถ้วนครอบคลุมความต้องการจ าเป็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1.2 การเรียงล าดับองค์ประกอบของแผนการสอน
มีความเหมาะสม ช่วยให้เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1.3 องค์ประกอบภายในแผนการสอนมี
ความสัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1.4 ช่ือของแผนการสอนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 
1.5 การเรียบเรียง การใช้ภาษาในแผนการสอนมี    
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. องค์ประกอบของแผนการสอน 
2.1 สาระส าคัญ 
2.1.1  สาระส าคัญเหมาะสม สามารถแสดงให้เห็น
ความส าคัญของแผนการสอนได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.2 จุดประสงค์ 
2.2.1  จุดประสงค์ในแผนกำรสอนมีควำม
สอดคล์องสัมพันธ์กับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.2.2  จุดประสงค์มีควำมชัดเจน สำมำรถแสดง
ถึงส่ิงท่ีต์องกำรให์เกิดกับผ์ูเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.2.3  จุดประสงค์มีควำมเป์นไปได์ในกำรปฏิบัติ
จริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. เนื้อหำ   
3.1 เนื้อหำสอดคล์องกับจุดประสงค์และสำมำรถ
น ำไปปฏิบัติจริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R  IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

3.2 เนื้อหำมีควำมเหมำะสมกับผ์ูเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

4.1 ข้ันตอนกำรด ำเนินกิจกรรมเป์นล ำดับและมี     
ควำมต์อเนื่อง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.2 กำรก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรมแต์ละขั้นตอน
มีควำมชัดเจนสำมำรถน ำไปปฏิบัติได์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.3 กำรด ำเนินกิจกรรมได์เป์ดโอกำสให์ผ์ูเรียนมี      
ส์วนร์วมในกำรท ำกิจกรรม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.4 กำรด ำเนินกิจกรรมแต์ละขั้นตอน ครอบคลุม
สอดคล์องกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.5 เวลำท่ีก ำหนดส ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียน    กำรสอนมีควำมเหมำะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. ส่ือกำรสอน 

5.1 มีกำรก ำหนดรำยกำรส่ือชัดเจน น ำไปส์ูกำร
จัดเตรียมได์ง์ำยและสะดวก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5.2 มีกำรเรียงล ำดับกำรใช์ส่ืออย์ำงเหมำะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 
6. ส่ือกำรสอน 

6.1 กำรวัดและประเมินผลมีควำมสอดคล์องกับ
จุดประสงค์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.2 วิธีกำรวัดผลเหมำะสมกับพฤติกรรมท่ีต์องกำร
วัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6.3 ผ์ูเรียนมีส์วนร์วมในกำรวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของบัตร
กิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการ
รู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R  IOC 
 คนที่ 1  คนที่2 คนที่3  

1. ด้านเนื้อหา 
1.1  เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 1.2  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนด +1 +1 +1 3.00 1.00 
 1.3  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับช้ันของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 1.4   เนื้อหามีความต่อเนื่องในหน่วยการเรียนรู้  +1 +1 +1 3.00 1.00 
 1.5  เนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วน +1 +1 +1 3.00 1.00 
 1.6  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.  ด้านการใช้ภาษา 

2.1  ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้อง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
2.2  ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมกับระดับช้ันของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.3  ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.  ด้านกิจกรรม 
3.1  กิจกรรมมีความยาก - ง่ายเหมาะกับวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.2  กิจกรรมเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.3  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรู้
วิทยาศาสตร์  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.4  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.5  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ  
 

 

ข้อที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 R  IOC 
คนที่1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 +1 +1 +1 3.00 1.00 

5 +1 0 +1 2.00 0.66 

6 +1 +1 +1 3.00 1.00 

7  +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 +1 +1 +1 3.00 1.00 

9 +1 +1 +1 3.00 1.00 

10 +1 +1 +1 3.00 1.00 

11 +1 +1 +1 3.00 1.00 

12 +1 +1 +1 3.00 1.00 

13 +1 +1 0 2.00 0.66 

14 +1 +1 +1 3.00 1.00 

15 +1 +1 +1 3.00 1.00 

16 +1 +1 +1 3.00 1.00 

17 +1 +1 +1 3.00 1.00 

18 +1 +1 +1 3.00 1.00 

19 +1 +1 +1 3.00 1.00 

20 +1 +1 +1 3.00 1.00 

21 +1 +1 +1 3.00 1.00 

22 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ  

 

 

ข้อที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 R  IOC 
คนที่1 คนที่ 2 คนที่ 3 

23 +1 +1 +1 3.00 1.00 

24 +1 +1 +1 3.00 1.00 

25 +1 +1 +1 3.00 1.00 

26 +1 +1 +1 3.00 1.00 

27 +1 +1 +1 3.00 1.00 

28 +1 +1 +1 3.00 1.00 

29 +1 +1 +1 3.00 1.00 

30 +1 +1 +1 3.00 1.00 

31 +1 +1 +1 3.00 1.00 

32 +1 +1 +1 3.00 1.00 

33 +1 +1 +1 3.00 1.00 

34 +1 +1 +1 3.00 1.00 

35 +1 +1 +1 3.00 1.00 

36 +1 +1 +1 3.00 1.00 

37 +1 +1 +1 3.00 1.00 

38 +1 +1 +1 3.00 1.00 

39 +1 0 +1 2.00 0.66 

40 +1 +1 +1 3.00 1.00 

41 +1 +1 +1 3.00 1.00 

42 +1 0 +1 2.00 0.66 

43 +1 +1 +1 3.00 1.00 

44 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 R  IOC 
คนที่1 คนที่ 2 คนที่ 3 

45 +1 +1 +1 3.00 1.00 

46 +1 +1 +1 3.00 1.00 

47 +1 +1 +1 3.00 1.00 

48 +1 +1 +1 3.00 1.00 

49 +1 +1 +1 3.00 1.00 

50 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-
20   
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.77 0.50 ใช้ได้ 
2 0.82 0.18 ใช้ไม่ได้ 
3 0.68 0.27 ใช้ได้ 
4 0.59 0.45 ใช้ได้ 
5 0.45 0.55 ใช้ได้ 
6 0.64 0.55 ใช้ได้ 
7 0.50 0.27 ใช้ได้ 
8 0.32 0.09 ใช้ไม่ได้ 
9 0.77 0.27 ใช้ได้ 
10 0.82 0.36 ใช้ไม่ได้ 
11 0.59 0.27 ใช้ได้ 
12 0.53 0.32 ใช้ได้ 
13 0.56 0.30 ใช้ได้ 
14 0.59 0.09 ใช้ไม่ได้ 
15 0.68 0.27 ใช้ได้ 
16 0.59 0.45 ใช้ได้ 
17 0.82 0.18 ใช้ไม่ได้ 
18 0.50 0.64 ใช้ได้ 
19 0.55 0.55 ใช้ได้ 
20 0.64 0.36 ใช้ได้ 
21 0.23 *-0.09 ใช้ไม่ได้ 
22 0.86 0.27 ใช้ไม่ได้ 
23 0.65 0.60 ใช้ได้ 
24 0.91 0.18 ใช้ไม่ได้ 
25 0.77 0.27 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-
20   

 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก ® สรุปความหมาย 
26 0.64 0.36 ใช้ได้ 
27 0.05 *-0.09 ใช้ไม่ได้ 
28 0.78 0.41 ใช้ได้ 
29 0.80 0.41 ใช้ได้ 
30 0.86 0.09 ใช้ไม่ได้ 
31 0.82 0.18 ใช้ไม่ได้ 
32 0.59 0.45 ใช้ได้ 
33 0.55 0.36 ใช้ได้ 
34 0.59 0.27 ใช้ได้ 
35 0.64 0.36 ใช้ได้ 
36 0.55 0.18 ใช้ไม่ได้ 
37 0.48 0.29 ใช้ได้ 
38 0.80 0.22 ใช้ได้ 
39 0.55 *-0.18 ใช้ไม่ได้ 
40 0.70 0.50 ใช้ได้ 
41 0.44 0.32 ใช้ได้ 
42 0.59 0.45 ใช้ได้ 
43 0.41 0.09 ใช้ไม่ได้ 
44 0.77 0.27 ใช้ได้ 
45 0.36 0.55 ใช้ได้ 
46 0.50 0.45 ใช้ได้ 
47 0.59 0.09 ใช้ไม่ได้ 
48 0.55 0.18 ใช้ไม่ได้ 
49 0.45 0.36 ใช้ได้ 
50 0.77 *-0.09 ใช้ไม่ได้ 
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หมายเหตุ 
 1. ข้อสอบข้อท่ี 2, 10, 17, 22, 30และ 31มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80 จัดเป็น
ข้อสอบท่ีง่ายเกินไปจึงตัดออก 
 2. ข้อสอบข้อท่ี 27 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 0.20 ยากเกินไปจึงตัดออก 
 3. ข้อสอบข้อท่ี 8, 14, 21, 24, 36, 39, 43, 47, 48 และ 50     มีค่าอ านาจจ าแนก ® น้อย
กว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึงตัดออก  
 4. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนท่ีต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ข้อท่ี 16และ 44   
 5. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบวัดทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 
ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.83 
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ตารางท่ี 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สุดต่ืน
ตานานาวัสดุ 
 

 
 

ข้อที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 R  IOC 
คนที่1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 +1 +1 +1 3.00 1.00 

5 +1 +1 +1 3.00 1.00 

6 +1 +1 +1 3.00 1.00 

7  +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 +1 +1 +1 3.00 1.00 

9 +1 +1 +1 3.00 1.00 

10 +1 +1 +1 3.00 1.00 

11 +1 +1 +1 3.00 1.00 

12 +1 +1 +1 3.00 1.00 

13 +1 +1 + 1 3.00 1.00 

14 +1 +1 +1 3.00 1.00 

15 +1 +1 +1 3.00 1.00 

16 +1 +1 +1 3.00 1.00 

17 +1 +1 +1 3.00 1.00 

18 +1 +1 +1 3.00 1.00 

19 +1 +1 +1 3.00 1.00 

20 +1 +1 +1 3.00 1.00 

21 +1 +1 +1 3.00 1.00 

22 +1 +1 +1 3.00 1.00 



  145 

ตารางท่ี 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สุดต่ืน
ตานานาวัสดุ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 R  IOC 
คนที่1 คนที่ 2 คนที่ 3 

23 +1 +1 +1 3.00 1.00 

24 +1 +1 +1 3.00 1.00 

25 +1 +1 +1 3.00 1.00 

26 +1 +1 +1 3.00 1.00 

27 +1 +1 +1 3.00 1.00 

28 +1 +1 +1 3.00 1.00 

29 +1 +1 +1 3.00 1.00 

30 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสัมภาษณ์ทัศนคติของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

 
 
 
 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 R  IOC คนที่
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 นักเรียนมีความรู้สึกกับการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อย่างไร  

+1 0 +1 2.00 0.66 

2 เนื้อหาและกิจกรรมการทดลอง
กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การรู้วิทยาศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 นักเรียนคิดว่าทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญกับ
นักเรียนอย่างไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึง
จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้นักเรียน
เกิดการรู้วิทยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 ในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยควรต้องเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงในส่ิงใดบ้าง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 รวม 0.93 
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ตารางท่ี 21 คะแนนการทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
 

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

 37 12 25 
คะแนนก่อนเรียน )(X = 12.48 S.D. = 3.61 

คะแนนหลังเรียน )(X = 20.32 S.D. = 4.01 
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ตารางท่ี 22 คะแนนการวัดการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

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

 37 14 23 
คะแนนก่อนเรียน )(X = 12.21 S.D. = 3.60 

คะแนนหลังเรียน )(X = 20.59 S.D. = 3.68 
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ภาคผนวค ค 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

-  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  

- บัตรกิจกรรมการทดลอง เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

- แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- แบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ 

- แบบสัมภาษณ์ทัศนคติของ ผู้เรียนหลังจาก ท่ีไ ด้ รับจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  
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แผนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
รหัสวิชา ว 13101                                                       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  สุดต่ืนตานานาวัสดุ                                    จ านวน    12  ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 ความแข็งของวัสดุ                           จ านวน  2  ช่ัวโมง     
ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561              อาจารย์ผู้สอนอาจารย์สุปรียา       ตันติวีรคุณ 

เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

• ป3/1 จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีเป็นส่วนประกอบของของเล่นของใช้ 
• ป3/2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยามี กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

• ป.3/1ทดลองและอธิบายผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระท าหรือ
ท าให้ร้อนขึ้นหรือท าใหเ้ย็นลง  

• ป.3/2 อธิบายประโยชน์และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของวัสดุ 
สาระส าคัญ (Concept) 

             ความแข็งของวัสดุ คือ ความทนทานของวัสดุต่อการถูกขูดขีด วัสดุ 2 ชนิดเมื่อน ามา  

ขูดขีดกัน วัสดุท่ีมีความแข็งน้อยกว่าจะเกิดรอย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  ผู้เรียนสามารถอธิบายสมบัติของวัสดุด้านความแข็งได้ 
2.  ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุได้ 
3.  ผู้เรียนสามารถท าการทดลองเรื่องสมบัติของวัสดุด้านความแข็งได้ตามกระบวนการ  
4.  ผู้เรียนเกิดการรู้วิทยาศาสตรเ์รื่องการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
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ผู้เรียนต้องเข้าใจว่า 
• ความแข็ง คือความทนทานของต่อการ

ถูกขูดขีดของวัสดุ 
• วัสดุใดท่ีถูกขูดขีดแล้วเกิดรอยจะมีความ

แข็งน้อยกว่าวัสดุท่ีไม่เกิดรอย 
• สมบัติด้านความแข็งของวัสดุแต่ละชนิด

มีความแตกต่างกันจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้
ใหเ้หมาะสมกับความต้องการ 

ค าถามส าคัญเพื่อการเรียนรู้ 
• สถานการณ์ใดบ้างในชีวิตประจ าวันท่ี

สามารถน าความรู้เรื่องความแข็งของวัสดุ

ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม 

สมรรถนะของผูเ้รียน 
ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์,             
การคิดสร้างสรรค์) 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการส่ือสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รัก  ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 

คุณลักษณะเฉพาะกลุ่มสาระ 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ ใน
ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                  

          และความมีเหตุผล 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

- การสังเกต                                                     -    การวัด 

- การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล                   -    การพยากรณ์                                           

- การทดลอง                                       -    การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ช้ินงานส าหรับการประเมิน  : การท าช้ินงาน “หอคอยสูงเสียดฟ้า” 

เกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

1.  ผู้เรียนสามารถ
อธิบายสมบัติของวัสดุ

ด้านความแข็งได้ 

-  สังเกตจากการตอบ 
ค าถาม 

 

- ค าถาม 
 

- บอกสมบัติความ
แข็งได้อย่างน้อย 2 

ประเด็น 
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ประเด็นการประเมิน วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

 -  แบบวัดทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

- แบบทดสอบ - ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 

2.ผู้เรียนสามารถ
เปรียบเทียบความแข็ง
ของวัสดุได้ 

-  สังเกตจากการตอบ 
ค าถาม 

 
-  แบบวัดทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

- ค าถาม 
 

 

- แบบทดสอบ 

- เรียงล าดับความ
แข็งของวัสดุได้

ถูกต้อง 
- ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินร้อยละ 70 

3.  ผู้เรียนสามารถท า
การทดลองเรื่องสมบัติ
ของวัสดุด้านความแข็งได้
ตามกระบวนการ 

-  สังเกตจากการท า 
กิจกรรม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรม 

- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 

4.ผู้เรียนเกิดการรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องการ
เลือกใช้วัสดุใน
ชีวิตประจ าวัน 

-  แบบวัดการรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

- แบบทดสอบ - ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
• การสังเกต 
• การวัด 
• การจัดกระท าและส่ือ           

ความหมายข้อมูล 
• การพยากรณ์ 
• การทดลอง 
• การตีความหมาย

ข้อมูลและลงข้อสรุป 

 
 

-  แบบวัดทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
-    สังเกตจากการท า 

กิจกรรม 

 
 

- แบบทดสอบ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 
 

- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)                       
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ขั้นที่ 1  ต้ังค าถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
• ครูพูดคุยกับนักเรียนโดยมีประเด็นในการสนทนาดังนี้ 

                 -   ครูน าก้อนหินหลากหลายชนิดมาให้ผู้เรียนได้ท าการสังเกตร่วมกันและลองให้
นักเรียนน าเล็บกรีดลงไปบนก้อนหิน  
                     และสังเกตดูว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างหรือไม่ 
                 -   สนทนาซักถามความคิดเห็นนักเรียนว่า ถ้าเราอยากให้เกิดรอยขึ้นบนก้อนหิน เรา
จะสามารถใช้อะไรขูดหินได้  
                     เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น   
ขั้นที่ 2  รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน 

• ครูใช้หัวข้อท่ี 1 สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน จากบัตรกิจกรรมฯเรื่องความแข็งของ
วัสดุ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีเคยพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  

• ครูต้ังประเด็นสนทนาโดยต่อยอดมาจากค าถามด้านบนว่า “มีเหตุการณ์ใดบ้างท่ี
นักเรียนเคยพบเกี่ยวกับเหตุการณ์   การเกิดรอยขึ้นกับวัสดุ" 

• ครูฟังประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคน คอยบันทึกและจัดกลุ่มของวัสดุท่ีนักเรียนเคย
เล่าประสบการณ์มาว่ามีเรื่องของใครเกิดขึ้นคล้ายๆกันบ้าง  

• ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันถึงประเด็นการเกิดรอยของวัสดุท่ีนักเรียนแต่ละคนได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ  โดยใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

• ครูอธิบาย ภาพรวมการทดลอง จากบัตรกิจกรรมฯ โดยมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก  
• ครูช้ีแจงรายละเอียดของ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีจะใช้ในการทดลองว่ามีอะไร และมีข้อตกลง

ในการใช้งานอย่างไร  
• แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้เวลานักเรียนในการศึกษาบัตรกิจกรรมฯร่วมกันว่ามี

กิจกรรมหลักอะไร และลองออกแบบขั้นตอนการทดลอง จากกิจกรรมท่ีได้ศึกษา 
• นักเรียนร่วมกนัเสนอขั้นตอนการทดลองและสนทนาหาข้อสรุปถึงแนวทางการทดลองท่ี

สามารถใช้ได้จริงอย่างเหมาะสม โดยมีครูเป็นผู้ช้ีแนะ  
• นักเรียนร่วมกนัต้ัง ค าถามการทดลองและสมมติฐานการทดลอง และบันทึกลงใบ

บันทึกกิจกรรมนักเรียนรว่มกันลงมือทดลองกิจกรรมตามข้ันตอนท่ีได้ออกแบบไว้ 
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ขั้นที่ 4 สังเกตและบรรยาย (ครูสามารถด าเนินการขั้นนี้ได้ระหว่างการทดลอง)  
• ครูคอยสังเกตการท าการทดลองของนักเรียนและเป็นผู้ต้ังค าถามระหว่างการทดลอง

เช่น 
      -   นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดผลจึงออกมาเป็นเช่นนี้ 
      -   นักเรียนจะแก้ปัญหาในการทดลองนี้ได้อย่างไร 
      -   หลังจากการทดลองในขั้นนี้นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรต่อไป 

เมื่อเสร็จการทดลองในแต่ละขั้น ครูควรบรรยายส่ิงท่ีพบอย่างละเอียดว่าส่ิงท่ีพบระหว่างการ
ด าเนินการสืบเสาะเป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึ้น 
ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูล 

• นักเรียนบันทึกผลกิจกรรมการทดลองนี้ลงในใบบันทึกกิจกรรมโดยมีประเด็นการบันทึก
ดังนี ้

        -   ค าถามการทดลอง  (ควรบันทึกก่อนการทดลอง)  
        -   สมมติฐานการทดลอง (ควรบันทึกก่อนการทดลอง) 
        -   ผลการทดลอง 
        -   สรุปผลการทดลอง 
        -   ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการทดลอง 
        -   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
        -   ส่ิงท่ีอยากจะรู้เพิ่มเติม  

                 -   วาดภาพการทดลอง 
ขั้นที่ 6 อภิปรายผล 

• นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการทดลองของตนเองตามความเป็นจริง 
• ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงผลการทดลองท่ีถูกต้องและสรุปว่าเพราะเหตุใดจึงเป็น

เช่นนั้น 
• ครูเปิดประเด็นให้นักเรียนแต่ละคนได้กล่าวถึงส่ิงท่ีต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้

ประเด็นจากท่ีบันทึกลงในผลการทดลองเพื่อเป็นการเปิดเป็นวัฏจักรการสืบเสาะต่อไป 
สื่อการเรียนรู้  
• บัตรกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่อง ความแข็งของวัสดุ 
• วัสดุในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ (ไม้ แก้ว ผ้า พลาสติก โลหะ กระดาษ เซรามิค โฟม กิ่งไม้) 
• สีส าหรับการพิมพ์ภาพ 
• กระดาษส าหรับการพิมพ์ภาพ 
• หลอดพลาสติก      

ขั้นที่ 3 



  155 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
ระดับชั้น/ห้อง ผลการจัดการเรียนรู้ ปญัหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/            

ข้อเสนอแนะ 
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แผนการสอนตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
รหัสวิชา ว 13101                                                       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  สุดต่ืนตานานาวัสดุ                                    จ านวน    12  ช่ัวโมง  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2  ความเหนียวของวัสดุ                            จ านวน  2  ช่ัวโมง     
ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561               อาจารย์ผู้สอนอาจารย์สุปรียา       ตันติวีรคุณ 

เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐาน 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

• ป3/1 จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุท่ีเป็นส่วนประกอบของของเล่นของใช้ 
• ป3/2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยามี กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

• ป.3/1ทดลองและอธิบายผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระท าหรือ
ท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง  

• ป.3/2 อธิบายประโยชน์และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของวัสดุ 
สาระส าคัญ (Concept) 

             ความเหนียว เป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิด วัสดุท่ีมีความเหนียวมากจะดึงให้ฉีก

ขาดได้ยากกว่าวัสดุท่ีมีความเหนียวน้อย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  ผู้เรียนสามารถอธิบายสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวได้ 
2.  ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความเหนียวของวัสดุได้ 
3.  ผู้เรียนสามารถท าการทดลองเรื่องสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวได้ตามกระบวนการ  
4.  ผู้เรียนเกิดการรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
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ผู้เรียนต้องเข้าใจว่า 
• ความเหนียวหมายถึงความทนทานของ

วัสดุต่อแรงท่ีมากระท า 
• วัสดุท่ีเหนียวมากกว่าจะดึงให้ฉีกขาด

ยากกว่าวัสดุท่ีมีความเหนียวน้อย 
• วัสดุท่ีมีความเหนียวมากกว่าจะรับ

น้ าหนักได้มากกว่าวัสดุท่ีมีความเหนียว
น้อยกว่า 

• สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุแต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกันจึงจ าเป็นต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ค าถามส าคัญเพื่อการเรียนรู้ 
• สถานการณ์ใดบ้างในชีวิตประจ าวันท่ี

สามารถน าความรู้เรื่องความเหนียวของ

วัสดุไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม 

สมรรถนะของผู้เรียน 
ความสามารถในการคิด (วิเคราะห์,             
การคิดสร้างสรรค์) 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการส่ือสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รัก  ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการท างาน 

คุณลักษณะเฉพาะกลุ่มสาระ 
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ ใน
ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                  

          และความมีเหตุผล 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

- การสังเกต                                                     -    การต้ังสมมติฐาน 

- การจ าแนกประเภท                                          -    การพยากรณ์                                           

- การลงความเห็นจากข้อมูล                                  -    การค านวณ 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ช้ินงานส าหรับการประเมิน  : การทดลองเรื่องความเหนียวของวัสดุ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

1.  ผู้เรียนสามารถ
อธิบายสมบัติของวัสดุ
ด้านความเหนียวได้ 

-  สังเกตจากการตอบ 
ค าถาม 

 

- ค าถาม 
 

- บอกสมบัติความ
แข็งได้อย่างน้อย 2 

ประเด็น 

2.ผู้เรียนสามารถ
เปรียบเทียบความเหนียว
ของวัสดุได้ 

-  สังเกตจากการตอบ 
ค าถาม 

-  แบบวัดทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

- ค าถาม 
 

-  แบบวัดทักษะ 
 

-  เรียงล าดับความ
เหนียวของวัสดุได้

ถูกต้อง 

- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 

3.  ผู้เรียนสามารถท า
การทดลองเรื่องสมบัติ
ของวัสดุด้านความแข็งได้
ตามกระบวนการ 

-  สังเกตจากการท า 
กิจกรรม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรม 

- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 

4.ผู้เรียนเกิดการรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องการ
เลือกใช้วัสดุใน
ชีวิตประจ าวัน 

-  แบบวัดการรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

- แบบทดสอบ - ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 

 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
• การสังเกต                                               
• การตั้งสมมติฐาน 
• การจ าแนกประเภท                                        
• การพยากรณ์                                          
• การลงความเห็นจาก

ข้อมูล                              
• การค านวณ 

 
 

-  แบบวัดทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
-    สังเกตจากการท า 

กิจกรรม 

 
 

- แบบทดสอบ 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 
 

- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 70 
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)                       
ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ขั้นที่ 1  ต้ังค าถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
• ครูพูดคุยกับนักเรียนโดยมีประเด็นในการสนทนาดังนี้ 

                 -   แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และให้เล่นการละเล่นชักเย่อด้วยเชือกจนกว่าจะได้   
                     ผู้ชนะ  
                 -   ครูต้ังประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับขนาดของเชือกท่ีสัมพันธ์กับแรงของนักเรียนท่ี 
                     เล่นว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 
                 -   สนทนาร่วมกับนักเรียนในประเด็นว่า “ถ้าการละเล่นชักเย่อไม่ได้เล่นด้วยเชือกแต่ 
                     ใช้วัสดุอื่น เช่นเชือกฟาง,เศษผ้า,กระดาษ,แผ่นพลาสติก ในการเล่นชักเย่อ ผลท่ี 
                     เกิดขึ้นจากการเปล่ียนวัสดุในการเล่นจะเป็นอย่างไร  
ขั้นที่ 2  รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน 

• ครูใช้หัวข้อท่ี 1 สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน จากบัตรกิจกรรมฯเรื่องความเหนียว
ของวัสดุ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีเคยพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  

• ครูต้ังประเด็นสนทนาโดยต่อยอดมาจากค าถามด้านบนว่า “มีเหตุการณ์ใดบ้างท่ี
นักเรียนเคยพบเกี่ยวกับเรื่องความเหนียวของวัสดุ" 

• ครูฟังประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคน คอยบันทึกและจัดกลุ่มของวัสดุท่ีนักเรียนเคย
เล่าประสบการณ์มาว่ามีเรื่องของใครเกิดขึ้นคล้ายๆกันบ้าง  

• ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันถึงประเด็นการเกิดรอยของวัสดุท่ีนักเรียนแต่ละคนได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ  โดยใช้บัตรกิจกรรมตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

• ครูอธิบาย ภาพรวมการทดลอง จากบัตรกิจกรรมฯ โดยมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก  
• ครูช้ีแจงรายละเอียดของ วัสดุอุปกรณ์ ท่ีจะใช้ในการทดลองว่ามีอะไร และมีข้อตกลง

ในการใช้งานอย่างไร  
• แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้เวลานักเรียนในการศึกษาบัตรกิจกรรมฯร่วมกันว่ามี

กิจกรรมหลักอะไร และลองออกแบบขั้นตอนการทดลอง จากกิจกรรมท่ีได้ศึกษา 
• นักเรียนร่วมกนัเสนอขั้นตอนการทดลองและสนทนาหาข้อสรุปถึงแนวทางการทดลองท่ี

สามารถใช้ได้จริงอย่างเหมาะสม โดยมีครูเป็นผู้ช้ีแนะ  
• นักเรียนร่วมกนัต้ัง ค าถามการทดลองและสมมติฐานการทดลอง และบันทึกลงใบ

บันทึกกิจกรรมนักเรียนรว่มกันลงมือทดลองกิจกรรมตามข้ันตอนท่ีได้ออกแบบไว้ 
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ขั้นที่ 4 สังเกตและบรรยาย (ครูสามารถด าเนินการขั้นนี้ได้ระหว่างการทดลอง)  
• ครูคอยสังเกตการท าการทดลองของนักเรียนและเป็นผู้ต้ังค าถามระหว่างการทดลอง

เช่น 
      -   นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดผลจึงออกมาเป็นเช่นนี้ 
      -   นักเรียนจะแก้ปัญหาในการทดลองนี้ได้อย่างไร 
      -   หลังจากการทดลองในขั้นนี้นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรต่อไปเมื่อเสร็จการทดลองใน
แต่ละขั้น ครูควรบรรยายส่ิงท่ีพบอย่างละเอียดว่าส่ิงท่ีพบระหว่างการด าเนินการสืบเสาะ
เป็นอย่างไรและเกิดอะไรขึน้ 

ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูล 
• นักเรียนบันทึกผลกิจกรรมการทดลองนี้ลงในใบบันทึกกิจกรรมโดยมีประเด็นการบันทึก

ดังนี ้
        -   ค าถามการทดลอง (ควรบันทึกก่อนการทดลอง)  
        -   สมมติฐานการทดลอง (ควรบันทึกก่อนการทดลอง) 
        -   ผลการทดลอง 
        -   สรุปผลการทดลอง 
        -   ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการทดลอง 
        -   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
        -   ส่ิงท่ีอยากจะรู้เพิ่มเติม  

                 -   วาดภาพการทดลอง 
ขั้นที่ 6 อภิปรายผล 

• นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการทดลองของตนเองตามความเป็นจริง 
• ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงผลการทดลองท่ีถูกต้องและสรุปว่าเพราะเหตุใดจึงเป็น

เช่นนั้น 
• ครูเปิดประเด็นให้นักเรียนแต่ละคนได้กล่าวถึงส่ิงท่ีต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้

ประเด็นจากท่ีบันทึกลงในผลการทดลองเพื่อเป็นการเปิดเป็นวัฏจักรการสืบเสาะต่อไป 
สื่อการเรียนรู้  
• บัตรกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่อง ความเหนียวของวัสดุ 
• วัสดุในชีวิตประจ าวันต่าง ๆ (เชือก,กระดาษ,ด้าย,เอ็น,เชือกฟาง,เศษผ้า,ยาง,ฯลฯ) 
• ถุงทรายท าการทดลอง 
• ลวดหนีบกระดาษ 
• หนังสือเล่มหนา ๆ ท่ีมีน้ าหนักประมาณเดียวกัน 

ขั้นที่ 3 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
ระดับชั้น/ห้อง ผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/            

ข้อเสนอแนะ 
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ตัวอย่างบัตรกิจกรรมการทดลอง  

เรื่องสุดต่ืนตานานาวัสดุตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ          จ านวน 30 ข้อ  

 
ค าช้ีแจง :  
    1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน เวลา 50 นาที  
    2. แบบทดสอบนี้เป็นค าถามท่ีต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 13 ทักษะในการหา
ค าตอบ ให้นักเรียนอ่านค าถามทุกข้ออย่างละเอียดรอบคอบ แล้วเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดลง
กระดาษค าตอบท่ีเตรียมไว้ให้ 
 

1. ส่ิงของในข้อใดท ามาจากวัสดุชนิดเดียวกันได้ (การสังเกต) 
ก. หมวกกันน็อค  หมวกลูกเสือ  หมวกเนตรนารี  
ข. แปรงขัดพื้น  แปรงสีฟัน  ฝอยขัดหม้อ 
ค. ลูกบอล   ลูกเทนนิส  ลูกปิงปอง 
ง. เข่งใส่ผลไม้  ตะกร้าหวาย  ตะเกียบไม้ 

2. จงพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้   
a.   คุณแม่ตักข้าวต้มหมูใส่ถ้วยกระเบ้ือง 
b. พรรินน้ าร้อนใส่บะหมี่ส าเร็จรูปแบบถ้วย 
c.      ป้าใสใส่ข้าวสวยและไข่เจียวร้อนๆลงในกล่องโฟม 
d. พลายน าห่อข้าวต้มมัดท่ีห่อด้วยใบตองไปนึ่งให้สุก 
e.      น้ าใส่กล้วยแขกลงในถุงกระดาษท่ีมีสีขาวด้านในมีด้านท่ีมัวหนังสืออยู่ด้านนอก 

จากสถานการณ์ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้วัสดุท่ีเหมาะสม (การสังเกต) 
ก. a และ d    ข. b และ c 
ค. a และ c     ง. a และ e  

3. ข้อใดใช้เครื่องมือวัดได้อย่างเหมาะสมที่สุด  (การวัด) 
ก. หนึ่งใช้เคร่ืองชั่งสปริงวัดน้ าหนักดินน้ ามัน 
ข. สองวัดความกว้างและความยาวของไม้ไอศกรีมด้วยตลับเมตร 
ค. สามวัดรอบเอวของกระโปรงผ้าด้วยสายวัด 
ง. ส่ีวัดหาปริมาตรของน้ าส้มโดยใช้หลอดฉีดยา  
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4. ครูสมใจให้นักเรียนอนุบาลไปสังเกตของอย่างหนึ่งในห้อง แล้วออกมาบอกครูว่าเห็นอะไรบ้าง  

นักเรียนคนท่ี 1  บอกว่าเป็นเรือด าน้ าพลังงานนิวเคลียร์ 

นักเรียนคนท่ี 2  บอกว่าเป็นยักษ์เหล็กกินคนได้ 

นักเรียนคนท่ี 3  บอกว่าเป็นเหล็กใช้ประหารชีวิต 

นักเรียนคนท่ี 4  บอกว่าเป็นเหล็กหนักมากยกไม่ข้ึน 

นักเรียนคนท่ี 5  บอกว่าเป็นเหล็กท้ังหมดยกเว้นท่ีมือจับเป็นไม้ 

นักเรียนคนท่ี 6  บอกว่าเคยเห็นท่ีบ้านยายท่ีต่างจังหวัด 

 ข้อมูลของนักเรียนคนใดเป็นการใช้ทักษะการสังเกต (การสังเกต) 

ก. นักเรียนคนท่ี 1 และ 2   ข. นักเรียนคนท่ี 2 และ 3  

ค.   นกัเรียนคนท่ี 4 และ 5   ง.  นักเรียนคนท่ี 5 และ 6  

5. จงพิจารณาข้อมูลจากการทดลองของเด็กหญิงกุ๊ก  

 ตารางแสดงการทดสอบความแข็งของวัสดุชนิดต่าง ๆ  (การวัด) 

 

วัสดุ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

A ใช้เล็บมือขีด เป็นรอยลึก 

B ใช้ตะปูขีด เป็นรอย 

C ใช้กระจกขีด เป็นรอย 

D ใช้ไม้ปลายแหลมขีด เป็นรอย 

E ใช้ตะปูขีด ไม่เป็นรอย 

 

      จงเรียงล าดับวัสดุท่ีมีเนื้อแข็งท่ีสุดไปหาเนื้ออ่อนท่ีสุด (การวัด) 

      ก.  A   B   C   D   E    ข.  E   B   C  D  A 

      ค.  A   E   D   C   B    ง.  E   D   B  C  A 
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วัตถุ 

A B เตียงไม้ C D หม้อ 

6.  ทองพบวัสดุสองชนิดท่ีมีขนาดเท่า ๆ กัน เขาต้องการทราบว่าวัสดุช้ินไหนมีน้ าหนักมากกว่า
กัน เขามีวิธีการตรวจสอบได้หลายวิธี ข้อใดเหมาะสมน้อยท่ีสุดในการตรวจสอบวัสดุชนิดนี้      
(การวัด) 

      ก.   ใช้เครื่องช่ังสปริงหามวล   ข.  ตรวจสอบความแข็ง 

      ค.  สังเกตด้วยสายตา    ง.  ทดสอบความสามารถในการลอยน้ า 

7.  แผนภาพการจ าแนกวัสดุของนักเรียนคนหนึ่งเป็นดังนี้ 
 

 
 
 

 

จากแผนภาพ A B C D ควรเป็นส่ิงใด (การจ าแนก) 

ข้อ A B C D 
ก ถ้วยกระเบ้ือง หม้อสเตนเลส คีมโลหะ เส้ือ 
ข โต๊ะเรียน ตะเกียบไม้ เหรียญบาท ช้อน 
ค ไส้ดินสอ เก้าอี้ กรรไกร รองเท้าหนัง 
ง คีมโลหะ ขวดน้ า เชือก กระเป๋า 

 

8. ถ้านักเรียนคนหนึ่งจ าแนกวัสดุออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ลูกเทนนิส  ลูกวอลเลย์บอล  ลูกบาสเก็ตบอล 
 กลุ่มท่ี 2 กล่องของขวัญ  กล่องชอล์ค  กล่องนม 
 กลุ่มท่ี 3 หลอดกาแฟ  ท่อน้ า  สายยาง 
   เขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการจ าแนก  (การจ าแนก) 

ก.  ขนาด     ข.  รูปทรง 
ค.  สถานะ     ง.  วัสดุท่ีใช้ท า 
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    9.  การจ าแนกวัสดุออกเป็น 2 กลุ่ม ดังตาราง 
  
   
 

 

         เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกวัสดุคือข้อใด (การจ าแนก)  
ก.  ความแข็งของวัสดุ   ข.  การน าไฟฟ้าของวัสดุ 
ค.  ความเหนียวของวัสดุ   ง.  ความยืดหยุ่นของวัสดุ 

10.  น้อยตัดหลอดดูดน้ าออกเป็นสองส่วนดังภาพ 
      อยากทราบว่าหน้าตัดของหลอดจะเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใด 
 (การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา) 
       ก.  รูปสามเหล่ียม     
       ข.  รูปวงกลม 
       ค.  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
       ง.   รูปส่ีเหล่ียม 
11. น าวัสดุท่ีมีขนาดเท่ากัน 4 ชนิด ไปแช่น้ าเป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นน าวัสดุออกมาแล้วใช้
มือบีบหรือบิดวัสดุด้วยแรงท่ีเท่ากัน ผลการทดลองพบว่า 

ชนิดของวัสดุ การน าไฟฟ้า การซึมผ่านของน้ า การเปลี่ยนแปลงเม่ือบบีหรือบิดวัสดุ 

1 √ √ เป่ือย แยกขาดออกจากกัน 

2 √ × ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 

3 × × ยืดออกและหดกลับเข้ามา 

4 × × ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 

  
ถ้าจะท าเส้ือกันฝนควรเลือกวัสดุใด (การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับ
เวลา) 
       ก.  วัสดุชนิดท่ี 1      

 ข. วัสดุชนิดท่ี 2 
       ค.  วัสดุชนิดท่ี 3     
           ง.  วัสดุชนิดท่ี 4 

กลุ่ม วัสดุ 
1 สังกะสี  เหล็ก  ทองแดง  นิเกิล 
2 แก้ว  ยาง  ไม้  กระเบ้ือง 



  176 

12.  มณีทดลองปลูกต้นถั่วเขียวไว้ 2 จาน จานท่ี 1 เลือกปลูกบนกระดาษช าระ 50 เมล็ด ผล
ปรากฏว่าเมล็ดถั่วเขียวงอกทุกเมล็ด จานท่ี 2 เลือกปลูกถั่วเขียวไว้บนฟองน้ า ผลปรากฏว่าเมล็ด
ถั่วเขียวงอกน้อยกว่าจานแรกครึ่งหนึ่ง อยากทราบว่าเมล็ดถั่วเขียวในจานท่ี 2 งอกออกมากี่เมล็ด 
(การคิดค านวณ) 
  ก.  10 เมล็ด     ข.  15 เมล็ด   

ค.  20 เมล็ด     ง.  25 เมล็ด 
       
      ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 14 – 15  
 ร้านรับซื้อของเก่าให้ราคาในการซื้อวัสดุราคาต่อกิโลกรัมไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

13. บังอรจะต้องขายกระดาษลังกี่กิโลกรัมจึงจะมีราคาเท่ากับถุงพลาสติกหนึ่งกิโลกรัม 
(การคิดค านวณ) 

  ก.  6  กิโลกรัม     ข.  7  กิโลกรัม 
  ค.  8  กิโลกรัม     ง.  9  กิโลกรัม 

14. ตลาดค้าของเก่าประกาศปรับเพิ่มราคาทองแดงจากเดิมอีก 10 บาท เก๋จะขายทองแดง 
     ท้ังหมด 3 กิโลกรัม เก๋จะได้เงินท้ังหมดกี่บาท (การคิดค านวณ) 

  ก.  675  บาท     ข.  874  บาท 
  ค.  1,012  บาท     ง.  425  บาท 

15. จากแผนภูมิแท่ง แสดงอุณภูมิของอากาศ 5 บริเวณเป็นดังนี้ 
   

 
   
  
 
 
 
  

วัสดุ กระดาษลัง เศษเหล็ก ถุงพลาสติก ทองแดง 
ขวดน้ า

พลาสติกใส  
ราคา 

(บาท/กก.) 
4 10 28 215 15 
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จากข้อมูลสองบริเวณใดมีอุณหภูมิเท่ากัน (การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล)  
  ก.  ถนนและหน้าบ้าน    ข.  ในบ้านและสนามหญ้า 
  ค.  ในบ้านและใต้ต้นไม้    ง.  สนามหญ้าและต้นไม้ 
16.  น าสารท่ีเป็นผง 4 ชนิด ใส่ลงไปในน้ าท่ีมีปริมาตรเท่ากัน สังเกตการละลายน้ าและการดูดซับ
น้ าของสารท้ัง 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง  

ชนิดของสาร การละลายน้ า เวลาที่ใช้ในการดูดซับน้ าจนหมด 
ก ละลาย ไม่ดูดซับ 
ข ไม่ละลาย 15 นาที 
ค ไม่ละลาย 7 นาที  
ง ไม่ละลาย 1 นาที 

 สารใดเหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของวสัดุท่ีใช้ผลิตผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
 (การลงความเห็นจากข้อมูล)  
  ก.  สาร ก     ข.  สาร ข  
  ค.  สาร ค      ง.  สาร ง  
17. นักเรียนคนหนึ่งน าวัสดุ 4 ชนิด มาท าการทดลอง 3 วิธีดังนี้ 
  วิธีที่ 1 น าวัสดุท้ัง 4 ชนิดไปปิดท่อท่ีมีน้ าไหลผ่านเป็นเวลา 10 นาที  

วิธีที่ 2 ออกแรงกระท ากับวัสดุท้ัง 4 ชนิดด้วยแรงท่ีเท่ากันโดยการดึงด้วยมือและทุบ  
ด้วยค้อน 
วิธีที่ 3 น าวัสดุท้ัง 4 ชนิดไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าท่ีมีหลอดไฟฟ้าอยู่ในวงจร 
ผลการทดลองพบว่า 

ชนิดของ
วัสดุ 

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 

การซึมผ่านของน้ า 
การดึงวัสดุ การทุบด้วยค้อน 

ความสว่างของ
หลอดไฟ 

A น้ าซึมผา่นได้ 
ยืดออกเล็กน้อยและไม่

หดตัวกลับ 
ไม่แตก ไม่สว่าง 

B น้ าซึมผา่นได้ ยืดไม่ได้ แตก ไม่สว่าง 

C น้ าซึมผา่นไม่ได้ ยืดไม่ได้ ไม่แตก ไม่สว่าง 

D น้ าซึมผา่นไม่ได้ 
ยืดออกและ 
หดกลับได้ 

ไม่แตก ไม่สว่าง 
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   นักเรียนควรเลือกวัสดุชนิดใดเพื่อน าไปใช้ในการผลิตยางรถจักรยาน  (การลงความเห็นจากข้อมูล)  
ก.  วัสดุ A     ข.  วัสดุ B 
ค.  วัสดุ C     ง.  วัสดุ D 

   18. “อาหารที่ร้อนและมีน้ ามันมาก หรือมีรสเปร้ียวเป็นกรด จะท าให้สารที่ใช้ท าโฟมซ่ึงเป็นสาร  
    ก่อมะเร็งละลายออกมาปนเปือ้นกับอาหาร” จากข้อมูลข้างต้น ถ้าต้องใช้โฟมบรรจุอาหารท่ีปรุง    
    เสร็จใหม่ ควรเลือกอาหารชนิดใดจึงจะอันตรายน้อยท่ีสุด (การลงความเห็นจากข้อมูล)  
  ก.  ผัดซีอิ๊ว  ซูชิ     ข. ส้มต า ไก่ย่าง 
  ค.  ขนมชั้น  แซนด์วิช    ง.  ย าวุ้นเส้น  สเต็กปลา 
   19. เมื่อได้รับความร้อน วัสดุใดไม่สามารถคงสมบัติเดิมของวัตถุนั้นไว้ (การพยากรณ์)  
  ก.  กระดาษ     ข.  โลหะ 
  ค.  แก้ว      ง.  เซรามิค 
   20. ลูกบิดประตูบานหนึ่งมีไฟฟ้าสถิตอยู่ เหตุการณ์ใดสามารถลดโอกาสได้มากท่ีสุดท่ีชายคนหนึ่ง 
   จะถูกไฟดูด  (การพยากรณ์) 
  ก. ชายคนนี้ค่อย ๆ จับลูกบิดประตู 
  ข. ชายคนนี้จับลูกบิดประตูขณะสวมรองเท้า 
  ค. ชายคนนี้พยายามจับลูกบิดประตูอย่างรวดเร็ว 
  ง. ชายคนนี้รีบจับลูกบิดต่อจากเพื่อนท่ีเพิ่งจับลูกบิดไป 
  21. การต้ังสมมติฐานไม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอไป เพราะอะไร  (การต้ังสมมติฐาน)  
  ก. สมมติฐานคือข้อเท็จจริงท่ีเกิดจากการทดลองแล้ว 
  ข. สมมติฐานเกิดจากการทดลองท่ีปราศจากตัวควบคุม 
  ค. สมมติฐานใช้เฉพาะการคาดเดาจึงไม่จ าเป็นต้องถูกต้องเสมอ 
  ง. สมมติฐานเป็นผลจากการคาดคะเนจ าเป็นต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อน 
 22. การทดลองน าตะปูโลหะชนิดและขนาดเดียวกันมาทดลองใส่ลงในสาร 4 ชนิด คือ 
 ชนิดท่ี 1 น้ ามะนาว    ชนิดท่ี 2 น้ าข้ีเถ้า 
 ชนิดท่ี 3 ผงซักฟอก    ชนิดท่ี 4 น้ าสบู่ 
 สังเกตการเปล่ียนแปลงว่า ตะปูท่ีแช่อยู่ในสารใดเกิดการกัดกร่อนมากท่ีสุด ข้อใดเป็น
สมมติฐานของการทดลองนี้   (การต้ังสมมติฐาน) 
  ก.  สารละลายกรด มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะ 
  ข.  ตะปูโลหะเป็นวัสดุท่ีทนทานต่อการกัดกร่อน 
  ค.  สารละลายกรด - เบส มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะท่ีแตกต่างกัน 
  ง.  สารละลายกรด - เบส มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนหรือไม ่
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23. นักเรียนกลุ่มหนึ่งจัดการทดลอง 3 ชุด โดยน าวัสดุ A B และ C ท่ีมีรูปร่างและขนาดเดียวกันมาจุ่ม
ในภาชนะแก้วขนาดเท่ากัน ท่ีใส่ไว้ในน้ าเท่า ๆ กัน เมื่อต้ังท้ิงไว้ 1 คืน น าวัสดุแต่ละช้ิน มาบีบน้ าออก
ด้วยเครื่องบีบ จากนั้นวัดปริมาณด้วยกระบอกตวง ได้ผลดังรูป 
 

      
 
 
 
 
 
น้ าท่ีบีบได้จากวัสดุ A   น้ าท่ีบีบได้จากวัสดุ B   น้ าท่ีบีบได้จากวัสดุ C 

จากการทดลอง ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง (การตีความหมายและลงข้อสรุป)  
  ก. ความสามารถในการคายน้ าของวัสดุ A มีมากกว่า B และ C 
  ข. ความสามารถในการกักเก็บน้ าของวัสดุ B มีน้อยท่ีสุด 
  ค. ความสามารถในการดูดซับน้ าของวัสดุ C มีมากท่ีสุด 
  ง. ความสามารถในการดูดซับน้ าของวัสดุ A มีมากท่ีสุด 
 24. เมื่อน าเท่งสาร A B และ C จุ่มลงในน้ าเดือด แล้วใช้มือแตะพบว่า แท่งสาร A ร้อนท่ีสุด ส่วนแท่ง
สาร B และ C ไม่ร้อน ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง  (การตีความหมายและลงข้อสรุป) 
  ก. สารแท่ง B และ C เป็นสารชนิดเดียวกัน   

ข. สารแท่ง B และ C เป็นโลหะ 
ค. สารแท่ง A เป็นพลาสติก 
ง. สารแท่ง A เป็นโลหะ 

 
 25. ข้อใดเป็นวัตถุท่ีท าจากวัสดุท่ีมีสมบัติดังต่อไปนี้  (การตีความหมายและลงข้อสรุป) 

➢ น าไปแปรรูปได้ง่าย 
➢ มีลวดลายและกล่ินเป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติ 
➢ มีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่าเหล็ก 

ก. โต๊ะไม ้    ข. ถุงมือยาง 
ค. ตะปู     ง. คอมพิวเตอร์ 
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  26. “วัสดุบางชนิดจะมีสมบัติความเหนียว” ค าท่ีขีดเส้นใต้ในค านิยามเชิงปฏิบัติการได้ตามข้อใด 
(การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติ) 
  ก. เป็นความสามารถในการรับน้ าหนักของวัสดุ 
  ข. เป็นความสามารถในการยึดติดของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง 

ค. เป็นความสามารถของวัสดุบางชนิดในการน ามาเปล่ียนรูปร่างโดยการน ามาปั้น 
เป็นก้อนกลม ทุบให้เป็นแผ่นแบน ๆ และดึงเป็นเส้นยาว ๆ ได้ 
ง. เป็นลักษณะท่ีดึงขาดยาก 

27.  “ทดสอบความยืดหยุ่นของวัตถุ 4 ชนิด ท่ีมีขนาดและความยาวเท่ากันด้วยตุ้มเหล็กน้ าหนักมวล
เท่ากัน” จากข้อมูล เป็นการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการในการทดลองเรื่องใด  
(การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติ) 
  ก. วัสดุ     ข. ตุ้มน้ าหนัก 
  ค. ความยืดหยุ่น    ง. ขนาดและความยาว 
28. การทดลองน าผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูป 3 ชนิด ท่ีมีขนาดและมวลเท่ากันไปสวมให้เด็กเพศเดียวกัน 
น้ าหนักตัวและอายุเท่ากัน 3 คน ต้ังแต่เวลา 20.00 น. – 06.00 น. แล้วน าผ้าอ้อมส าเร็จรูปมาช่ังมวล
ได้ผลดังตาราง   

ชนิดของผ้าอ้อมส าเร็จรูป มวลผ้าอ้อมส าเร็จรูปหลังใช้แล้ว (กรัม) 

A 20 

B 30 

C 30 

 
ข้อใดคือจุดประสงค์และข้อบกพร่องของการทดลองนี้  (การทดลอง) 

ตัวเลือก จุดประสงค์ของการทดลองเพื่อศึกษา ข้อบกพร่องของการทดลอง 

ก ความสามารถในการดูดซับของเหลว ไม่สามารถควบคุมปริมาณของเหลวได้ 

ข ความสามารถในการดูดซับของเหลว 
ไม่สามารถควบคุมการกระจายของ

ของเหลวได้ 

ค 
ความสามารถในการซึมผา่น 

ของของเหลว 
ไม่สามารถควบคุมปริมาณของเหลวได้ 

ง 
ความสามารถในการซึมผา่น 

ของของเหลว 
ไม่สามารถควบคุมการกระจายของ

ของเหลวได้ 
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29. อริสาต้องการทดลองว่า ขันที่ท ามาจากวัสดุชนิดใด เมื่อใส่น้ าธรรมดาแล้วน าไปแช่ตู้เย็นจะท าให้
เป็นน้ าแข็งได้เร็วที่สุด ในการทดลองนี้ควรจัดตัวแปรใดให้แตกต่างกัน   
(การก าหนดและควบคุมตัวแปร)  
  ก.  ปริมาณน้ า    ข. เวลาท่ีใช้ในการแช่เย็น 
  ค.  อุณหภูมิในตู้เย็น   ง.  วัสดุท่ีใช้ท าขัน 
30. น าแก้วท่ีท าจากวัสดุต่างกัน 4 ชนิด มาใส่น้ าอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แล้วตั้งไว้ที่บริเวณ
เดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที พบว่า น้ าในแก้ว มีอุณหภูมิเปล่ียนไปดังนี้ 

วัสดุ อุณหภูมิของน้ าเม่ือเวลาผ่านไป 10 นาที 

A 70  

B 65 

C 60 

D 55 

 
 จากการทดลองนี้ ตัวแปรท่ีต้องควบคุมในคืออะไร  (การก าหนดและควบคุมตัวแปร)  
  ก.  วัสดุท่ีใช้ท าแก้ว   ข. อุณหภูมิของน้ า 
  ค.  สีของห้อง    ง. ระดับน้ าท่ีลดลงหลังการทดลอง 
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ตัวอย่างแบบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สุดต่ืนตานานาวัสดุ          จ านวน 30 ข้อ  

 
ค าช้ีแจง : ในแบบสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบค าถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนอ่านค าถามทุกข้อ
อย่างละเอียดรอบคอบแล้วตอบค าถามให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  
   บางค าถามจะมีค าตอบให้เลือกสามค าตอบหรือมากกว่าค าถามประเภทนี้จะมีช่องส่ีเหล่ียม
ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาทอยู่ด้านหน้าค าตอบท่ีนักเรียนคิดว่าถูกต้อง 
   บางข้อมีค าตอบให้นักเรียนเลือกตอบ โดยให้วงกลมล้อมรอบค าตอบท่ีถูกต้อง 
   ส าหรับค าถามอื่น ๆ นักเรียนจะต้องเขียนค าตอบส้ัน ๆ ค าถามเหล่านี้นักเรียนอาจจะต้อง
เขียนค าตอบเป็นตัวหนังสือ วาดภาพ หรือเขียนตัวเลข 
   บางค าถามต้องการให้นักเรียนอธิบายค าตอบหรือให้เหตุผลประกอบค าตอบนักเรียน 
ค าถามเหล่านี้มีค าตอบของนักเรียนค าถามเหล่านี้มีหลายค าตอบ 
   นักเรียนจะได้คะแนนจากวิธีท่ีนักเรียนแสดงความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อค าถาม และ
ลักษณะการคิดท่ีนักเรียนแสดงออกมา 
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สถานการณ์ที่ 1 
ร้านของเล่น 

 พ่อพาโชคกับชัยไปท่ีร้านของเล่นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง พ่อให้โชคกับชัยเลือกของเล่น
คนละ 1 ช้ิน และให้เลือกของเล่นเพื่อไปมอบให้กับชาช่า น้องสาวอายุ 4 ขวบเพื่อเป็นของขวัญวันเกิด 
 
ค าถามที่ 1  (การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์)  
 ระหว่างโชคเลือกของเล่นให้กับตัวเอง เขาต้องการเลือกของเล่นท่ีท ามาจากวัสดุเพียงชนิด
เดียวที่มีสมบัติของความยืดหยุ่น เขาจะสามารถหยิบของเล่นอะไรได้บ้าง 
โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าค าตอบ (มีหลายค าตอบ) 

☐ ลูกบอล   ☐ ห่วงฮูลาฮูป   ☐ รถบังคับ 

☐ ลูกโป่ง   ☐ ตุ๊กตาหม ี   ☐ ตัวต่อเลโก้ 
ค าถามที่ 2 (การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์) 
 ชัยอยากได้ของเล่นท่ีมีความแข็งแรง ทนทานและไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ชัยควรเลือกซื้อ
ของเล่นอะไร โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าค าตอบ (มีหลายค าตอบ) 

☐ บล็อคไม้   ☐ ลูกแก้ว    ☐แว่นขยาย 

☐ รูบริค   ☐ จ๊ิกซอว์    ☐ สไลม์ 
ค าถามที่ 3 (การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์) 
 เมื่อเลือกของเล่นตัวเองแล้ว โชคกับชัยก็ไม่ลืมว่า พ่อให้เลือกของเล่นให้เป็นของขวัญวันเกิด
ของชาช่า น้องสาวอายุ 4 ขวบ โชคและชัยควรเลือกอะไรให้น้อง พร้อมท้ังอธิบายเหตุผล 

 ☐ หุ่นยนต์บังคับ  ☐ ตุ๊กตาบาร์บี ้    ☐ สกุชช่ี 
ค าถามที่ 4 เพราะเหตุใดโชคกับชัยจึงเลือกของเล่นช้ินนั้นให้น้องสาวเป็นของขวัญวันเกิด จงอธิบาย
โดยอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์(การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิง
วิทยาศาสตร์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณ์ที่  2 
งานวัด 

เมื่อถึงเวลามีงานประจ าปีของวัดแถวบ้าน โต้งจะชอบไปเล่นปาเป้าและยิงปืนลมใส่ตุ๊กตา
เสมอ เมื่อถึงเวลาหิว โต้งก็ชอบไปกินก๋วยเต๋ียวร้านเดิมเป็นประจ า คืนหนึ่งโต้งบังเอิญมาเจอกับจ้อย 
เขาจึงชวนกันไปเล่นกันอย่างสนุกสนาน 
ค าถามที่ 5 (การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์) 
 ร้านก๋วยเต๋ียวที่โต้งชอบกินเป็นประจ าไม่ได้มาขายในงานนี้ โต้งจึงต้องเลือกร้านก๋วยเต๋ียวร้าน
ใหม่ จากข้อมูลหากค านึงถึงความปลอดภัยแล้วคิดว่าโต้งควรจะเลือกกินก๋วยเต๋ียวร้านใด เพราะเหตุใด 
จงอธิบายโดยอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 

ร้านก๋วยเต๋ียว ลักษณะ 

A ใส่ก๋วยเต๋ียวร้อนๆในถ้วยโฟม 

B ใส่ก๋วยเต๋ียวร้อนๆในชามกระเบ้ือง 

C ใส่ก๋วยเต๋ียวร้อนๆในชามสเตนเลส 

D ใส่ก๋วยเต๋ียวร้อนๆในถ้วยกระดาษ 

 
โต้งควรเลือกกินก๋วยเต๋ียวร้าน ........................ เพราะ ................................................................... 

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

ค าถามที่ 6 (การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์) 
ข้อความต่อไปนี้เป็นผลท่ีจะเกิดขึ้นถ้าร้านก๋วยเต๋ียวใช้ถ้วยพลาสติกใส่ก๋วยเต๋ียวร้อนๆใช่หรือไม่ 
จงเขียนวงกลมล้อมรอบค าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อ 
 

ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ถ้วยพลาสติกใส่ก๋วยเต๋ียวร้อน ๆ  ค าตอบ 

ภาชนะอาจจะโดนความร้อนท าให้ละลายบิดเบ้ียวเสียรูปทรง ใช่ / ไม่ใช่ 

ความร้อนท าให้อาหารในถ้วยมีรสชาติเปล่ียนไปจากเดิม ใช่ / ไม่ใช่ 

ความร้อนท าให้ภาชนะเปราะและแตกง่าย ใช่ / ไม่ใช่ 

ความร้อนจะสลายสารบางชนิดออกมาปะปนกับอาหารได้ ใช่ / ไม่ใช่ 
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ค าถามที่ 7 (การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์)  
 โต้งปรีกษาจ้อยว่าควรจะไปแนะน าแม่ค้าเรื่องของการเลือกใช้ภาชนะใส่อาหารท่ีมีความร้อน
ให้ถูกต้องและปลอดภัยกับลูกค้า จ้อยบอกโต้งว่า แม่ค้าควรใช้ภาชนะที่มีสมบัติกักเก็บความร้อนได้
ดี (เป็นฉนวนกันความร้อน) เพื่อให้ก๋วยเต๋ียวยังคงร้อนเมื่อน าไปเสิร์ฟลูกค้า เขาควรแนะน าภนะอะไร
ให้แม่ค้าคนนี้ เพราะเหตุใด ควรระบุเหตุผลท่ีชัดเจน  
 

สเตนเลส พลาสติก กระเบื้อง 

 
แม่ค้าควรเลือกใช้ภาชนะท่ีท ามาจาก ............................................................ เพราะ .......................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ค าถามที่ 8 (การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์)     
 จ้อยและโต้งเข้าไปในร้านยิงปืนลมใส่ตุ๊กตา เจ้าของร้านบอกว่าต้องยิงตุ๊กตาให้ล้มท้ัง 5 ตัว จึง
จะสามารถแลกของรางวัลได้ แต่จ้อยยิงตุ๊กตาอย่างไร ตุ๊กตาก็ไม่ยอมล้ม โต้งได้ยืนสังเกตตุ๊กตาแล้ว
พบว่าเจ้าของได้แอบฉีดน้ าใส่ตุ๊กตาอยู่ทางด้านหลัง เพราะเหตุใดจึงต้องท าเช่นนั้น จงอธิบายโดย
อ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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