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47253404 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ :   ชุดการเรียนรู/แผนผังมโนทัศน/ผลการเรียนรูเรื่องบรรยากาศ 
 นุชนาถ สอนสง : การพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เรื่องบรรยากาศ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1.  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  : ผศ. ดร. มาเรียม  นิลพันธุ , อ. ดร. ประเสริฐ  มงคล  และ     
รศ. สมประสงค  นวมบุญลือ. 465  หนา.  
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  3)ทดลองใช 4) ประเมินผลและปรับปรุงแกไข  กลุมตัวอยางคือ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1/2  โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ  จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน  35  คน ทดลองใชใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง   6   สัปดาห ๆ ละ  3  ช่ัวโมง รวมทั้งหมด              
18  ช่ัวโมง แบบแผนการวิจัยแบบ One  Group  Pretest -  Posttest  Design  เครื่องมือที่ใช 1) แบบสอบถาม               
2)แบบสัมภาษณ 3)ชุดการเรียนรู 4)แบบประเมินชุดการเรียนรู 5) แบบทดสอบผลการเรียนรูเรื่องบรรยากาศกอน
และหลังใชชุดการเรียนรู    6) แบบประเมินความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา  t – test  แบบ  Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 (1)  นักเรียนและครูตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง    
เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง  เนนกิจกรรมที่มีการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  
และกิจกรรมที่จัดนอกหองเรียน  สื่อการเรียนรูเปนรูปภาพ  วัสดุอุปกรณ  ใบความรูและใบงานและการวัดผลโดย
ใชแบบฝกหัด  แบบทดสอบ  และประเมินความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน (2) ชุดการเรียนรู
ประกอบดวย  คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือสําหรับครู  (คําช้ีแจงในการใชชุดการเรียนรู  บทบาทครูผูสอน  ขั้นตอน
การใชชุดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน)  คูมือ
สําหรับนักเรียน (ใบงาน  ใบความรู  สื่อการเรียนรู  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ และแนวเฉลย)  ซึ่งมี  5 ชุด         
การเรียนรู  คือ 1)องคประกอบและการแบงช้ันบรรยากาศ   2)อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ  3)เมฆและ
หยาดน้ําฟา 4)ลมและพายุ  5)พยากรณอากาศ  ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  82.86/81.89 (3)ขณะทดลอง           
ชุดการเรียนรูครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูดวยตนเอง  ฝกปฏิบัติจากกิจกรรมการ
ทดลองและสามารถนําความรูที่ไดมาสรุปเปนแผนผังมโนทัศน (4)  ผลการเรียนรู เรื่องบรรยากาศของนักเรียน
กอนและหลังใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยหลังการใชชุดการเรียนมี
คะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู  นักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  ชวยใหนักเรียนสรุปและเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู และ
นักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนผัง มโนทัศนหลัก  มโนทัศนรอง  มโนทัศนยอยไดอยูในระดับดีมาก 
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47253404 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION    
KEY WORD : LEARNING  PACKAGE / CONCEPT  MAPPING / LEARNING OUTCOME         
                          ON THE ATMOSPHERE 
 NOODCHANART   SONSONG  : THE DEVELOPMENT OF A  LEARNING  
PACKAGE  ON  THE  ATMOSPHERE  EMPLOYING  CONCEPT  MAPPING   FOR  THE 
SEVENTH  GRADE  STUDENTS.THESIS ADVISORS : ASST.PROF. MAREAM NILLAPUN, 
Ed.D., PRASERT  MONGKOL,Ed.D.,  AND ASSOC.PROF. SOMPRASONG NUAMBUNLUE, M.Ed.  
465 pp.                                     
 
 The  purposes  of  the  research  were  to  :  1)  study  the  fundamental  data         
2) develop  a  learning  package  to  meet  the criterion  of  80/80  3) implement  the  learning  
package, and  4) evaluate  and  improve  the  learning  package. The  sample  consisted  of  
35 seventh  grade  students,  Nivitratupatum  School,  Kanchanaburi  province.The  
experiment  was  conducted  during  the  second  semester  of  academic  year  2006  and  
within  the  duration  of  18  hours  in  6  weeks . The experimental design was One Group 
Pretest-Posttest Design. The  instruments employed to  collect  data  were  1)  a  
questionnaire,  2)  an  interview  form,  3)  a  learning  package,  4)  an  evaluation  form ,      
5) a test  to  examine  the  students’  learning  outcome  prior  to  and  after  the  
implementation  of  the  learning  package,  and  6)  an  evaluation  form  of  constructing  
mind  mapping  ability.   The  collected  data  were  analyzed  by Percentage,  Mean, 
Standard  Deviation,  t-test  Dependent,  and  Content  Analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) Both  students  and  teachers  revealed  their  needs  for  a  learning  package  
which  provided  students  opportunities  of  self  pursuing  knowledge  and  learning  activities  
of  mind  mapping,  learning  materials  with  illustrations,  learning  materials,  work  sheets  
and  content  sheets,  and  an  evaluation  by  means  of  exercises,  test  forms,   and  
evaluation  form  of  students  abilities  of  mind  mapping  construction,  and :  enhanced  
students  opportunities  to  freely  create  their  own  mind  mapping.  2) The learning  
package  consisted  of  preface,  objectives,   teacher’s   role,   steps  of  the  package  
implementation,  lesson  plans,  an  evaluation  form  of  students  abilities  of  mind  mapping  
construction,  and  students  manuals  (work  sheets,  content  sheets,  learning  materials,  
exercises,  test,  and  answer  keys).  The  content  of  the  Atmosphere  included  topics  of 
structures  and  function  of  constitution  and  separation  of atmosphere, temperature 
humidity  and  pressure,  clouds  and  precipitation,  wind  and  storm,  and  weather  forecast.  
The  efficiency  of  the  learning  package  met  the  criterion of   82.86/81.89. 3)During  the  
implementation the  teacher gave  students  advice  as  a  facilitator  and  a consultant,   
prepared  activities  of  self  study  for  students  to  learn  the  package,  performed  an  
experiment,  and   transferred  their  knowledge  into  mind  mapping. 4) The students’ 
learning  outcomes  before  and  after  the  implementation  of  the learning  package  on  
atmosphere  were  statistically   significant   different   at  the  level of  .01, whereas the 
scores  after  the implementation  were  higher  than  before. The  students revealed   their 
opinions  toward  the  learning   package  that, besides   enjoyment,  they  were  able  to  
improve  their  summary  skills  and  better  understanding  of  the  lesson.   Moreover,  the  
students’  abilities  to  create  mind  mapping  interm  of  the  major concepts , miner   
concepts   and  the  subsidiary  concepts were  at  the excellent  level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ดวยความอนุเคราะหเปนอยางยิ่ง
จากทานผูชวยศาสตราจารย   ดร .มาเรียม   นิลพันธุ   อาจารย  ดร .ประเสริฐ    มงคล  และ                   
รองศาสตราจารย สมประสงค  นวมบุญลือ  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารย ดร.สุจิตรา      
คงจินดา  ผูทรงคุณวุฒิและผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุเทพ  อวมเจริญ  ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธที่ทานอาจารยไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขและใหขอเสนอแนะตางๆใน      
การจัดทําวิทยานิพนธในครั้งนี้เปนอยางดี  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย  ดร.วัชรา  เลาเรียนดี  รวมทั้งคณาจารยทุกๆ
ทานที่ไดใหความรูแกศิษยและคอยอบรมสั่งสอนในการจัดทําวิทยานิพนธจนไดรับความสําเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยศิริชัย   จิรจีรังชัย  ศึกษานิเทศกนุดี  รุงสวาง 
และอาจารยเพลินจันทร  จันทะบุตร   ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยที่ทานไดให
คําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆในการสรางเครื่องมืองานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ  คุณแม  พี่นองทุกคนและคุณเสนห  สอนสง ผูซ่ึงให
กําลังใจในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตลอดมาจนทําใหผูวิจัยประสบ
ความสําเร็จตามที่มุงหวังไว 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ    คณะครู  โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภผูซ่ึงให
กําลังใจและอํานวยความสะดวกในการจัดทําวิทยานิพนธใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และขอขอบใจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ  ตลอดจนทําการทดลอง
รวบรวมขอมูลในการทําวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี   
 ขอขอบคุณพี่  นองและเพื่อนชาวหลักสูตรและการนิเทศทุกคนที่ใหกําลังใจกันเสมอมา 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร    
เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน  ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ  เครื่องมือเครื่องใช
ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่คนไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิต  และในการทํางาน  ลวนเปนผล
ของความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ  ความรูทาง       
วิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก  ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวน      
สําคัญมาก  ที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง  เนื่องจาก
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการและระบบการสื่อสารที่ไรพรมแดน   จึงผลักดันให       
ประเทศไทยตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาและวิทยาการดานวิทยาศาสตร  เพื่อให
สามารถนําความรูมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชนสูงสุด  และใหสามารถแขงขันกับ
นานาประเทศไดอยางเทาเทียมกัน  ดังที่แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2545 –2549) ในแนวนโยบายที่ 4 
ไดกลาวถึงเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู และการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไววา การจัดกระบวนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรจะตองสงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถนําความรู ความเขาใจ และศักยภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใน                 
การดําเนินชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
แหงชาติ  2545 ข :59)และในทํานองเดียวกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด
ที่ 4 มาตรา  22  ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู  
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี      (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ  2546  ก:13) เนื่องจากปจจุบันความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ  ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วประกอบกับการเรียนรูขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ  สามารถแพรหลายถึงกันอยางไรพรมแดน  สงผลใหแตละประเทศตองเรงพัฒนาคนใหมี
ความรู  เทาทันวิทยาการตาง ๆ  เหลานั้น  เพื่อใหสามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาทัดเทียมกัน         
(กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ  2546 ค :1) 
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กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงคที่พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา           
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขีดความสามารถในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก     
เปนไปตามเจตนารมณ  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และ             
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  (กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ 2544 : คํานํา-1) 
โดยให ความสําคัญกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชนเดียวกันคือ มุงเนนความสําคัญทั้งดาน
ความรู    ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม  
เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล  โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญ
ตอความรู  เกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  
และ   สังคมโลก   รวมทั้งความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรไดกําหนดเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไววา
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544:3) วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ  
โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ  และนําผลมาจัดระบบ  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี   
  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบความรูได
ดวยตนเองมากที่สุด(กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ 2545:13) เปาหมายในการสอน
วิทยาศาสตรใหมีคุณภาพนั้นคือการจัดการสอนใหผูเรียนไดรับความรู และมีทักษะกระบวนการ
ตางๆในการศึกษาคนควาหาความรูและแกปญหาตางๆไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรปลูกฝงอบรมใหเกิดคานิยมและเจตคติเชิงวิทยาศาสตรที่เหมาะสม  ไดแก  การเปนคน
มีเหตุผล  ใจกวางยอมรับและปรับตัวให    เขากับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆได  มีความมุงมั่น
ในการทํางานและมุงมั่นที่จะปรับปรุง      กิจการงานตางๆของตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มี
นิสัยในการใฝหาความรูอยูเสมอ  ขยัน อดทนและซื่อสัตย ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและ
อิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (กรมวิชาการ 2543:3  ,อางถึงใน  สุภาสินี   สุภชีระ และ
คณะ 2533 : 4) 
 จากรายงานการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประเทศ     
ปการศึกษา  2540 (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ  2542:13-14) พบวาผลการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 44.30  อยูในเกณฑระดับพอใชและจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ปการศึกษา  2543และ 2544 ของกรมวิชาการพบวา สมรรถนะ
ของนักเรียนในดานความรู  ความคิด ยังอยูในระดับคอนขางต่ําในทุกดาน โดยเฉพาะในวิชา     
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วิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและเกิน
ครึ่งหนึ่งเล็กนอยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการจัดการสอนวิทยาศาสตร   
ยังไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร 

ในรายงานสภาวะการศึกษาของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศในป 2542 พบวา 
สมรรถนะการศึกษาของไทยบนเวทีโลก  พ.ศ. 2542 ยังไมเปนที่นาพอใจ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2543: 1-2) เมื่อพิจารณาในแงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร โดยพิจารณาจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการ  พบวา ในชวงป  2546 ในภาพรวม
ของประเทศไทยยังอยูต่ํากวา ประเทศจีน  เกาหลี  ไตหวัน อินโดนีเซีย  เวียดนาม  (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 22-25) 
 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (GAT)  ระดับชั้น         
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ  อ. ทามะกา  จ. กาญจนบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่    
การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ในวิชาวิทยาศาสตรไดผลคะแนนเฉลี่ยรอยละ  36.98  คิดเปนคะแนน
ดานความรูเฉลี่ยรอยละ  36.98  ดานทักษะกระบวนการคะแนนเฉลี่ยรอยละ  38.09  โดยมีนักเรียน
ไดคะแนนอยูในระดับปรับปรุงรอยละ  44.44  ระดับพอใช  54.31  ระดับดี  1.24    ระดับ        
มัธยมศึกษาปที่  6  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT) โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ             
อ. ทามะกา    จ. กาญจนบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กาญจนบุรีเขต 2   ไดผลคะแนนแยกตาม
โปรแกรมวิชาดังนี้  วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ  คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  48.63  แยกเปน 
ความรูความเขาใจวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมคะแนนเฉลี่ยรอยละ  50.00  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรคะแนนเฉลี่ยรอยละ  47.71  โดยมีนักเรียนไดคะแนนอยูในระดับปรับปรุงรอยละ  8.33  
ระดับพอใช  รอยละ58.33  ระดับดีรอยละ  33.33   เคมี  คะแนนเฉลี่ยรอยละ  56.25  แยกเปนความรู 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ  66.15  ดานทักษะกระบวนการ  คะแนนเฉลี่ยรอยละ  49.65  โดยมีนักเรียนได
คะแนนอยูในระดับปรับปรุง  รอยละ  8.33  ระดับพอใช  58.33  ระดับดี  33.33  ชีววิทยา  คะแนน
เฉลี่ยรอยละ  55.00  แยกเปนความรูความเขาใจ  คะแนนเฉลี่ยรอยละ  57.54  ดานทักษะ       
กระบวนการคะแนนเฉลี่ยรอยละ  52.19  โดยมีนักเรียนไดคะแนนอยูในระดับปรับปรุงรอยละ  0  
ระดับพอใชรอยละ  58.33  ระดับดีรอยละ  41.67  ฟสิกส  คะแนนเฉลี่ยรอยละ  31.58  แยกเปน  
ความรูความเขาใจ  คะแนนเฉลี่ยรอยละ  31.58  ดานทักษะกระบวนการคะแนนเฉลี่ยรอยละ  30.98  
โดยมีนักเรียนไดคะแนนอยูในระดับปรับปรุงรอยละ  50.00  ระดับพอใชรอยละ  50.00  และใน
ระหวางปการศึกษา  2546-2547  ฝายวิชาการโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ   อําเภอทามะกา  จังหวัด
กาญจนบุรี  ไดประเมินผลการเรียนรูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในรายวิชาวิทยาศาสตร พบวา
นักเรียนมีผลการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไว  คือนักเรียนจะตองมีคะแนน           
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ผลการเรียนรูไมต่ํากวารอยละ 50  แตเมื่อพิจารณาคะแนนผลการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร       
ว31101ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวานักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู   ต่ํากวาเกณฑที่
กําหนดคิดเปนรอยละของจํานวนคนเทากับ      41.55  และ 44.64      ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาวิชา
วิทยาศาสตร  ว 31101  นักเรียนมีผลการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนด 
 เมื่อพิจารณาวิเคราะหถึงเนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร ว31101  ที่นักเรียนสอบไม
ผานเกณฑตามที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตปการศึกษา  2546-2547  พบวาเนื้อหาที่นักเรียนสอบไมผาน
เกณฑมากที่สุดไดแก  หนวยการเรียนรูเร่ือง  บรรยากาศ  คิดเปนรอยละ    17.75  ,  17.89  โดยที่  
แตเดิม หนวยการเรียนรู เรื่อง  บรรยากาศ  เปนหลักสูตรที่จัดใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  เมื่อมีการปฏิรูป
การศึกษาป2544   กรมวิชาการ ไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรโดยให
หนวยการเรียนรู เรื่องบรรยากาศนํามาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในหลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 แทนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3          ซ่ึงเนื้อหาดังกลาวอาจจะยาก   
เกินไปสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   รวมทั้งกรมวิชาการก็มิไดผลิตหนังสือแบบเรียน เร่ือง 
บรรยากาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 เพื่อเปนแนวในการจัดการเรียนใหกับผูเรียน       
จากสภาพปญหาของนักเรียนที่มีผลการเรียนรูอยูในระดับต่ําดังกลาว  หากไมไดรับการปรับปรุง   
แกไขก็จะสงผลตอการศึกษาของนักเรียนที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตรในระดับสูงได  สาเหตุที่ทําให  
นักเรียนมีผลการเรียนรู  วิชาวิทยาศาสตรต่ํากวาเกณฑในเร่ืองบรรยากาศนั้นอาจมีสาเหตุ  ดังนี้      
(1)  เทคนิคการสอนหรือวิธีการสอนของครูไมหลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย (2) การจัด       
กิจกรรมการเรียนการสอนยังยึดครูเปนศูนยกลาง  (3) ขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม (4)กิจกรรม      
การเรียนรูไมสงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียน (5) นักเรียนมีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร
ไมเพียงพอ (6)  เนื้อหาที่เรียนเปนเนื้อหาที่ยากเกินไปทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไมสนใจ
เรียนและ(7)นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 จากสภาพปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูผูสอนเปนผูทํา
หนาที่ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยอาศัย    
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ ส่ือการเรียนสอนมาเปนปจจัยที่จะนําเอาความรูไปสูตัวผูเรียนไดการใช
ส่ือการเรียนการสอนจะตองมีความสอดคลองกับกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเนน
การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตรการเรียน   
วิทยาศาสตรจะตองมีการจัดแบงเนื้อหา ออกเปนลําดับขั้นตอนจากงายไปสูความซับซอนมากขึ้น 
การใชส่ือการสอนจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดังที่ อิริคสัน (Erickson 1968 :112    ,
อางถึงใน ศิริพงษ   พยอมแยม  2533 :  74) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนไว ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

5

(1)        ส่ือการเรียนการสอนจะชวยเพิ่มพูนประสบการณใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี    (2)      ส่ือการเรียนการสอนจะชวย
ให         ผูสอนสามารถจัดประสบการณใหแกผูเรียนไดหลายรูปแบบ    (3)       ส่ือการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียน
เกิดการตอบสนองตามที่คาดหวังจะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  (4) ส่ือการเรียนการสอนจะชวยสงเสริม
ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมหลายๆรูปแบบ (5) สื่อการเรียนการสอนจะชวยสอนในสิ่งที่อยูล้ีลับ                 
ไมสามารถนํามาใหดูไดโดยตรงได (6) ส่ือการเรียนการสอนจะชวยในการสื่อความหมายระหวาง   
ผูเรียนกับผูสอนใหชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น (7) ส่ือการเรียนการสอนจะชวยในการวินิจฉัย หรือ
ซอมเสริมผูเรียนได  นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและมีสวนรวมใน             
การเรียนการสอนอีกดวย ส่ือการเรียนการสอนเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีในการสอน  ซ่ึงเปน        
ตัวกลางในการนําความรูไปยังผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดังนั้น ในการเลือกส่ือการเรียน
การสอนนั้น ครูตองเลือกใชใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนเพื่อจะชวยใหผูเรียนเกิด           
ความเขาใจในมโนทัศนและหลักการไดเปนอยางดี 
 ส่ือการเรียนการสอนในปจจุบันมีหลากหลายชนิด เชน แบบเรียน วีดีทัศน เทป
บันทึกเสียง  สไลด  ฟลมสทริป เปนตน  ชุดการเรียนรูหรือแตเดิมเรียกชุดการสอนหรือชุดการเรียน
การสอนนั้นจัดเปนสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งในประเภทสื่อประสม  ที่ไดจากกระบวนการ
ผลิตที่มีขั้นตอน มีความสอดคลองกับรายวิชา  หนวย  หัวเรื่อง  วัตถุประสงค  เพื่อชวยในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค  พรหมวงศ  
2526:117-118)           ชุดการเรียนรูมีหลายรูปแบบ เชน 1) ชุดการเรียนรูประกอบคําบรรยายเปนชุด
การเรียนรูที่ขยาย   เนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายใหมีความชัดเจนขึ้น ชวยใหผูสอนพูดนอยลง
โดยใชส่ือการสอนมาทําหนาที่แทน ชุดการเรียนรูแบบบรรยายยังมีบทบาทที่สําคัญในการถายทอด
ความรูใหกับผูเรียน 2)ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม  เปนชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมที่ยึดให
ผูเรียนไดประกอบ        กิจกรรมตามหนวยและหัวเร่ือง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรม
รวมกัน เชน การสอนแบบศูนย      การเรียน  การสอนแบบกลุมสัมพันธ เปนตน ซ่ึงชุดการเรียนรู
จะประกอบไปดวย      ชุดยอยตามจํานวนศูนยที่แบงไวในแตละหนวย  ในแตละศูนยจะมีส่ือหรือ
บทเรียนครบชุด         ตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้นๆสื่อที่ใชเปนลักษณะสื่อประสม อาจใช
เปนรายบุคคลหรือสําหรับกลุมที่ผูเรียนทั้งศูนยจะใชรวมกัน 3)ชุดการเรียนรูตามเอกัตภาพหรือชุด
การเรียนรูรายบุคคล เปนชุดการเรียนรู ที่มุงใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล อาจเปนการเรียนในโรงเรียนหรือบานก็ได เพื่อใหผูเรียนกาวไปขางหนาตาม
ความสามารถและความพรอมของตนเอง  ชุดการเรียนรูรายบุคคลอาจออกมาในรูปของหนวย              
การเรียนยอย หรือ “โมดูล” (Module)               4)ชุดการเรียนรูทางไกลเปนชุดการเรียนรูที่สอนกับ
ผู เรียนที่อยูตางถ่ินตางเวลา  มุงสอนใหผู เ รียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียน  
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ประกอบดวย ส่ือประเภทสิ่งตีพิมพ  รายการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ภาพยนตรและการ
สอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา              (ชัยยงค  พรมวงศ  2533:118-119;ไชยยศ  เรืองสุวรรณ 
2526:174-175;วิชัย  วงษใหญ 2533:197;วัฒนาพร  ระงับทุกข 2542:27-28)    ชุดการเรียนรูยังชวย
ลดบทบาทของครูผูสอนและสามารถแกปญหาการสอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวย
ตนเองหรือเปนกลุมเล็กๆตามคําแนะนําที่ระบุไวในชุดการเรียนรูผูเรียนแตละคนสามารถเรียนได
ตามความสามารถ  ความสนใจ และ  ความถนัดของตนเอง ชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (วิชัย     วงษใหญ 2527   : 138    ;   ประหยัด                
จิระวรพงศ 2530   :  246  ;  กาญจนา   เกียรติประวัติ  2533  :  61-62;   บุญเกื้อ  ควรหาเวช 2543:110-111 )  จาก
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในวิชาตางๆของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียนรูสูงกวากอนเรียนหรือสูงกวากลุมที่เรียน
ตามปกติที่ปฏิบัติกันอยูทั่วไป (วันเพ็ญ มีคําแสน 2544:112 ;ศิริชัย จีรจีรังชัย 2545:114 ;จรียา         
ศรีสุดดี 2545:116;น้ําผ้ึง  บุญวิชัย  2547:138 )  และหากชุดการเรียนรูนั้นมีการใชแผนผังมโนทัศน
มาชวยในการสรุปบทเรียนของนักเรียน และชวยแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเรื่องที่เรียนจาก  
มโนทัศนหลัก  มโนทัศนรอง  และมโนทัศนยอย  จะชวยใหนักเรียน เกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมายแสดงความรูที่ไดรับอยางแทจริง ไมใชการเรียนรูแบบทองจํา นอกจากนี้แผนผังมโน
ทัศนจะชวยเชื่อมโยงความรูที่ไดใหเขากับ ความรูเดิมที่มีอยูไดอยางสอดคลองสัมพันธกัน จน
สามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนในโครงสรางทางสติปญญา และมีความ 
คงทนในการเรียนรู ซ่ึงในขณะที่มีการเรียนรูแบบทองจําจะทําใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูมาอยาง
ปราศจากเหตุผล ไมมีการผสมผสานความรูใหม  ใหเขากับโครงสรางทางสติปญญาที่มีอยูเดิม  
(Novak and Gowin 1984 :42 , อางถึงใน น้ําผ้ึง  บุญวิชัย  2547:5) จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรู ในวิชาตางๆของนักเรียนสูงกวากอนเรียน  (ประทีป ชูหมื่นไวย 2540;ลออ  อางนานนท 
2541;อนุพันธ  ราศี 2541 ; มงคล เสนามนตรี 2542;  ลําดวน โสตา 2545;น้ําผ้ึง  บุญวิชัย 2547 )    
จะเห็นไดวาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน จัดเปนสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใชใน    
กิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนสามารถศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง เปนการสงเสริม         
การศึกษาทั้งรายบุคคลและแบบกลุมยอย สามารถเรียนไดทั้งในชั้นเรียนปกติ และสอนซอมเสริม
นอกเวลาเรียน เปนการลดบทบาทของครุผูสอนและสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมตอกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากขึ้น โดยยึดหลักทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล คํานึงถึงความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ   
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 จากผลของการวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศนที่กลาวมานี้
พบวาชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศน สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโดยนักเรียนที่ไดรับ    
การเรียนดวยชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศน  มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนดวย       
ชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศน นอกจากนั้นเมื่อนําแผนผังมโนทัศนมาใสในชุดการเรียนรู      
จะชวยวางกรอบความคิดของผูเรียนในการผสมผสานความรูใหมใหเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลว  
ทําใหผูเรียนสามารถจดจําความรูไดงายขึ้น  
 ดังนั้นผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิทยาศาสตรจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู
โดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศ ในรายวิชาวิทยาศาสตรสําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 มาใชเปนสื่อการเรียนการสอน    เพื่อชวยใหผูเรียนมีคุณภาพในการเรียนรู  สงเสริมการคิดและ    
แกปญหาในกระบวนการเรียนรูของผูเรียนทําใหนักเรียนสนใจและมีสวนรวมในกระบวนการ     
จัดการเรียนรู  และยังชวยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายไดอยาง              
มีประสิทธิภาพตลอดจนสงผลใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่สูงขึ้น 

  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศ สําหรับนักเรียนชั้น  
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวจิัยตางๆ เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยมีนักวิชาการหลายทานที่กลาวถึงชุดการเรียนรูดังเชน ชัยยงค พรหมวงศ  (2523 : 23)  
ไดแบงขั้นตอนการผลิตชุดการเรียนรูไว  10  ประการดังนี้  1)  กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและ    
ประสบการณอาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการ   2)  กําหนดหนวยการสอนโดยแบง         
เนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน   3)  กําหนดหัวเรื่องในแตละหนวยแลวกําหนดหัวขอเร่ือง    
ออกเปนหนวยการสอนยอย   4)  กําหนดหลักการและความคิดรวบยอดสอดคลองกับหนวยและ
เนื้อเร่ืองโดยสรุปแนวความคิด  สาระ  และหลักเกณฑที่สําคัญไว       5)  กําหนดวัตถุประสงคให
สอดคลองกับหัวเร่ืองโดยเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเกณฑการเปลี่ยนพฤติกรรมไว 
ทุกครั้ง   6)  กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   7)  กําหนด
แบบประเมินผลใหตรงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  โดยใชแบบสอบถามอางอิงเกณฑ             
8) เลือกและผลิตส่ือการสอน  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการที่ครูใชเพื่อนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว   9)  หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  10)  การใชชุดการเรียนรู
จะตองมีการตรวจสอบและปรับปรุงอยูตลอดเวลา  สําหรับ  วิชัย  วงษใหญ  (2533 : 178-181)  ได
เสนอขั้นตอนการผลิตชุดการเรียนรู  ดังนี้   1)  ศึกษาสาระวิชาที่จะนํามาสรางชุดการเรียนรู  อยาง
ละเอียดวาจะมุงเนนใหเกิดการเรียนรูอะไรบางกับผูเรียน  แลวนํามาวิเคราะหแบงเปนหนวยการ
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เรียน   2)  เลือกที่จะทําชุดการเรียนรู  แบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวาผูเรียนคือใคร  จะใหอะไร
กับผูเรียน  จะใหทํากิจกรรมอยางไรและจะทําไดดีอยางไร   3)  กําหนดหนวยการเรียนการสอน
โดยประมาณเนื้อหาสาระที่จะถายทอดความรูแกนักเรียนโดยคํานึงถึงวาเปนหนวยที่นาสนุก        นาเรียนรู  หาส่ือ    
การเรียนไดงาย  พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียด   4)  กําหนดความคิดรวบยอดจะตองสอดคลอง
กับหนวยและหัวเร่ืองโดยสรุปแนวความคิดสาระ  และหลักเกณฑที่สําคัญเพื่อเปนแนวในการจัด 
กิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกัน   5)  กําหนดจุดประสงคการเรียนใหสอดคลองกับความคิด   
รวบยอดโดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม   6)  การวิเคราะหงาน  โดยการนําจุดประสงค
การเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงานเพื่อหากิจกรรมการสอน  แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเหมาะสม   7)  เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนภายหลังจากที่เรานําจุดประสงคการเรียน   
แตละขอมาวิเคราะหงาน  เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการเรียนโดยคํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐาน
ของผูเรียน  วิธีดําเนินการเรียนการสอนตลอดจนติดตามผลและประเมินผล   8)  ส่ือการสอน  คือ
วัสดุอุปกรณ  และกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตองกระทํา   เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู      
9)  การประเมินคือ  การตรวจสอบดูวาหลังการเรียนการสอนแลว  ไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามจุดประสงคการเรียนที่กําหนดไวหรือไม  จะวัดไดโดยวิธีใด  พยายามออกแบบการวัดผลให    
ผูเรียนวัดและตรวจคําตอบเอง   10)  การทดลองชุดการเรียนรู  เพื่อหาประสิทธิภาพ  เพื่อปรับปรุง
ใหเหมาะสมควรนําไปทดลองกับกลุมเล็ก ๆ  ดูกอนเพื่อตรวจสอบขอบกพรองและแกไขปรับปรุง
แลวจึงนําไปทดลองกับเด็กทั้งชั้นหรือกลุมใหญกอนการสอน   11)  วิเคราะหขอมูลยอนกลับเพื่อหา
จุดบกพรองแลวปรับปรุงใหดีขึ้น บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2521: 35)  ไดเสนอขั้นตอนในการสราง   
ชุดการเรียนรูดังนี้ (1)กําหนดหมวดหมูเนื้อหาของประสบการณอาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือผสม
กันไป (2)กําหนดหนวยการสอนแบงหนวยเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน โดยประมาณเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับเวลา (3) กําหนดหัวเรื่องวาแตละหนวยควรจะใหประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง
โดยแบงเปนหัวเรื่องยอยๆใหเห็นอยางชัดเจน (4) กําหนดความคิดรวบยอด ใหสอดคลองกับหนวย
และหัวเร่ือง (5) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับหัวเร่ือง (6) กําหนดแบบ
ประเมินผล ใหตรงกับจุดประสงค (7) กําหนดกิจกรรมการเรียนใหบรรลุจุดประสงค (8) เลือกและ
ผลิตส่ือการสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมและวัตถุประสงค (9) ทําบัตรคําส่ังและคูมือใหผูเรียนหรือ
ผูสอนไดดําเนินการเรียนการสอนไปตามแผนที่ผูสรางชุดการเรียนรูตองการ (10)หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  
โดยการทดลองแลวหาขอมูลมาปรับปรุงชุดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากแนวคิดของ
นักการศึกษาที่กลาวมาแลวยังมีผูที่ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู   ดังเชน งานวิจัยของ 
สุวรรณา  อรุโณทัยพิพัฒน (2542 :บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาวิจัยการสรางและทดลองใช            
ชุดการสอนสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียน เร่ืองปรากฏการณเรือนกระจก วิชาวิทยาศาสตร    
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ว 102   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  มีขั้นตอนการสรางชุดการสอน ดังนี้  (1)  ศึกษาหลักสูตร (2) เลือก
และกําหนดเนื้อหา  (3)  ศึกษาเอกสาร  (4)  จัดทํากิจกรรมการสอน  แผนการสอนดานเนื้อหา     
การวัดผลการประเมิน   ผลการวิจัยพบวา  ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่สรางขึ้นมีคา                
ประสิทธิภาพ  89.50/89.08  ซ่ึงมีคาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90  ที่กําหนดไว และผล
การเรียนรูหลังเรียนดวยชุดการสอนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิริชัย  จิรจีรังชัย (2545: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาชุดการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร  ว203 เรื่องอาหาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีขั้นตอนการสราง       
ชุดการเรียนดังนี้  (1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) พัฒนาชุดการเรียน (3) ทดลองใชชุดการเรียนกับ     
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  35  คน  (4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียน  
ผลการวิจัยพบวา  ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ว203  เร่ืองอาหาร ที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนเทากับ 81.43/82.63  ผลการเรียนรูหลังใชชุดการเรียนเทากับ  81.43/82.63  ผลการ               
เรียนรูหลังใชชุดการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นตอ        
ชุดการเรียนอยูในระดับปานกลางและในทํานองเดียวกันกับผลงานวิจัยของ จริยา  ศรีสุดดี (2545:  บทคัดยอ)                         
ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอน เร่ืองวิทยาศาสตรเพื่อการสรางสรรค  สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  มีขั้นตอนการสรางชุดการสอนดังนี้  (1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน          
(2) พัฒนาชุดการสอน (3) ทดลองใชชุดการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 35  คน 
(4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการสอน ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนเรื่องวิทยาศาสตรเพื่อการ
สรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1  ที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพของชุดการสอน     
เทากับ  82.89/81.65  ผลการเรียนรูของนักเรียนหลังการใชชุดการสอนมีคะแนนสูงกวากอนการใช
ชุดการสอน  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชชุดการสอนอยูในระดับ ดี คือมีความพึงพอใจของสื่อ
ที่มีอยูในชุดการสอน  และนักเรียนมีทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตรอยูในระดับดี  ซ่ึง          
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  น้ําผ้ึง บุญวิชัย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนเร่ืองหนวยของชีวิตและชีวิตพืชสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1   มีขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรูดังนี้   (1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  (2) พัฒนา        
ชุดการเรียนรู  (3)  ทดลองใชชุดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 37  คน               
(4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผัง      
มโนทัศน เรื่องหนวยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สรางขึ้นมี     
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เทากับ 84.94/84.60 ผลการเรียนรูของนักเรียนหลังการใช             
ชุดการเรียนรู มีคะแนนสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู    นักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดการเรียนรู
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ชวยใหนักเรียนสรุปเขาใจบทเรียนงายขึ้นและนักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน 
หลัก  รอง และยอยอยูในระดับดีมาก 
 นอกจากชุดการเรียนรูจะชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู เ รียน  และทําใหผล                   
การเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพแลว  ในชุดการเรียนรูยังไดนําแผนผังมโนทัศน
มาชวยในการเรียนรู จัดระบบความคิดที่ชัดเจนขึ้น  โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธกับความรูเดิมที่
มีอยู ดังนั้น  แผนผังมโนทัศนจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีความหมาย  เพราะแผนผังมโนทัศน
จะเปนเครื่องมือในการเสนอกรอบความคิด และความสัมพันธของมโนทัศนหลัก  มโนทัศนรอง  
และมโนทัศนยอยใหเกิดภาพรวมอยางชัดเจนผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแผนผังมโนทัศน  ดังเชน  ออซูเบล (Ausubel  1968:37)  ได
กลาวถึงขั้นตอนในการสรางแผนผังมโนทัศนดังนี้ (1) วิเคราะหและแยกแยะความแตกตางของ              
ส่ิงเรา (2) สรางสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะรวมของสิ่งเรา (3) ทดสอบสมมติฐานที่สรางขึ้นใน  
สถานการณหนึ่ง (4) เลือกสมมติฐานที่สามารถครอบคลุมส่ิงเราที่มีลักษณะบางประการเหมือนกัน 
(5) นําลักษณะเฉพาะของสิ่งเราที่คิดไวจากสมมติฐานสัมพันธกับโครงสรางที่มีอยูเดิมของตน   (6) แยกแยะ                 
ความแตกตางระหวางมโนทัศนที่ไดใหมกับมโนทัศนที่มีอยูเดิม เพื่อหาความสัมพันธ (7)  สรุปความหมาย
ของมโนทัศนที่รับมาใหมใหครอบคลุมไปทุกๆหนวยในกลุม (8) คิดหาสัญลักษณทางภาษาที่
เหมาะสมมาใชเปนตัวแทนของมโนทัศน  นอกจากนั้น โนแวค (Novax 1980 :  46)  ยังไดกลาวถึง
ขั้นตอนการสรางมโนทัศน  ดังนี้  (1) คัดเลือกบทเรียนจากหนังสือท่ีไมยากเกินไปควรเปนเนื้อหาที่
ส้ันๆ  (2) วิเคราะหมโนทัศนที่มีความสําคัญ เขียนมโนทัศนแตละมโนทัศนลงในกระดาษ                     
(3) จัดลําดับหรือแยกแยะมโนทัศน (4) เรียงลําดับใหมโนทัศนที่กวางครอบคลุมอยูบนสุดลดหลั่น
ลงมาดวย มโนทัศนรอง  จนกระทั่งถึงมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง (5) เมื่อจัดมโนทัศนตามตําแหนงแลวหาคําเชื่อม
โยงระหวาง      มโนทัศนตางๆ และ (6) ตรวจสอบแผนผังมโนทัศนที่สรางขึ้นใหถูกตองตามเนื้อหา  นอกจาก
แนวคิดของ     นักวิชาการที่กลาวมาแลวนั้น  ยังมีผูไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแผนผังมโนทัศน  
ดังเชน  งานวิจัยของลําพูน บุญโสภณ  (2540:บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องการขนสง
และการสื่อสาร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ระหวางการสอนโดยใชมโนมติรูปตัววีกับการ
สอนตามปกติ  ซ่ึง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ มงคล   เสนามนตรี (2542 : บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตรวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกสีเขียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ระหวางการสอน
โดยใชผังมโนมติรูปตัววีกับการสอนปกติ  มีขั้นตอนการสรางมโนมติรูปตัววี  ดังนี้  (1) ใหนักเรียน
ทําความเขาใจกับความหมายลักษณะของมโนมติ  เหตุการณและวัตถุส่ิงของ  (2) แนะนําการบันทึก
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ขอมูลและการตั้ง   คําถามนํา  โดยช้ีใหวาลักษณะของการบันทึกขอมูลนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของ
คําถาม  (3) อธิบายใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับการจัดกระทําขอมูล (4) อธิบายใหนักเรียนเขาใจ
ความหมายของหลักการและทฤษฎี  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนในกลุมทดลองมีผลการเรียนรูสูง
กวานักเรียนกลุมควบคุมอยาง   มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  นักเรียนในกลุมทดลองมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา  นักเรียนในกลุมควบคุม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในกลุม
ทดลองไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ในการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด  โดยมีขั้นตอนของการพัฒนาชุดการเรียนรู    
4  ขั้นตอน   ประกอบดวย  (1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก  สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู     
วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3  (ม.1-3) 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู และ  ผังมโนทัศน  ศึกษาความตองการ
ของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรู  เรื่อง บรรยากาศ  จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1         
โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ   อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
ชุดการเรียนรู เร่ืองบรรยากาศจากครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร  และผูเช่ียวชาญดานชุดการเรียนรูและ
แผนผังมโนทัศน  (2) การพัฒนาชุดการเรียนรู ไดแกการจัดทําโครงรางชุดการเรียนรู   ซ่ึง      
ประกอบดวย  (2.1) คํานํา (2.2) วัตถุประสงค (2.3) คูมือสําหรับครู  ซ่ึงประกอบดวย  คําชี้แจงใน
การใชชุดการเรียนรู    บทบาทของครูผูสอน  ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  
และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง (2.4) คูมือสําหรับนักเรียน         
ประกอบดวย  ใบงาน  ใบความรู  ส่ือการเรียนรู  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  และแนวเฉลย             
(3) ทดลองใชชุดการเรียนรู  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ      
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี (4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู  ซ่ึงสามารถสรุปเปน
แผนภูมิไดดังแผนภูมิที่ 1 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

12

 
 
        
  
       
       
 
 
 
2 
 
 
 
 
              
                                       
    
                               
   

 
                                  
        
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู 

ประเมินผลและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู 
1.ประเมินผลการเรียนรู 
   เร่ืองบรรยากาศ  
2.ศึกษาความคิดเห็นของ 
       นักเรียน   ที่มีตอ 
        ชุดการเรียนรู 
3.ประเมิน 
    ความสามารถ 
   ในการสรางแผนผัง 
        มโนทัศน 

ชุดการเรียนรู 
ที่สมบูรณ 

1. วิเคราะหหลักสูตรกลุม 
        สาระการเรียนรู  
       วิทยาศาสตร 
       ชวงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3) 
3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
   และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ 
   ชุดการเรียนรูและแผนผัง  
       มโนทัศน 
4. ศึกษาความตองการของ   
      นักเรียน  ในการพัฒนา   ชุด 
       การเรียนรูเร่ือง  บรรยากาศ 
5. ศึกษาความคิดเห็นเพื่อ 
    การพัฒนาชุดการ 
     เรียนรู  เร่ือง 
    บรรยากาศจาก 
     ครูผูสอน    
   วิชาวิทยาศาสตรและ  
    ผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ชุดการเรียนรู 
ประกอบดวย 
1.1 คํานํา 
1.2วัตถุประสงค 
1.3คูมือสําหรับครู 
- คําชี้แจงในการใชชุด 
     การเรียนรู   
- บทบาทของครูผูสอน 
- ขั้นตอนการใชชุด 
   การเรียนรู   
- แผนการจัดการเรียนรู 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
1.4คูมือสําหรับนักเรียน 
- ใบงาน 
- ใบความรู  
- แบบทดสอบ 
- สื่อการเรียนรู 
- แบบฝกหัด 
- แนวเฉลย 

พัฒนาชุดการเรียนรู ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ทดลองใชชุดการเรยีนรู 

1. ทดสอบกอนเรียน 
2. ทดลองสอนนักเรียน 
   โดยใชชุดการเรียนรู 
   วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง   
   บรรยากาศ ใชเวลา 
   18 ชั่วโมง กับนักเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  
        โรงเรียนนวิิฐราษฎร-  
         อปุถัมถ จํานวน  35 คน 
3. ทดสอบหลังเรียน    
4. หาประสิทธิภาพ 
   แบบภาคสนามโดย 
   กําหนด  เกณฑ 80/80 

 
2.ตรวจสอบประสิทธิภาพ  
  ของชุดการเรียนรู 
  2.1ตรวจสอบโดยผู  
      เชี่ยวชาญเพื่อหาคา 
      ความสอดคลอง 

2.2.ปรับปรุงแกไข 

2.3.หาประสิทธิภาพของ    
ชุดการเรียนรู(E1/E2) 
 - แบบรายบุคคล 
 

ปรับปรุงแกไข 

-แบบรายกลุมยอย 
 

ปรับปรุงแกไข 

ผาน 

ผลการ 
ประเมิน ปรับปรุงแกไข 

แผนภูมิที่  1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ไมผาน
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผัง              
มโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2.เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  
 เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
 3. เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 4. เพื่อประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรูและความสามารถใน
การสรางแผนผังมโนทัศน และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู   วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองบรรยากาศ   
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
คําถามการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผัง    
มโนทัศน  เ ร่ืองบรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนอยางไร 
 2.  ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1              
ที่ สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  หรือไม 
 3.  การทดลองใชชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่องบรรยากาศ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลการดําเนินการอยางไร 
 4.  ผลการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   เร่ืองบรรยากาศ กอนและหลัง           
การใชชุดการเรียนรูแตกตางกันหรือไม ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนรูและความสามารถใน
การสรางแผนผังมโนทัศน เรื่องบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  เปนอยางไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดการเรยีนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เรื่องบรรยากาศสําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่  1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
 2. ผลการเรียนรู  เร่ืองบรรยากาศ ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  กอนและหลังเรยีน
ดวยชุดการเรยีนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนแตกตางกัน 
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ขอบเขตการวจัิย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน 
นิวิฐราษฎรอุปถัมภ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  2   
ปการศึกษา  2549  จํานวน  2  หองเรียน  รวม  70  คน 

      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2   ของ
โรงเรียนนิวฐิราษฎรอุปถัมภ   สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  จํานวน 35 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปร 2  ประเภท  คือ 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables)  ไดแก  ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผัง 

มโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ   
2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก 

2.2.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
2.2.2 ผลการเรียนรู  เร่ืองบรรยากาศ 
2.2.3 ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการเรียนดวยการใชชุดการเรียนรูโดย 

ใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ 
2.2.4 ความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ 

 3. เนื้อหาเรื่องบรรยากาศ ที่ไดนํามาพัฒนาชุดการเรียนรูครั้งนี้  ผูวิจัยไดเลือกเนือ้หา 
วิชาวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที ่  3  (ม.1-ม.3)  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
 4.  ระยะเวลาที่ใชทดลอง 
      ใชระยะเวลาในการดําเนนิการทดลองใชชุดการเรียนรูในภาคเรยีนที่  2  ปการศึกษา  
2549  เปนเวลา  6  สัปดาห  ๆ  ละ 3  ช่ัวโมง  รวมระยะเวลา   18  ช่ัวโมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การพัฒนาชุดการเรียนรู หมายถึงกระบวนการจัดทําชุดการเรียนรู โดยมีกระบวนการพัฒนาชุด          
การเรียนรู   4  ขั้น ตอน คือ (1)  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  (2)  พัฒนาชุดการเรียนรู  (3)  ทดลองใชชุดการเรียนรู                               
(4)  ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู   
 2.  แผนผังมโนทัศน  หมายถึง   รูปแบบของการแสดงความสัมพันธระหวางมโนทศัน
เพื่อเปนเครื่องมือในการเสนอกรอบความคิด และความสัมพันธของมโนทัศนที่เกีย่วของกันอยางมี
ระบบ  ของมโนทัศนหลักหรือขอความหรือคําที่เปนประเด็นหลัก   มโนทัศนรองหรือขอความหรือ
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วลีที่เปนประเด็นรองซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นหลัก  และมโนทัศนยอยหรือประเด็นยอยๆหรือ
ความคิดยอยๆที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกนัอาจเขียนเปนสวนขยายไดตอไปอีก 

3.   ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน   หมายถึงส่ือการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นใน
รูปแบบของสื่อประสม  เชน ใบงาน  ใบความรู  วีดิทัศน  ของจริง  รูปภาพ  เปนตน  เพื่อใชใน
กิจกรรมการเรียนรู  วิชาวิทยาศาสตร  เรื่องบรรยากาศ  ประกอบดวย  วัตถุประสงค  คําชี้แจงใน 
การใชชุดการเรียนรู   คูมือครู  คูมือสําหรับนักเรียน  เนื้อหาสาระและสื่อประกอบการใชชุด       
การเรียนรู    โดยชุดการเรียนรูนี้เนนการใชแผนผังมโนทัศนในแตละหนวยการเรียนรู ซ่ึง
ประกอบดวยแผนผังมโนทัศนแบบแมงมุม  แผนผังมโนทัศนลําดับชั้น แผนผังตารางเปรียบเทียบ 
และใหนักเรียนสรางแผนผัง   เพื่อใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูให
คําแนะนําชวยเหลือ   
 4.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู    หมายถึง  เกณฑตรวจสอบชุดการเรียนรู  ที่สราง
ขึ้นใหมีคาประสิทธิภาพ  E1/E2    ตามเกณฑ  80/80   
       80  ตัวแรก  หมายถึง   ประสิทธิภาพของกระบวนการ  โดยประเมินจากคะแนนที่
ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรยีนในแตละหนวยการเรียนรูของนกัเรยีนทัง้หมดคดิเปนคาเฉลี่ยรอยละ  80   
                          80  ตัวหลัง  หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลผลิต  โดยประเมินจากคะแนนหลังเรียน
ดวยชุดการเรยีนรู  ของนักเรยีนทั้งหมด  คดิเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80 
 5. ผลการเรียนรู  หมายถึง  คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบสาระ              
การเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองบรรยากาศ  ทีผู่วิจัยสรางขึ้น เพื่อวดัความจํา  ความเขาใจ การนําไปใช              
การวิเคราะห  การสังเคราะห  การประเมินคา  ของนักเรียนหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรู 
 6. ความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน  หมายถึง  คะแนนของนักเรียนใน            
การระบุมโนทัศนหลัก  มโนทัศนรอง  มโนทัศนยอย  รวมทั้งเชื่อมโยงมโนทัศนดังกลาวระหวาง
กลุมคํา  ไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนดโดยใชแบบประเมนิการสรางแผนผังมโนทัศน 
 7.  ความคิดเหน็ของนักเรียน  หมายถึง  การแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มี
ตอการเรียนรูโดยการใชชุดการเรียนรู  โดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  เกี่ยวกับ รูปแบบ
และกิจกรรม ประโยชนของชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศโดยใช
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการใชชุดการเรียนรู 
 8.  นักเรียน   หมายถึง   ผูเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/2     โรงเรียนนิวฐิราษฎรอุปถัมภ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา  2549 
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บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
              การศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่วของกับงานวจิยัคร้ังนี้  ผูวิจยัไดศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศสําหรับนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่1 ผูวิจยัไดกาํหนดสาระสําคัญนี้  (1)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  
2544  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ประกอบดวยสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  มาตรฐานการ
เรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวิิฐราษฎร
อุปถัมภ    (2)  วิธีสอนวทิยาศาสตร และวิธีสอนของครูตนแบบวทิยาศาสตร (3)  ชุดการเรยีนรู  
ประกอบดวย  ความหมายของชุดการเรียนรู    แนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดการเรียนรู    ประเภท
ของชุดการเรียนรู องคประกอบของชุดการเรียนรู คุณคาของชุดการเรียนรู ขั้นตอนการสรางชุดการ
เรียนรู   และการหาประสิทธิภาพของชุดการเรยีนรู           (4)   แผนผังมโนทศัน  ประกอบดวย    ความหมาย
ของแผนมโนทศัน  กระบวนการเกิดมโนทัศน    องคประกอบของแผนผังมโนทัศน  ประเภทของแผนผัง
มโนทัศน  การสรางแผนผังมโนทัศน  ชนดิของแผนผังมโนทัศน  การสอนใหเกดิแผนผังมโนทัศน  
และประโยชนของแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอน  (5)  งานวิจยัที่เกี่ยวของ  
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  
เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบ
อาชีพ  การกําหนดสาระการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( กระทรวงศึกษาธิการ,  กรม
วิชาการ  2546  ข  :  10-12,79-81,114 )  ไดกําหนดสาระการเรียนรูไว  8  กลุมสาระวิทยาศาสตรเปน
กลุมสาระการเรียนรูหลักสาระหนึ่งในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู  มีความสําคัญอยางยิ่งใน
การวางรากฐานการเรยีนรูวทิยาศาสตรของผูเรียนในแตละระดับใหตอเนื่องเชื่อมโยงตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษาปที่  1  ถึงมัธยมศึกษาปที่  6  ดังนั้น  หลักสูตรจะตองมีการเรียงลําดับความยากงายของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17

เนื้อหาสาระในแตละดับชั้น  การเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะให
ผูเรียนพัฒนาความคิด  มีทกัษะสําคัญในการคนควา  และการสรางองคความรูดวยกระบวนการสืบเสาะ         
หาความรู  สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลาย  รวมทั้งมีทักษะ        
ในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล  การจัดการ 
 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนหลักของวิทยาศาสตรพื้นฐานนักเรียนทุกคนตอง
เรียนรู  ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา  แนวความคดิหลักวิทยาศาสตร  และกระบวนการ 
สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ประกอบดวย  8  สาระหลักดังนี ้
 สาระที่  1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 สาระที่  2  ชีวติกับสิ่งแวดลอม 
 สาระที่  3  สารและสมบัติของสาร 
 สาระที่  4  แรงและการเคลื่อนที่ 
 สาระที่  5  พลังงาน 
 สาระที่  6  กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
 สาระที่  7  ดาราศาสตรและอวกาศ 
 สาระที่  8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เปนขอกําหนดคุณภาพของ
ผูเรียนดานความรู  ความคิดทักษะกระบวนการการเรียนรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ซ่ึง
เปนจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ประกอบดวยมาตรฐานการเรยีนรู
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น  สําหรับนักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาในแตละชวงชั้น 
 มาตรฐานการเรียนรู  การศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีดังนี้ 
 สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
  มาตรฐาน ว  1.1  เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง
และหนาที่ของระบบตาง ๆ  ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
ส่ือสาร   ส่ิงที่เรียนรู  และนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตของตนและดูแลสิ่งมีชีวิต 
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มาตรฐาน ว  1.2  เขาใจกระบวนการ  และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนาํ
ความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่  2  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
  มาตรฐาน ว  2.1  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
กับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธระหวางสิ่งมชีีวิตตาง ๆ  ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  มาตรฐาน  ว   2.2   เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน  ประเทศและโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 สาระที่  3  สารและสมบัติของสาร 
  มาตรฐาน ว  3.1  เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัตขิองสารกับ
โครงสรางและแรงยดึเหนี่ยวระหวางอนภุาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  มาตรฐาน  ว  3.2  เขาใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร   
การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร  
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่  4  แรงและการเคลื่อนท่ี 
  มาตรฐาน  ว  4.1  เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวง  และแรง
นิวเคลียร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยาง
ถูกตองและมคีุณธรรม 
  มาตรฐาน  ว   4.2     เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุในธรรมชาติ  มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่  5  พลังงาน 
  มาตรฐาน  ว  5.1  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชวีิต  การเปลีย่นรูป
พลังงาน  ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลงังาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  มี
กระบวนการ      สืบเสาะหาความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
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 สาระที่  6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  มาตรฐาน  ว  6.1  เขาใจกระบวนการตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ  ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ  ภูมปิระเทศ  และ
สัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่  7  ดาราศาสตรและอวกาศ 
  มาตรฐาน  ว  7.1  เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี  ปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะและผลตอส่ิงแวดลอมบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และจิต
วิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  มาตรฐาน  ว  7.2  เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจ
อวกาศและทรพัยากรธรรมชาติ  ดานการเกษตร  และการสื่อสารมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่  8  ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  มาตรฐาน  ว  8.1  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และจิตวิทยาศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรู  การแกไขปญหา  รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่
แนนอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได  ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ  
เขาใจวาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
  มาตรฐานการเรียนรูสาระที่เกี่ยวของกับ  เร่ือง  บรรยากาศ  ไดแก  มาตรฐาน ว  
6.1  เขาใจกระบวนการตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ  ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู  และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  สาระการเรียนรู  พื้นฐานวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 

1. สืบคนขอมูลและอธิบายองคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ  ( ว 6.1-1 ) 
2. วัดและอธิบายความสัมพันธระหวางอณุหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ(ว 6.1-1 ) 
3. สังเกต สืบคนขอมูล อธิบายและเขียนสรุปการเกิดเมฆ  ชนิดของเมฆ การเกิดฝน 

( ว 6.1-1) 
4. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝน วัดปริมาณน้ําฝนและอธิบายผลของปริมาณ 

น้ําฝนตอมนุษยและส่ิงแวดลอม (ว 6.1-1) 
5. สืบคนขอมูล  เขียนรายงาน และอธิบายการเกิดลม และผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม    ( ว  6-1-1 ) 
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6. อธิบายและเสนอแนะวิธีปองกันภยัที่เกิดจากปรากฏการณทางลมฟาอากาศ(ว 6.1-1) 
7. สืบคนขอมูล แปลความหมายของสัญลักษณและขอความในพยากรณอากาศ และ 

อธิบายความสําคัญของการพยากรณอากาศ (ว 6.1-1) 
8. วิเคราะหขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับสาเหตทุี่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ

ของโลก(ว 6.1-2) 
9. สืบคนขอมูลอธิบายและยกตวัอยางปรากฏการณที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของ 

มนุษยที่สงผลตอการดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม  (ว 6.1-2) 

คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรูพื้นฐาน  วิทยาศาสตร  มัธยมศึกษาปท่ี  1 
 ศึกษาวิเคราะห  สวนประกอบและหนาที่ของเซลล  โครงสรางและหนาที่ของพืชการ
สรางอาหารของพืช  พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชตอส่ิงเรา  เทคโนโลยีชีวภาพ  การจําแนก
สาร  สารเนื้อเดียว  สารเนื้อผสม  สารแขวนลอย  คอลลอยด  สารละลาย  กรด – เบส  การแยกสาร  
งานและพลังงาน  การถายโอนความรอน  การขยายตัวของวัตถุ  การดูดกลืนแสง  และการคาย       
ความรอน  แรง  แรงเสียดทาน  โมเมนตของแรง  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ  สวนประกอบและ     
การแบงชั้นบรรยากาศอุณหภูมิของอากาศ  ความชื้น  ความกดอากาศ  ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การพยากรณอากาศ  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะ
หาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลและการอภิปราย  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด 
ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถการตัดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน           
มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม   ( กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  2546  ข   : 78-
79,114 ) 

 ซ่ึงแผนผังมโนทัศนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  กําหนดไวดังนี ้
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แผนภูมิที่  2  แผนผังมโนทัศนสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ , แผนผังมโนทัศนและสาระการเรียนรูแกนกลาง   
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ( กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2546 ) , 13. 
 
 

- เทคโนโลยีชีวภาพ 
- การตอบสนองตอสิ่งเรา 
- การสืบพันธุ 
- การลําเลียงในพืช 
- กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
- การแพร  ออสโมซิส 
- โครงสรางและหนาที่ของเซลล 

- ผลของความรอน 
- สมดุลความรอน 
- พลังงานความรอน 
- งานและพลังงาน 

- ช้ันบรรยากาศ 
- อุณหภูมิ  ความชื้น   

ความกดอากาศ 
- ปรากฎการณลมฟาอากาศ 
- พยากรณอากาศ 

- แรงเสียดทาน 
- โมเมนตของแรง 
- การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ 

- การจําแนกสาร 
- สารเนื้อเดียว  สารเนื้อผสม 
- สารแขวนลอย  คอลลอยด 
- สารละลาย 
- สมบัติของกรด – เบส 
- การแยกสาร 

หนวยของชีวิต
และชีวิตพืช 

หนวยพื้นฐานของชีวิต
สารและพลังงาน 

บรรยากาศ 

แรงและการเคลื่อนที่ สารในชีวิตประจําวัน 

พลังงาน 
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ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ 
 โรงเรียนนิวฐิราษฎรอุปถัมภ ตั้งอยูเลขที่  3  หมู  2  ตําบลสนามแย   อําเภอทามะกา  
จังหวดักาญจนบุรี  กอตั้งขึน้เนื่องจากกรมสามัญศึกษาไดขยายโรงเรียนมัธยมศกึษาออกสูตําบล  ใน
ปการศึกษา  2519  พระครูสมณธรรมนิวิฐ  อดีตเจาอาวาสวัดเขาสะพายแรง พรอมดวยกํานนั          
ผูใหญบานและประชาชนไดรวมใจกันขออนุญาตกอตั้งโรงเรียนขึ้นมา โดยเริ่มเปดทําการสอนใน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2519   ปจจุบนัเปดทําการสอนตั้งแตช้ันมธัยมศึกษาปที ่
1-6  มีจํานวนนักเรียน  280  คน     มีบุคลากรจํานวน  24  คน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการโรงเรียน  
1  คน    รองผูอํานวยการโรงเรียน  1  คน  ครูผูสอน  จํานวน  17  คน ครูอัตราจาง   จํานวน   2    คน   
ภารโรง  1  คน  พนักงานขบัรถยนต  1  คน  ลูกจางชั่วคราว   1  คน  
วิสัยทัศน 
 นักเรียนมีวนิัย  ใฝหาความรู  เชิดชูคุณธรรม  นําชุมชนพัฒนา  รูคณุคาส่ิงแวดลอม  
นอมนําประชาธิปไตย  หางไกลยาเสพตดิ  มีมาตรฐานการศึกษา  นําพาเทคโนโลยี 
พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสรางระบบบริหารจัดการและกระบวนการทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอยางเปนระบบตอเนื่อง 
3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธใหเปนปจจุบัน  เกิดประโยชน 

สูงสุดตอการบริหารและการจัดการ 
4. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาตางๆ   โดยเนนนักเรยีนมีความรู และทักษะพื้นฐานตาม 

หลักสูตรขั้นพืน้ฐาน  สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
5. จัดการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
6. จัดบรรยากาศทางวิชาการเพือ่เผยแพรความรูเกีย่วกับส่ิงเสพติดและปลกูฝงใหตระหนกั 

ถึงอันตรายของสิ่งเสพติด 
                 7.    จัดหา  ปรับปรุง  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ใหเหมาะสมและเพยีงพอ 

8. พัฒนาบุคลากรดวยวิธีที่หลากหลายอยางตอเนื่อง  ทั้งในดานความรู ทกัษะในการใช 
นวัตกรรม  คณุธรรม และจริยธรรม ใหโอกาสในการปฏิบัติงานในหนาที่ตรงความสามารถ และ
ไดรับความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

9. พัฒนาสงเสริมใหผูปกครอง  ชุมชน  ภาครัฐ และเอกชน  มีสวนรวมในการจัดการศกึษาภายในโรงเรียน 
10.  พัฒนาสงเสริมครูในการจัดหา จัดสราง ผลิตเอกสาร  ส่ือ  อุปกรณการเรียนการสอน 

และนวัตกรรมที่ทนัสมัย 
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11. จัดหาและจดังบประมาณใหเพียงพอกับความตองการ และความจําเปน มีการบริหาร 
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 

1. นักเรียนทุกคนเปนผูมีวนิัยในตนเอง 
2. นักเรียนมีความสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงเรยีนรูตางๆ ดวยตนเอง 
3. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
4. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาตอและประกอบ 

อาชีพและดาํเนินชีวิตอยูในวังคมไดอยางมีความสุข 
5. โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการดี มีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศแหงการเรียนรูที่ 

หลากหลาย โดยที่ทุกคนมีสวนรวมอยางตอเนื่อง 
6. จัดพัฒนาบุคลากรทั้งในดานความรู ทักษะ ในการใชนวัตกรรม ดวยวิธีการตางๆ  อยางตอเนื่อง 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในกจิกรมพัฒนาผูเรียน 
 เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาในแตละชวงชั้น  และหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของ
สถานศึกษาแลว  ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  มีพัฒนาการ
ของความเปนมนุษยได ครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา  อารมณ  และสังคม  มีศีลธรรม มี
ระเบียบวินัย  มีจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม มีทักษะ และประสบการณชีวิต  สามารถที่
จะดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี และความสุข  โดยมีพัฒนาการดานตางๆ ดังนี้ 

1. ผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย เกิดความรู ความชํานาญ ทั้งวิชาการและ 
วิชาชีพอยาง กวางขวางมากยิง่ขึ้น 

2. ผูเรียกคนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
  มองเห็นชองทางในการสรางงาน  และอาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง 

3. ผูเรียนเหน็คุณคาขององคความรูตางๆ   สามารถนําความรู  และประสบการณไป 
ใชในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาชีพ 

4. ผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ   เจตคติ   คานิยมในการดําเนินชีวิต   และเสริมสราง 
ศีลธรรม   คุณธรรม  จริยธรรม  

5. ผูเรียนมีจิตสํานึก  และทําประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ 
 โรงเรียนนิวฐิราษฎรอุปถัมภเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก   ตั้งอยูเลขที่ 3  หมู 2  
ตําบลสนามแย  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี   การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา          
อิงหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544       
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ   จุดมุงหมาย   วิสัยทัศน  พันธะกิจ   
เปาประสงค  คุณลักษณะอันพึงประสงคและโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2544  จึงกําหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ ดังนี้  

1. ระดับชวงชั้น   กําหนดหลักสูตรเปน  2  ชวงชั้น   ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน
ดังนี ้

 ชวงชั้นที่  3     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3 
 ชวงชั้นที่  4   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4-6  
2. สาระการเรียนรู   กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

พุทธศักราช 2544  ซ่ึงประกอบดวยองคความรูทักษะและกระบวนการเรียนรูและคณุลักษณะหรือ
คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  สาระ  ดังนี ้

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตางประเทศ 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
               เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  
มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู   8  กลุม   การเขารวมและ
ปฏิบัติ      กิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่ตนเลือกดวยตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจอยางแทจริง   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน  2  ลักษณะ  คือ 

       3.1     กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล   สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน   
เสริมสรางทักษะชีวิตวุฒิภาวะทางอารมณ   การเรียนรูในเชิงพหุปญญาและการสรางสัมพันธภาพที่
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ดี   ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต   การศึกษาตอและการพัฒนา
ตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 

       3.2       กิจกรรมนักเรียน   เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบ
วงจรตั้งแตศึกษา   วิเคราะห   วางแผน   ปฏิบัติตาม  ประเมิน   และปรับปรุงการทํางาน   โดยเนน
การทํางานรวมกันเปนกลุม  เชน    ลูกเสือ   เนตรนารี   กิจกรรมชุมชนตาง ๆ  
              4.    มาตรฐานการเรียนรู 
                หลักสูตรสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนนวิิฐราษฎรอุปถัมภ  กําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม   ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  
ซ่ึงเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู   ทักษะ  กระบวนการ  คณุธรรม  จริยธรรมและคานิยม
ของแตละกลุม  เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค   โดย
กําหนดเปน  2  ลักษณะ  คือ   
  4.1  มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน 
เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  เมือ่ผูเรียนเรียนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

4.2  มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู   เมื่อผูเรียนเรยีนจบในแตละชวงชัน้  คอื    
ช้ันมัธยมศกึษาปที่  3   และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 5.     เวลาเรียน 
                  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวิิฐราษฎรอุปถัมภ  กําหนดเวลาในการจัดการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี ้
                           ชวงชั้นที่  3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนปละ 1200   ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยวันละ 6  ช่ัวโมง 
                           ชวงชั้นที่  4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนปละ1300    ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยวันละ 7  ช่ัวโมง 
                          โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ   พุทธศักราช 2549   
ในภาพรวมแสดงไวในตารางที่ 1 ดังตอไปนี้ 
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 ตารางที่  1    แสดงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา   ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) 
                     โรงเรียนนวิิฐราษฎรอุปถัมภ จงัหวัดกาญจนบุรี 
 

น้ําหนัก (หนวย) =  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 
1.  ภาษาไทย 4  4  4  
2.  คณิตศาสตร 3 2 3 2 3 2 
3. วิทยาศาสตร 3 1 3 1 3 1 
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 2 2 2 2 2 
5. สุขศึกษา และพลศึกษา 2  2  2  
6.  ศิลปะ 1 3 1 3 1 3 
7.   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 3 2 3 2 3 
       คอมพิวเตอร  2  2  2 
8.  ภาษาตางประเทศ 3  3  3  
รวม8 กลุมสาระการเรียนรู 20 5 20 5 20 5 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

       -  แนะแนว 1 1 1 
       -  ชุมนุม 1 1 1 
       -  ลูกเสือ-เนตรนารี 1 1 1 
รวมน้ําหนัก (หนวย) 28 28 28 
รวมรายป (ช่ัวโมง) 1120 1120 1120 

หมายเหต ุ
 กลุมสาระการเรียนรู เพิ่มเติม  การงาน อาชพีและเทคโนโลยี 
 ม.1  เรียน  คอมพิวเตอร  2  หนวย  และเลอืกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีก 3 หนวย ไดแก 
คหกรรม,ศิลปะ,เกษตร,ชาง,คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  
 ม.2  เรียน  คอมพิวเตอร  2  หนวย  และเลอืกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีก 3 หนวย ไดแก 
คหกรรม,ศิลปะ,เกษตร,ชาง,คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 
 ม.3  เรียน  คอมพิวเตอร  2  หนวย  และเลอืกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีก 3 หนวย ไดแก 
คหกรรม,ศิลปะ,เกษตร,ชาง,คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร    
  
     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27

สาระวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
 วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกีย่วกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสงัเกต  
สํารวจตรวจสอบและการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ หลักการ  แนวคิดและ
ทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบดวยตนเองมาก
ที่สุด นั่นคือใหไดกระบวนการและองคความรู ตั้งแตวยัเร่ิมแรกกอนเขาเรียน เมื่ออยูในสถานศึกษา 
และเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลว( กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  2546  ค  : 3 )   

คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรูพื้นฐาน  วิทยาศาสตร  มัธยมศึกษาปท่ี  1 
 ศึกษาวเิคราะห  สวนประกอบและหนาที่ของเซลล  โครงสรางและหนาที่ของพชืการ
สรางอาหารของพืช  พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชตอส่ิงเรา  เทคโนโลยีชีวภาพ  การจําแนก
สาร  สารเนื้อเดียว  สารเนื้อผสม  สารแขวนลอย  คอลลอยด  สารละลาย  กรด – เบส  การแยกสาร  
งานและพลังงาน  การถายโอนความรอน  การขยายตัวของวัตถุ  การดูดกลืนแสง  และการคาย       
ความรอน  แรง  แรงเสียดทาน  โมเมนตของแรง  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ  สวนประกอบและ     
การแบงชั้นบรรยากาศอุณหภูมิของอากาศ  ความชืน้  ความกดอากาศ  ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การพยากรณอากาศ  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะ
หาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลและการอภิปราย  เพื่อใหเกิดความรู  ความคดิ 
ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถการตัดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน           
มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมที่เหมาะสม   ( กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  2546 ข : 78-79,114 ) 
การกําหนดหนวยการเรียนรู  
 การกําหนดหนวยการเรียนรู เปนขั้นตอนหนึ่งของการทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่ง
ดําเนินการภายหลังจากที่ไดคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชาในกลุมสาระนั้นๆ โดยการนํา
คําอธิบายรายวิชามากําหนดหนวยการเรียนรูของรายวิชานั้นขึ้นมา ใหหนวยการเรียนรูครอบคลุม
คําอธิบายรายวิชาทั้งหมด   สําหรับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1  ไดกําหนดหนวยการเรียนรูดังนี้ 
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 ตารางที่  2  แสดงหนวยการเรียนรูสาระวทิยาศาสตรโรงเรียนนวิิฐราษฎรอุปถัมภ 
รายวิชา วิทยาศาสตร  ว 31101     ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 
หนวยการเรยีนรู  5  หนวย     เวลา  120  ช่ัวโมง 
  
หนวยการเรยีนรู ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา (ช่ัวโมง) 

1 สารในชีวิตประจําวัน 
-  การจําแนกสาร 
-  สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม 
-  สารแขวนลอย  คอลลอยด  สารละลาย 
-  สมบัติของสารละลายกรด-เบส 
-  การแยกสาร 

27 

2 แรงและการเคลื่อนที่ 
-  แรงเสียดทาน 
-  โมเมนตของแรง 
-  การเคลื่อนทีใ่น 1 มิต ิ

27 

3 พลังงาน 
-  งานและพลังงาน 
-  พลังงานความรอน 
-  สมดุลความรอน 
-  ผลของความรอน 

21 

4 บรรยากาศ 
-  องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
-  อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ 
-  ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ   
-  การพยากรณอากาศ 

18 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
หนวยการเรยีนรู ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา (ช่ัวโมง) 

5 หนวยของชีวติและชีวติพืช 
-  โครงสรางและหนาที่ของเซลล 
-  กระบวนการแพรและออสโมซิส 
-  กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
-  การลําเลียงสารในพืช 
-  การสืบพันธุของพืช 
-  การตอบสนองตอส่ิงเราของพืช 
-  เทคโนโลยชีีวภาพ 

27 

 
 ผูวิจัยมีความสนใจที่เลือกหนวยการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศ เพราะเมื่อโรงเรียนเร่ิมใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปการศึกษา  2546  ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม ทําใหผลการเรียนรูของ
นักเรียนตลอดระยะเวลาที่ผานมา มีผลการเรียนรูต่ําในหนวยการเรียนรูเรื่องบรรยากาศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เปนเนื้อหาที่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เนื่องจากหลักสูตรเดิมไดบรรจุเนื้อหา
เร่ืองบรรยากาศในชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ประกอบกับสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมไดผลิตแบบเรียนใหกับผูเรียน  ผูวิจัยจึงตองอาศัยหนังสือจากสํานักพิมพตางๆและแบบเรียนของ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม มาประกอบการสอนซึ่งมีเนื้อหายากเกินไป 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ม.1   หนวยการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศ 

1. สืบคนขอมูลและอธิบายองคประกอบและการแบงชั้นของบรรยากาศ 
2. วัดและอธิบายความสัมพันธระหวางอณุหภูมิความชื้นและความกดอากาศในทองถ่ิน 
3. สังเกตสืบคนขอมูล  อธิบายและเขียนสรุป  การเกิดเมฆ  ชนิดของเมฆ  การเกิดฝน 
4. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนในทองถ่ิน วัดปริมาณน้ําฝนและอธิบายผลของ 

ปริมาณน้ําฝนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
5. สืบคนขอมูล  เขียนรายงานและอธิบายการเกิดลมและผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
6. อธิบายและเสนอแนะวิธีปองกันภยัที่เกิดจากปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
7. สืบคนขอมูล แปลความหมายของสัญลักษณและขอความในพยากรณอากาศและ 

อธิบายความสําคัญของการพยากรณอากาศ 
8. วิเคราะหขอมูลและอธิบายเกีย่วกับสาเหตุทีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิของโลก 
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9. สืบคนขอมูลอธิบายและยกตวัอยางปรากฏการณที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติและจาก        
กิจกรรมของมนุษยที่สงผลตอการดํารงชีวติและสิ่งแวดลอม 
สาระการเรียนรู ม.1   หนวยการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศ 

1. การสืบคนขอมูล  การอภิปรายองคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
2. การสํารวจ การสังเกตอุณหภูมิ  ความชื้น  และความกดอากาศในทองถ่ิน 
3. การอภิปรายความสัมพันธระหวาง อุณหภมูิ  ความชื้นและความกดอากาศ 
4. การสังเกตชนดิของเมฆการสืบคนขอมูลและการอภิปรายการเกดิเมฆและการเกิดฝน 
5. การสํารวจและการวดัปริมาณน้ําฝน 
6. การสืบคนขอมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับลมมรสุมตางๆ  พายุหมุนเขตรอนและพายุ ฟาคะนอง 
7. การสืบคนขอมูลการอภิปรายผลของลมพายุที่มีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม วิธีปองกัน

ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
8. การสืบคนขอมูลและการอภิปรายหลักการและความสําคัญของการพยากรณอากาศ 
9. การวิเคราะหสาเหตุตางๆที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิของโลก 
10. การสืบคนขอมูล  การอภิปรายเกี่ยวกับผลของปรากฏการณตางๆ ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและ       

กิจกรรมของมนุษยที่มีตอมนษุยและสิ่งแวดลอม 
 

วิธีสอนวิทยาศาสตร 
 

 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ไดเนนกระบวนการที่นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติและฝกคิดดวย
ตนเองเปนสําคัญ ครูผูสอนจะทําหนาที่เปนผูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองมากกวาที่จะ
เปนผูบอกเลาใหนักเรียนไดจดจําเรื่องราวตาง ๆ  หรือเนื้อหาตาง ๆ  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะ  
ประสบการณเดิม  ส่ิงแวดลอม  และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ  ที่นักเรียนไดมีสวนรวม
โดยตรงในกิจกรรม  การเรียนรูเหลานั้น  นอกจากนี้ยังคาดหวังวาเมื่อนักเรียนผานกิจกรรมการ
เ รียนรูไปอย างมี เหตุผลและรวมทั้ งมีความสามารถที่ จะสื่อสารกับผู อ่ืนได เปนอย างดี                         
(  กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ  2543 ข :  39-41, 78-81 ) 
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วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน    
 วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน  ( Inquiry  Method) เปนวิธีสอนที่ฝกใหนักเรียน

รูจักคนควาหาความรู     โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจะคนพบความรู  หรือแนวทาง
แกปญหาที่ ถูกตองดวยตนเอง  โดยผูสอนตั้งคําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิด             
หาวิธีการแกปญหามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  
  ในการสอนแบบนี้ครูคือผูแนะแนวทาง  คอยชวยเหลือนักเรยีนและสรางสถานการณเพื่อให 

เกดิการเรยีนรู  ฉะนัน้ครูควรมบีทบาท  3  ประการคือ 
1. ปอนคําถามนักเรียนเพื่อนําไปสูการคนควา  ครูจะตองรูจกัปอนคําถาม  จะตองรู 

วาถามอยางไรนักเรียนจึงจะเกิดความคดิ 
  2. เมื่อไดตวัปญหาแลวใหนกัเรียนทัง้ชั้นอภปิรายวางแผนแกปญหา  กาํหนดวิธีแกปญหา 
  3. ถาปญหาใดยากเกิน  นกัเรยีนไมสามารถวางแผนแกปญหาได  ครูกบันักเรียน 

อาจรวมกันหาทางแกปญหาตอไป 
 ขั้นตอนในการสอน 
 วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนนี้  ประกอบดวยข้ันตอน  4  ขั้น 

ขั้นที่  1  การสังเกต  ( Observation ) 
นักเรียนสังเกตสภาพการณหรือส่ิงแวดลอมอันเปนปญหา        พยายามนําความคิดรวบยอด 

เดิมมาแปลความหมาย  ทําความเขาจัดโครงสรางความคิดในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหสอดคลอง
สัมพันธกับสภาพการณอันเปนปญหานั้น 

  ขั้นที่  2  การอธิบาย  ( Explanation ) 
  นักเรียนจัดโครงสรางความคิด  ตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบาย  คิดทบทวนหรือทําความ 

เขาใจปญหานัน้ ๆ  ใหขัดเจน  เปลี่ยนโครงสรางความคิดหลาย ๆ  รูปแบบเพื่ออธิบายทําความเขาใจ
ปญหา 

  ขั้นที่  3  การทํานาย  ( Prediction ) 
  เมื่อจัดโครงสรางความคิดหลาย ๆ   รูปแบบหรอือธิบายปญหาแลว           มองเห็นแนวทาง          

มีความเขาใจสามารถทํานายหรือพยากรณไดวาเมื่อเปนเชนนี้  ผลจะเปนอยางไร      อะไรจะเกิดขึน้ 
  ขั้นที่  4  การนาํไปใชและสรางสรรค  ( Implementation  and  Creativity ) 
  สามารถทําความเขาใจได  แกปญหาได        สามารถคิดกวางไกลออกไปในการใช 

ประโยชนกวางขวางคิดสรางสรรคนําไปใชในสภาพการณตาง ๆ  ไมจาํกัดอยูเพียงแตการแกปญหา
ได  หรือเพยีงแตการแกปญหาไดเทานั้น 
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 วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน      กาวไกลกวาการสอนแบบวิทยาศาสตรในลักษณะที่คิด 
ไกลไปถึงการใชประโยชนตอไปดวย  ไมจํากัดเฉพาะแตแกปญหาที่เกิดขึ้นเทานั้น 

 ขอด ี
1.  สงเสริมใหนกัเรียนไดใชความคิดและสติปญญาของตัวเองอยางมีอิสระ 
2.   ทําใหนักเรียนเปนคนชางสังเกต  มีเหตุผล  ไมเชื่ออะไรงาย ๆ   โดยไมตรวจสอบเสียกอน 

วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร   
 ชาตรี  เกิดธรรม ( 2542  :  76-78,95-97 ) กลาวถึง วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร  ( Scientific  

Method )  หมายถึง  การสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนพบปญหาและคิดหาวิธีการแกปญหา  โดยข้ันทั้ง  
5  ของวิทยาศาสตร  
 ขั้นตอนในการสอน 
  ขั้นที่  1  กําหนดปญหา  และทําความเขาใจปญหา 
  เปนขั้นทําใหนักเรียนเกดิปญหา  เพราะปญหาจะทําใหนกัเรียนเกดิความสนใจ
อยากรูอยากเหน็และอยากกระทํากิจกรรมในสิ่งที่เรียน  ปญหาสําหรับสอนนั้นจะตองเปนปญหา
ของนักเรียนเกี่ยวของกับตัวนักเรียน  ไมใชเปนปญหาที่ครูวางใจใหครูเปนแตคอยแนะแนวใหเดก็
วาปญหาอยูทีไ่หน  ครูอาจทําไดหลายวิธีที่จําทําใหนักเรียนเกดิปญหา  เชน  นําของจริง  ของจําลอง
มาใหนกัเรียนดู  ทดลองใหดู  สนทนา  ฯลฯ  วิธีการดังกลาวเปนศิลปะของครูแตละคน  ฉะนั้นใน
ขั้นนี้ครูมีหนาที่ 

1.1    ชวยแนะใหนกัเรียนเหน็ปญหา 
1.2    จัดสิ่งแวดลอมใหเขาใจปญหา  โดยใชอุปกรณเขาชวย 
1.3    ชวยนักเรียนวางความมุงหมายในการแกปญหาใหเปนที่เขาใจ แกนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน 

  ขั้นที่  2  ขั้นแยกปญหา  และวางแผนแกปญหา 
ขั้นนี้ครูและนักเรียนชวยกันแยกแยะปญหาออกไปอยางกวางขวางเพื่อความ 

สะดวกแกการแกปญหา  เนื่องจากปญหามีมากมายครูและนักเรียนจะตองชวยกันกําหนดขอบขาย
ของเรื่องที่จะเรียนวาอะไรกอน  อะไรหลัง  และจําเปนจะตองวางแผนรวมกันวาจะแกปญหาเหลานี้
อยางไรอีกดวย  อาจเปนการอภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียน  ฉะนั้นขั้นนี้ครูมีหนาที่คือ 

2.1 ชวยนกัเรียนวางแผนการวาจะแกปญหาดวยวิธีใด 
2.2 แบงนักเรยีนออกเปนกลุม  ใหแตละกลุมรับผิดชอบและทํางานตามความ 

  สามารถและความสนใจ 
2.3 แนะนําใหนักเรียนแตละกลุมรูจักแหลงความรูไปคนควาเพื่อประโยชนใน 

การแกปญหา 
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  ขั้นที่  3  ลงมือแกปญหาหรือการทดลองและเก็บขอมูล 
นับเปนขั้นการเรียนรูของนกัเรียนเองโดยการกระทําจรงิ ๆ  เปนสวนใหญ  จึงเปน 

การสงเสริมใหนักเรยีนไดมคีวามรูความสามารถที่จะนํามาใชในชวีิตประจําวนัได     ในขั้นนี้ครู  
ทําหนาที่ดังตอไปนี ้

3.1  ชวยใหนกัเรียนแตละกลุมเขาใจปญหาและรบัผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
3.2  ชวยแนะนําใหนักเรียนรูจักวิธีการแกปญหาและแหลงความรูสําหรับแกปญหาเพิ่มขึ้น 
3.3  ชวยแนะนําใหนักเรยีนทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมหีลักเกณฑ 

  ขั้นที่  4  ขั้นวิเคราะหขอมูลหรือรวบรวมความรูเขาดวยกันและแสดงผล 
เปนขั้นที่รวบรวมความรูตาง ๆ  จากปญหาที่แกไปแลว  นักเรียนแตละกลุมจะตอง 

แสดงผลงานของตน  ซ่ึงทําไดหลายทาง  เชน 
4.1 ครูแนะนําใหเมื่อจําเปนจริง ๆ 
4.2 แสดงผลงานทางวัตถุ 
4.3 รายงานและอภิปรายใหครูทราบ 
4.4 แสดงวิธีการแกปญหาใหเพือ่นเห็น 

  ขั้นที่  5  ขั้นสรุปและประเมนิผลหรือขั้นสรุปและการนําไปใช 
เมื่อจบบทเรียนครั้งหนึ่ง ๆ  ครูและนักเรยีนจําเปนตองสรุปเรียบเรียงใหมีระเบยีบ 

บันทึกไวเปนหลักฐาน  แลววัดผลงานบทเรียนที่เรียนไปแลววาไดผลดแีละผลเสียอยางไร 
5.1 อภิปรายกนัทัง้ชั้นเกีย่วกับผลงานที่ไดกระทําไปแลว 
5.2 ดูผลงานของเพื่อน ๆ  ในกลุมอ่ืน  เพื่อจะไดความรูจากสิง่เหลานั้น 
5.3 ครูควรสังเกตการทํางานของนักเรียนทุกระยะวาตั้งใจทําและหาความรูไดจริงหรือไม 
5.4 การทดสอบ  เมื่อจบบทเรียนก็มีการทดสอบความรูความเขาใจของนักเรียน 

 ขอด ี
1. นักเรียนไดศกึษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
2. สงเสริมการทํางานรวมกนัเปนหมู 
3. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
4. สงเสริมใหมีความรับผิดชอบ 
5. สงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิดหาเหตุผล   
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วิธีสอนแบบใชชุดการเรียนรู    
 การสอนแบบใชชุดการเรยีนรู ( Learning    Package ) คือกิจกรรมที่ไดรับการออกแบบ
และจัดกิจกรรมเปนระบบ  อันประกอบดวยจุดมุงหมายเนื้อหาและวสัดุ  โดยกิจกรรมตาง  ๆ  
ดังกลาวไดรับการรวบรวมไวเปนระเบียบในกลองเพื่อเตรียมไวใหผูเรียนไดศกึษาจากประสบการณ
ทั้งหมด 
 ขั้นตอนในการสอน 
        ชุดการเรียนรูรายบุคคล 

1.    ครูแนะนําภาพรวมของชดุการเรียนรู    เพื่อเปนแนวทางใหนกัเรียนไดเขาใจ   
เชน  ลักษณะสวนประกอบ  แนะนําการใชบัตรคําส่ัง  เปนตน 

2.   ใหนกัเรียนศึกษาคนควาจากบัตรคําส่ัง  และดําเนินตามกิจกรรมของบัตรคําส่ัง 
จนครบกระบวนการ 

ชุดการเรียนรู  สําหรับการเรียนเปนกลุมยอย 
1.    ครูแนะนําชุดการเรียนรู  เพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนเขาใจวิธีใช 
2.    ใหนกัเรียนแบงตามกลุมยอยของจํานวนชุดการเรียนรู 
3.    ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังที่อยูในชุดการเรียนรูโดยเริ่มตนพรอมกัน 

ภายในชุดการเรียนรูจะกําหนดคําส่ัง  กิจกรรม  ประเมิน  ภายในกรอบของเวลา 
4.       เมือ่นกัเรยีนกลุมใดปฏิบัตกิิจกรรมเสร็จแลวใหสลับกลุมอ่ืน ๆ   และปฏิบัติตามคาํส่ัง 
5.    ในชุดการเรียนรู ชุดใหมที่กําหนดในกรณีที่ยังสลับกลุมไมได  ก็ควรจะปฏิบัติ 

กิจกรรมในชุดการเรียนรู  โดยมากจะเปนกจิกรรมเดิม 
  ชุดการเรียนรู  ประกอบการบรรยายของครู 

1. ครูจะตองทําความเขาใจอยางถองแทกับบัตรคาํส่ัง  บัตรเนื้อหา  และบัตรกิจกรรม 
2. ครูจะตองเตรียมการใชวัสดุ  อุปกรณในการนําเสนอหรือสาธิต  และฝกใหเกิดทักษะกอน 

การนําไปใชจริง 
3. ครูตองประเมินการใชชุดการเรียนรูเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงใน 

โอกาสตอไป 
 ขอด ี

1. ชวยแกปญหาการเรียนชาของนักเรียน  เพราะเรียนรูจากประสบการณหลากหลาย 
2. ชวยสงเสรมิใหนักเรียนรูจกัการทํางานรวมกบัผูอ่ืน  ทาํใหรูจกัสิทธิและหนาที่ของตนมากยิง่ขึ้น 
3. ชวยใหครูมีความสะดวกในการสอน  และมีความมั่นใจในเนื้อหากจิกรรมที่เปน 

มาตรฐาน  เพราะไดผานการออกแบบอยางมีระบบ 
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วิธีสอนแบบความคิดรวบยอด   
 วิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด(  Concept  Attainment  Model )  เปนการสอนที่ชวย
ใหผูเรียนสรางความคิดรวบยอด  ซ่ึงเปนขอความแสดงประเภทของสรรพสิ่งตามลักษณะเฉพาะ
ดวยตนเอง  จากการรวบรวมขอมูล  สังเกต  จําแนกประเภท  และจัดหมวดหมูตัวอยางที่ครูนําเสนอ
แนวคิด จุดประสงคสําคัญของการสอนความคิดรวบยอด  เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักคิด  สังเกต
เปรียบเทียบ  จําแนกสรรพสิ่งใหเปนหมวดหมูตามลักษณะเฉพาะจนสามารถสรางความคิดรวบยอดดวยตนเอง 
 การวางแผนการสอน 
       กอนสอนครูควรเตรียมตวัดังนี ้

1. เขียนชื่อความคิดรวบยอด  เชน  จะสอนความคิดรวบยอดเรื่องสัตวเล้ียง  ก็เขียนไววา  
“สัตวเล้ียง” 

2. เตรียมตัวอยางที่เปนความคิดรวบยอด  ประมาณ  10  ตัวอยาง  เชน  แมว  
สุนัข  ปลา  กระบือ  นก  ไก  กระตาย  มา  วัว  เปด 

3. เตรียมตัวอยางที่ไมเปนความคิดรวบยอด  ประมาณ  10  ตัวอยาง  เชน  แมง
ปอ  งู  ยุง  มด  แมงมุม  เสือ  หมี  จระเข  ลิง  ไสเดือน 

4. เตรียมลักษณะเฉพาะ  หรือลักษณะรวมที่สําคัญของสิ่งที่เปนความคิดรวบยอด  
เชน  สัตวเล้ียงมีลักษณะเฉพาะ  คือ 

- มีลักษณะสวยงามหรือนารัก  หรือแข็งแรง 
- มีนิสัยไมดุราย  สามารถเลี้ยงใหเชื่องได 
- ไมมีพิษ 
- เล้ียงไวในบานเพื่อดูเลนหรือใชงาน 

5. เตรียมลักษณะทั่วไป  ซ่ึงไมใชลักษณะเฉพาะ  เชน   
- มีรูปรางตาง ๆ  กัน 
- อาศัยอยูบนบกหรือในน้ํา 
- มีประโยชนหรือโทษ 

6. สรุปเปนกฎ  คือเขียนคําอธิบายความคิดรวบยอด  จะไดสัตวเล้ียงเปนสัตวที่
ลักษณะสวยงามหรือนารัก  หรือแข็งแรง  นิสัยไมดุราย  สามารถเลี้ยงใหเชื่องได  ปกติจะไมมพีิษ         
มนุษยเล้ียงไวในบานเพื่อดูเลนหรือใชงาน  เชนนี้  เปนตน 
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 ขั้นตอนการสอน 
  ขั้นที่  1  เสนอขอมูลและพยายามระบุช่ือความคิดรวบยอด 
   1.1  ครูเสนอตัวอยาง  ทั้งตัวอยางของสิง่ที่เปนความคดิรวบยอด  ( บวก )  
และส่ิงที่ไมเปนความคิดรวบยอด ( ลบ ) 
   1.2   นักเรียนเปรียบเทียบตวัอยางที่เปนบวกและลบ  โดยพิจารณาวาส่ิงที่เปน
บวกมีลักษณะเฉพาะอะไรรวมกัน 
   1.3   นักเรียนตั้งสมมติฐานไวในใจ  แลวทดสอบสมมติฐานนั้น  (เมื่อครูบอก 
พยายามระบุช่ือความคิดรวบยอด) 
  ขั้นที่  2  ทดสอบความถูกตองของความคิดรวบยอด 
           2.1 ครูใหตัวอยางเพิ่มเติม  แลวนักเรียนจําแนกวาแตละตวัอยางวาเปนบวก
หรือลบ  ( ใช ,ไมใช ) 
                              2.2   ครูยืนยันสมมติฐานวาถูกตอง  บอกชื่อความคดิรวบยอด  และใหคําจํากดัความคิด
รวบยอดที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะ 

         2.3   นักเรียนยกตัวอยางเพิ่มเติม 
   ขั้นที่  3  วิเคราะหยุทธวิธีการคิด 

         3.1   นักเรียนอธิบายความคิดของตน 
         3.2   นักเรียนอภิปรายบทความของสมมติฐานและลักษณะเฉพาะ 
         3.3   นักเรียนอภิปรายชนิดและจํานวนสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 ขอด ี
 1.ชวยใหนกัเรยีนสามารถสรางความคิดรวบยอดดวยตนเอง 
 2.ชวยฝกการคิด  เปรียบเทยีบ  หาเหตุผล  จากขอมูลที่ไดรับ  เพื่อสรุปเปนขอความรู 
 3.นักเรียนไดแลกเปลี่ยนขอมลู  ความรู  ความคิด  และประสบการณไดอยางด ี    
     
วิธีสอนของครูตนแบบวิทยาศาสตร 
 ครูตนแบบเปนครูที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดสืบคนและคัดเลือก 
ครูที่มีรูปแบบการสอนที่เนนนักเรยีนเปนศูนยกลาง และเรียนรูอยางมีความสุข ครูตนแบบได
กล่ันกรองประสบการณจากการปฏิบัติจริง ในการจดัการเรยีนการสอนออกมาเปนแนวทาง วิธีการที่มี
ประสิทธภิาพเพือ่เปนแบบอยางสําหรับการนําไปใชในการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน ใหพฒันาผูเรียน
มากยิ่งขึ้น ดงัวิธีสอนของครูตนแบบหลายๆทาน ทีม่ีแนวการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
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ดังเชน วิธีการสอนฟสิกส ซ่ึงเปนวิชาวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งในระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายของ            
ครูทองดี   แยมสรวล   (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542:1) ที่มวีธีิการจัดการเรยีน
การสอนใหนกัเรียน เรียนฟสิกสอยางมีความสุข     
 การเรียนการสอนวิชาฟสิกสอยางมีความสขุ 
  หลักการเรียนการสอน 

 1.  สรางเจตคติที่ดีตอวิชาทีผู่เรียนเรียน 
 2.  สรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน 

  3.   กระตุนใหผูเรียนตั้งจุดมุงหมายในชีวิตของตนเองใหสอดคลองกับความสนใจ  
ความสามารถ  และความถนัดของผูเรียน 
  4.  ใหผูเรียนไดประสบการณตรงหรือลงมือทําดวยตนเอง 
  5.  ใหผูเรียนมโีอกาสทํางานรวมกัน 
  6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจ  ความสามารถและความถนัด
ของผูเรียน 
  7.  จัดประสบการณเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  และเชื่อมโยงสูการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักดังกลาวมุงใหเกิดการพัฒนาผูเรียน
ใหครบทุกดานทั้งดานสติปญญา  สังคม  อารมณ  และทักษะกระบวนการ  การจัดประสบการณการ
เรียนรูใหกับผูเรียนจะยึดความสนใจ   ความสามารถ  และความถนัดของผู เรียนตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย  โดยเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูวิธีการเรียน  ( Learn  how  to  learn )  
ดวยตัวของผูเรียนเอง  เพื่อใหเกิดลักษณะนิสัยการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  ตลอดไป 
  ขั้นตอนการสอน 

  การสอนตามรูปแบบ  การเรียนการสอนวชิาฟสิกสอยางมีความสุข  โดยมีขั้นตอน
การสอนแบงออกเปน  2 สวนใหญ  คือ  ขั้นเตรียมการสอนและขั้นทาํการสอน 

  ขั้นเตรียมการสอน 
         การวางแผนการสอน  เปนการวางแผนในภาพรวมทั้งหมด  ตลอดภาคเรียนหรือ
ทั้งรายวิชาที่สอน  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายคาบหาเทคนิควิธีการสอนใหเหมาะสม
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว กําหนดแนวทางการประเมินผลใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน  ซ่ึงประเมินการประเมินจากหลาย ๆ สวน  เชน  จากการสังเกต  จากแบบทดสอบ  จาก
ผลงาน      เปนตน  โดยมุงประเมินตามสภาพความเปนจริงจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
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  ขั้นการสอน 
  การนําเขาสูบทเรียน  เปนการกระตุน  ใหผูเรียนเตรียมความพรอมที่จะเรียน  และ
เปนการเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนสูประสบการณใหม  โดยสาธิต / กําหนดสถานการณ
ในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียน 
  กิจกรรมการเรียนการสอน  เปนกิจกรรมที่มีความหมายตามจุดประสงคการเรียนรู  
ซ่ึงในความหลากหลายนั้นก็มุงเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  มีโอกาสเรียนรูรวมกันกับเพือ่น  
ทั้งเนื้อหาที่เปนการทดลองหลักการ / ทฤษฎี  การนําความรูไปประยุกตใช  และการแกโจทยปญหา
ดวยวิธีการคํานวณ  ซ่ึงครูผูสอนตองเตรียมส่ือการสอนใหพรอม  และเปนผูช้ีแนะใหคําปรึกษา 
  การประเมินผล  เปนการประเมินผลใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรยีนการสอน  
ซ่ึงเปนการประเมินจากหลาย ๆ สวน  เชน  จากการสังเกตจากแบบทดสอบ  จากผลงาน  เปนตน  
ซ่ึงมีการประเมินภาพรวม  เปนรายกลุมและเปนรายบุคคล  โดยมุงประเมินตามสภาพความเปนจริง
จากกจิกรรมไปปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน  และการเตรียมการสอนของครูตอไป 

  สื่ออุปกรณการสอน 
       ส่ือและอุปกรณการสอนจะมีความหลากหลายไปตามจดุประสงคการเรียนรู
โดยรวมแลวนาํส่ือการสอนมาใชใน  3 สวนดวยกนัคือ 

1. ใชส่ือการสอนเพื่อนําเขาสูบทเรียน 
2. ใชส่ือการสอนในระหวางทาํกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ใชส่ือการสอนเพื่อสรุป / ทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรูแลว 

  สื่อการสอนที่ใชสวนใหญจะเปนสื่อการสอนดังตอไปน้ี 
1. เอกสารประกอบการสอน  เชน  ใบความรู  ใบงาน  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ

และแบบประเมินผลการเรียนรูตาง ๆ เปนตน 
2. อุปกรณการสอนที่ใชนําเขาสูบทเรียน  สวนใหญจะจัดหาหรือผลิตขึ้นเอง  โดย

คํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  ใช / ดูแลรักษางาย  ผลิตจากวัสดุทีห่าไดใน
ทองถ่ิน  และไมเปนอันตรายตอผูเรียน 

3. อุปกรณการสอนที่ใชในกิจกรรมการทดลอง  สวนใหญจะเปนอุปกรณการสอน
ตามแนวการสอนของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ( สสวท. )    
 ครูบุญเมฆ  ภมรสิงห (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ  2542 : 8) มวีธีิการสอนโดยใช
การเรียนแบบรวมมือ(Co-Operative Learning)ตามแนวผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองมา
ใชในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธภิาพอีกวิธีหนึ่ง   
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 การเรียนแบบรวมมือ  (Co-operative Learning)ตามแนวผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง 
   จุดมุงหมายทีส่ําคัญ  คือ 
  1.  มุงฝกใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต  มเีหตุผล  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  
และรูจักคนควาหาความรูดวยตนเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   2.   ตองการที่จะพัฒนาคนในลักษณะ  “ มองกวาง  คิดไกล  ใฝดี ” 
  3.   ใหผูเรียนรูจักการเรยีนรูดวยตนเอง  และผูเรียนเปนศนูยกลางการเรยีนรู 
  4.   ตองการที่จะจดับรรยากาศสภาพหองเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย 
  5.   ตองการนาํคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ  มาจดัการเรียนการสอนให
สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม 
  6. เนนใหผูเรยีนมีปฏิสัมพนัธรวมกันในการทํางาน  สมาชิกทุกคนจะชวยเหลือ
เกื้อกูลสนับสนุนความสําเรจ็ของกันและกัน  คนที่เกงกวามีหนาที่ชวยเหลือคนที่ออนกวา 
  7. ตองการนํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมาเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรยีนและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง  โดยทุกคนสามารถตั้งปญหา  ตั้งสมมติฐาน  
ออกแบบการทดลอง  ทําการทดลอง  สรุปผลการทดลองดวยกระบวนการกลุม 
  8.   ตองการใหผูเรียนเปนเจาของความคิดมากกวาเปนผูรับสารหรือซึมซับขอมูล         
และเรียนรูดวยความเขาใจ  เรียนรูวิธีการแปลความหมายสิ่งที่ครูพูด         เพื่อนํามาใชในการหา
คําตอบที่ผูเรียนตองการได 
  9.   มุงเนนใหผูเรียนกลาคิด   คิดคลอง   คิดกวาง   คิดของเดิม   คิดดดัแปลง   คิด
ซับซอน  คิดตัดสินใจ  คิดวางแผน  คิดระดมสมอง  คิดใหรูกันทัว่ 

  การเตรียมการสอน 
  1.   การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  ดําเนินการดังนี ้

         1.1   ฝกใหผูเรียนรูวิธีการที่จะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
         1.2   เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาในหองสมุด    หองพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 
           1.3   เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองไดลงมือปฏิบัติ  
ไดทํากิจกรรมกลุม  ไดฝกฝนทักษะการเรียนรู  ทักษะการบริหาร  การจัดการ  การเปนผูนํา  ผูตาม
และที่สําคัญคือเปนการเรียนรูที่มีความสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียนรูที่มีความสัมพันธสอดคลอง
กับชีวิตจริงของผูเรียนใหไดมากที่สุด 
          1.4  ใหผูเรียนไดฝกฝนความเปนประชาธิปไตย  ฝกการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
ฝกการอยูรวมกันอยางเปนสุข  ชวยใหผูเรียนเกิดทัศนคติตอการเรียนวิทยาศาสตร  ตอครู              
ตอสถานศึกษา  และตอสังคม 
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          1.5    ใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมที่อยูนอกบานและนอกโรงเรียน
  2.   การวางแผนการสอน  มีขั้นตอนดังนี้ 
        2.1   ศึกษาและวเิคราะหหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 – 6  ทุกหนวยการเรยีน 
        2.2    วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาในแตละหนวย         
การเรียน 
        2.3  เตรียมสื่อการสอนทุกกิจกรรม  กิจกรรมที่มีการทดลองครูจะตองทดลอง
กอนนําไปใชกับผูเรียน 
        2.4   ทํากําหนดการสอนเปนรายคาบ  รายสัปดาห 
        2.5   เขียนแผนการสอนลวงหนา  1 สัปดาห  แผนละ 1 – 1½  ช่ัวโมง              
สงผูบริหารสถานศึกษาตรวจ  วิเคราะห  ประเมินกอนทําการสอน    
  รูปแบบการสอนวิทยาศาสตรตามแนวการสรางองคความรู 

  การเรียนรูตามแนวนี้เปนกระบวนการที่ผูเรยีนสรางองคความรูดวยการสราง  
รวบรวม  ปรับเปลี่ยนสภาพการณรอบ ๆ ตัวมาอธิบายสิ่งที่กําลังศึกษา  โดยผูเรียนเปนผูสรางความรู
ขึ้นไดเองการเรียนรูจะเกิดขึน้ไดภายใตเงื่อนไข  ดังนี ้

  1.   การแสดงพฤติกรรมหรือการเรียนรูเกิดจากความตองการของผูเรียนเอง  จะ
ชวยใหเกิดการพัฒนาแนวคิดไดดี  เพราะผูเรียนโดยธรรมชาติแลวคอนขางจะกระตือรือรน 

  2.   ความรูตาง ๆ จะถูกสรางขึ้นภายในตัวของผูเรียนเอง  โดยการใชขอมูลที่มีอยู
แลวจากสังคม  ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งประสบการณเดิมมาเปนเกณฑชวยในการตัดสินใจ 

  3.   ความรูและความเชื่อของแตละคนจะแตกตางกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม           
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และประสบการณที่ผูเรียนไดประสบมา  ซ่ึงจะถูกใชเปนพื้นฐานในการ
ตัดสินใจ  และใชเปนขอมูลในการสรางแนวคิดใหม  
   4.   ความเขาใจจะแตกตางจากความเชื่อ  และความเชื่อจะมีผลโดยตรงตอการสรางแนวคิด 
   5.   การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตางๆของผูเรียน
แนวคิดดังกลาวเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามแนวคิด
การสรางองคความรูดวยตนเอง  คือ  วิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือ     (Co – Operative Learning) 
  การเรียนแบบรวมมือในวิชาวิทยาศาสตร 
  เปนรูปแบบการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรวมมือกัน  รูปแบบการสอนที่สําคัญและ
จําเปนในการเรียนการสอนวทิยาศาสตรทําใหเกิดคุณลักษณะดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 41

  1. การทํางานในชวีิตจริงเปนการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ในหองเรยีนผูเรียนควรมี
โอกาสไดฝกการทํางานแบบรวมมือกันเพื่อเปนการเตรียมผูเรียนใหรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  2.    การทํางานเปนทีม  เปนลักษณะหนึ่งของการทํางานของนักวิทยาศาสตร  
ผูเรียนจึงควรมีประสบการณในการรวมมือทํางานกับผูอ่ืน 
  3.   การเรียนแบบรวมมือ  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนการ
สอนทุกคนและตองรวมมือกนัทํางานกับเพือ่นสมาชิกอยางจริงจัง  นับวาเปนการเรียนการสอนที่
สนับสนุนใหผูเรียนเปนศนูยกลางของการเรียนรูอีกวิธีหนึ่ง 
  4.    การเรียนแบบรวมมือทําใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และชวยกันทําความเขาใจสิ่งที่เรียน  เปนวิธีการทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 
  5.   การเรียนแบบรวมมือ  อาจจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบ  หรือเปนกิจกรรม
ยอยของวิธีสอนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ  เปนอยางดี  

  ขั้นตอนการเรียนแบบรวมมือ 
  ในแตละกลุมมีขั้นตอนในการเรียนโดยใชเวลาเรียนแตละครั้งประมาณ 50 – 60 นาที 

ดังนี้ 
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ใชเวลาประมาณ  8 – 15 นาที  เพื่อทบทวนเรื่องทีเ่รียนมา

และทบทวนในเรื่องบทบาทของสมาชิกภายในกลุมในการทํางาน การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
2. ขั้นทํางานกลุม  ใชเวลาประมาณ  25 – 30 นาที  เปนขั้นที่ครูแจกอปุกรณหรือ

ส่ือการเรียน  ผูเรียนปฏิบัติตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย 
3. ขั้นระดมสมอง  ใชเวลา  10 – 15 นาที  ขั้นนี้เปนการเสนอผลงาน  เสนอแนะ

รวมกันทั้งหอง  ใหแตละกลุมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยครูจะตองมีบทบาทคอยถามให
ผูเรียนไดเสนอความคิดเหน็ไดเต็มที่และอยางทั่วถึง 
  หนาท่ีของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ  สามารถสรุปไดดังนี ้
  1.   จัดกลุมผูเรียนใหมีสมาชิกแตกตางกัน  กลุมละประมาณ  3 – 5 คน 
  2.  ทบทวนเรือ่งบทบาทของการทํางานกลุม  หนาที่ของสมาชิกภายในกลุม  การ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เปนตน 
  3.  ช้ีแจงวัตถุประสงคในการเรียน  ใหผูเรียนเขาใจอยางชัดเจนใหขอมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาในบทเรียนที่ผูเรียนจะตองศึกษา 
  4.   ใหความรวมมือกลุมในการทํางาน  ขณะที่ผูเรียนเรียน  หรือทํางานเปนกลุม 
  5. วัดและประเมินผล  ในการเรียนแตละครั้งเมื่อจบบทเรียนทุกคนจะตองไดรับ
การวัด 
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และประเมนิผลเพื่อที่จะไดรูวาเราประสบผลสําเร็จในการเรียนมากนอยเพยีงใด  และนําคะแนนที่
ไดมาคิดเปนคะแนนของกลุม 
  6.   การใหการเสริมแรงเปนการยอมรับในผลสําเร็จของผูเรียนและของกลุม         
การเสริมแรงอาจใชคําพูด  วุฒิบัตร  ส่ิงของ  ฯลฯ  เพื่อสรางกําลังใจใหแกผูเรียนและกลุมตามความเหมาะสม 
  บทบาทของครูผูสอน 

  บทบาททางตรง  มีดงันี ้
  1. การใหความรูกับผูเรียนในเรื่องบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  พรอมทั้ง
ฝกทักษะทางสังคม  เพื่อใหงานกลุมมีประสิทธิภาพ 
  2.   ติดตามคุมพฤติกรรมของผูเรียนในแตละกลุมวาทุกคนแสดงบทบาทหนาที่ที่
ถูกตองเหมาะสมเพียงใด 
  3. ใหความรูเพิ่มเติมในสวนที่ผู เรียนไมไดอภิปราย  ในสวนที่เปนเรื่องหรือ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวในการสอนแตละครั้ง 
  4.  เก็บผลงานของผูเรียนมาศึกษาปญหาขอบกพรอง เพื่อปรับปรุงแกไขในชัว่โมงตอไป 

  บทบาททางออม  มีดังนี ้
  1.   คอยติดตามสังเกตการทาํงานของแตละกลุม 

   2.   ใหคําแนะนําเมื่อเดก็แตละกลุมมีปญหา 
   3.   พยายามใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันทาํงาน  หากมกีารไมยอมรับสมาชิกคนใด 

คนหนึ่งของกลุม 
     4.   ใหกําลังใจและใหคําชมเชยแกผูเรยีนเมือ่ผูเรียนสามารถทํางานไดประสบ 
ผลสําเร็จการประเมินผล  มีวิธีการประเมนิดังนี ้

 1.   การเสนอผลงานของผูเรียนดวยวิธีตาง ๆ 
 2.   การทดสอบ 
 3.   การสังเกตการทํางานของผูเรียนแตละกลุม 
 4.   การแสดงความคิดเหน็ของผูเรียนในขัน้ระดมสมอง 

  ขอควรคํานงึถงึในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 
  ครูควรคํานึงถึงกิจกรรมที่จะใหเรียนรูเร่ืองนั้น ๆ ตอง 

 1.     เปนกิจกรรมที่เอื้อตอการที่จะใหผูเรียนมบีทบาทในการเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมไดมาก 
และทั่วถึง 

 2.   เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดขอมูล  และเรียนรูจากคนอื่น ๆ ในกลุม 
 3.   เปนกิจกรรมที่ตองชวยใหผูเรียนสามารถพบคําตอบดวยตนเอง 
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  4.   เปนกิจกรรมที่ตองใหผูเรียนเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกันควบคูกับผลงานที่ทํา 
 5.   เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดจริง 

  ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ 
    บรรยากาศในการเรียนจะมีความเปนกันเองมากขึ้น  ผูเรียนจะรูสึกปลอดภัยสราง 

ความเชื่อมั่นใหกับผูเรียน   เพราะสมาชิกทุกคนภายในกลุมรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอ
กลุมเทากัน   ความเชื่อมั ่นในตนเองก็จะถูกกระตุนใหมีเพิ ่มมากขึ้น   และชวยกันแกนิสัย      
ขี้อายใหกับผูเรียนบางคน  ฝกความมีระเบียบวินัย    

 กระบวนการสอนวิทยาศาสตรที่ใชอยูเดิมมีเพียง  4 กระบวนการ  ตอมาไดประยุกต
เพิ่มเติมเปน  5 กระบวนการ  คือ  กระบวนการที่ 1  การกําหนดปญหา  การพิจารณาเหตุการณตางๆ 
เพื่อใหเห็นปญหา    กระบวนการที่ 2  การตั้งสมมติฐานเพื่อคนหาทางแกปญหา     กระบวนการที่ 3    
การออกแบบการทดลอง  ทดลอง     และรวบรวมขอมูลกระบวนการที่ 4  การสรุปผลจากการปฏิบัติการ
และการวิเคราะหขอมูลกระบวนการที่ 5  เปนกระบวนการที่ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษา
ทดลองประสบความสําเร็จแลวไปประยุกตใชกับชีวิตจริงได  ( เปนกระบวนการที่เพิ่มขึ้น )   ซ่ึง   
ครูปยะพร    ศรีพลาวงษ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ    2542  : 15)  ไดนํามาใชใน การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดังมีขั้นตอนดังตอไปนี้     
 รูปแบบการสอนวิทยาศาสตรตามแนวทาง  “หากระบวนการเพื่อชีวิต” 
 การจัดการเรยีนการสอนมุงใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  จาก
พอแม  ครอบครัว  ชุมชน  ซ่ึงเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและดํารงอยูในสังคมทําใหผูเรียน
เกิดความตระหนักเห็นคณุคาและหวงแหนถิ่นที่อยูของตน  เกิดความมานะพยายาม  ไมยอทอตอ
อุปสรรคในความยากลําบาก  สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาทดลองที่ประสบความสําเร็จไป
เชื่อมโยงกับชวีิต  ไปประยกุตใชได  สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตจริงดวยวิธีวิทยาศาสตร
และภูมิปญญาไทย 

  ตัวอยางขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   เร่ือง  “ เรารักปาชายเลน ”  
  กระบวนการที่  1  รวมกันสํารวจสภาพทัว่ไป 
  - เปนการพัฒนาผูเรียนโดยการมุงเนนบทบาทผูเรียน  ผูเรียนสามารถรวมกันศกึษา

สํารวจสภาพลกัษณะแหลงทีเ่รียนได 
  - ความรูและสวนที่ผูเรียนไดรับในกระบวนการที่ 1  คือลักษณะและขนาดของ

ชุมชน  จํานวนประชากร  อาชีพ  ความเปนอยู  แหลงรวมใจ  ส่ิงแวดลอมและอื่น ๆ 
-   ผูเรียนสามารถเขียนแผนผังแหลงที่อยูของชุมชนของตนเองไดสามารถศึกษา

สภาพทั่วไป  เพื่อบอกจุดและตําแหนงแหลงที่ตองการคนหาสภาพปญหาทั่วไปได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 44

-   ผูเรียนสามารถรวมกันนําเสนอผลงาน  เพื่อส่ือสารสิ่งที่สํารวจมาไดตาม
ขอเท็จจริง   เปนการเริ่มตนใหผูเรียนกลาคิด  กลาพูด  กลาทํา  กลานําเสนอ 

  กระบวนการที่ 2  รวมกันคนหาสภาพปญหาและศึกษาปญหาที่แทจริง 
-   เปนการทํากิจกรรมที่ทาทายผูเรียนไดอยางชัดเจน  ผูเรียนไมถูกครูเก็บไวในหองเรียน   

ส่ีเหล่ียม 
-    ผูเรียนสามารถคนหาปญหาและพบสภาพปญหาที่แทจริง  ไดสัมผัสและ

ปฏิสัมพันธในความรู  ความคิด  ความสามารถ 
-   ผูเรียนสามารถรูแหลงที่มาของปญหา  เชน  โรงงาน  ขยะ  น้ําเสีย  แหลงที่สราง

ปญหารายแรง แหลงที่สรางปญหารองความแตกตางของปญหาขึ้นอยูกบัสภาพของปญหาที่มานั้นๆ 
-   ผูเรียนสามารถรวมกันวิเคราะหปญหาที่มาของปญหาได 
-   ผูเรียนมีสวนรวมกนัวิเคราะหปญหา  อยางเหน็คุณคาของสิ่งแวดลอม 

  กระบวนการที่ 3   ศึกษาระบบนิเวศในปาชายเลนและปฏิบัติการเพื่อแสวงหาความรูรวมกนั 
-   ผูเรียนไดความรูเร่ืองปาชายเลนจากประสบการณตรง 
-   ความเปนอยูอยางเอื้ออาทรของสิ่งมีชีวิต  สัตวกับพืช 
-   ความสัมพนัธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต 
-   กิจกรรมศึกษาเฉพาะเรื่อง  พืช 
-   กิจกรรมศึกษาเฉพาะเรื่อง  สัตว 
-   ศึกษาเรื่องดิน  น้ํา  ลักษณะความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต 
-   ผูเรียนแสวงหาความรูรวมกัน  และนําเสนอผลงานในชั้นเรียนได 
-   เพื่อใหเกดิแนวความคิดใหม ๆ ที่ผูเรียนไดรวมกนัศึกษาและระดมสมอง 

  -  ผูเรียนไดเรียนรู  เห็นคุณคาของชีวิต  รูจักวิเคราะห  กําหนดสมมติฐาน  และ
สรางสรรคงานไดอยางมีความสุข 

-   ผูเรียนรูจักคิดแบบวิทยาศาสตร  รูจักสังเกต ฯลฯ  ในการศึกษาหาความรูจากวิถี
ชีวิตและภมูิปญญาของคนไทย 

  กระบวนการที่ 4   รวมกันหาทางเลือกอยางหลากหลายชวยกันปองกันอนุรักษปา 
ชายเลน  ใหมอียางยั่งยืนตลอดไป  และสรปุผลงานจากกจิกรรม 

  กิจกรรมท่ีเลือก 
 1.   แหลงขาว – ส่ิงแวดลอม  ติรูป  เขียนเรือ่ง  ถามปญหา 
 2.   ทําโครงงานวิทยาศาสตร  ตามกระบวนการ  และศึกษา  ทํากิจกรรมจากบท 

ปฏิบัติการ 
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 3.   กิจกรรมวาดภาพ  และเขียนคําขวัญ  ส่ิงมีชีวิตในปาชายเลนและบรรยายภาพ 
 4.   กิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร 
 5.   กิจกรรมประดิษฐของเลนจากขยะ 
 6.   รวมกันปลกูปา 
 7.   กิจกรรมอนุรักษปาชายเลน 

  กระบวนการที่ 5 รวมกันขยายผลและนําไปประยุกตใชสูครอบครัว  ชุมชน  เพือ่ให 
ประชา ชนไดมสีวนรวมกันอนรัุกษส่ิงแวดลอมใหมีอยางยั่งยนื 

-   นําเสนอผลงานในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร  เพื่อใหประชาชนในชุมชนได
มีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

-   เพื่อใหประชาชนในชุมชนนั้นชวยกันรักษาปาชายเลนและเห็นคณุคาของ 
ปาชายเลน 

-  ปลูกปาเพือ่ใหเปนทีอ่ยูอาศยัของสัตวทะเล  มาขยายพนัธุและอาศยัพกัพงิ  มีผลทําให
ทรัพยากรทางทะเลอดุมสมบูรณ  จะไดมแีหลงอาหารไวบริโภคอยางยัง่ยนืสืบไป 

  การวัดและประเมินผล 
 -   ประเมินโดยใชแบบทดสอบปลายเปด 
 -   ประเมินจากสภาพจริงที่ผูเรียนทํากิจกรรม  เก็บไวในแฟมสะสมผลงานของผูเรียน 
 -   ประเมินจากกิจกรรม  1 กิจกรรม / คร้ังในบทเรียน  บทปฏิบัติการ 
 -   ประเมินจากโครงงานวิทยาศาสตร  จากรายงานกิจกรรม 
 -   ประเมินจากกิจกรรมอนุรักษและการปฏิบัติงาน 
 -   ประเมินกิจกรรมประดิษฐของเลน 

  ขอเสนอแนะในการนํารปูแบบการสอนนี้ไปใช 
  -   การชวยใหเด็กสามารถคนพบไดดวยตนเองเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผูเรียนภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง และเห็นใจผู อ่ืน อยากชวยเพื่อนอยูตลอดเวลา ครูควรหาทางใหทุกคนมี
ความสําเร็จในผลงานของผูเรียนพรอม ๆ กัน 

  -   ถาผูเรียนมีความภูมิใจมากเกินไป อาจเปนโทษได จะทําใหหลงตนเอง เกิดการพูด 
เสียดสี  ทําใหเพื่อนรวมงานทอแทได  ครูควรใหเขานั้นมีโอกาสชื่นชมผลงานของเพื่อน  แสดง 
ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนอยางจริงใจ 

  -     เปดโอกาสใหมีการจัดกระบวนการสอนที่เกี่ยวกับทองถ่ินของเราในหัวขอ 1 ของ          
ชีวบริเวณ       “ส่ิงแวดลอม” ควรนํามาสอนใหได 
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  -  มนุษยเปนผูสรางและเปนผูทําลายในโอกาสเดียวกนั การสอนผูเรียนไมวาจะ
เปนเชนไรควรคํานึงวาเมื่อใหความรูกับเดก็ผูเรียนแลว ผูเรียนเปนผูรูและเรื่องที่รูนั้นจะตามมา
บังคับตัวของผูเรียนใหเกิดความตระหนกั รัก และหวงแหน มจีิตสํานึกและสามารถขยายผลสู
ครอบครัวและชุมชนไดเปนอยางด ี
 รูปแบบการสอน  หากระบวนการเพื่อชีวิต  เปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกใหกบัผูเรียน  ไดเกิดความตระหนัก  รัก  และหวงแหนทองถ่ินของตน  ไดมีโอกาสศึกษา
ระบบนิเวศ  หาทางเลือกรวมกัน  แกไขปญหาไดอยางหลากหลาย  และสามารถนําผลงานไป
เชื่อมโยงประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนกับชีวิตจริงไดอยางมีความสขุและเกดิความภูมิใจ  และทํา
ใหประชาชนเห็นคุณคา  มสีวนรวมในการสนับสนุน  มีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอนจน
ประสบความสําเร็จ 
 รูปแบบการสอนนี้  ยังสามารถใชเปนแนวทางการสอนไดทุกวิชา  ทกุเนื้อหา  แตควร
ใหครบทั้ง  “ หากระบวนการ ”  เพื่อใหสอดคลองกับแนวการจัดการเรียนการสอน  การสอนที่
สามารถพิสูจนขอเท็จจริงไดเปนอยางดีและยังสามารถทําใหครูผูสอนประหยัดเวลา  เพราะมีลักษณะ
เดนดังนี ้

 -   เปนรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  เพยีง  5 กระบวนการ 
 -   เปนรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนทีเ่รงเราทาทายผูเรียนใหอยากลอง  อยากทํากิจกรรม 
 -  ทาํใหผูเรียน  แสวงหาความรู  ศึกษาสภาพปญหาไดอยางหลากหลาย  กลาคิด  กลา

เขียน  กลาทํา  กลานําเสนอ 
 -   ผูเรียนสามารถนําความรู  และผลงานที่ประสบความสําเร็จไปเชื่อมโยงและ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 -  ประชาชนมสีวนรวมในการสนับสนุนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

อยางแทจริง 
 - ครูและผูเรียน  ครอบครัว  ชุมชนมีปฏิสัมพันธในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางแทจริง 
 - ครูและผูเรียน  ครอบครัว  ชุมชนมีปฏิสัมพันธในการจัดกิจกรรมการเรียนใหบรรลุ     

จุดประสงคไดในชวงเวลาอนัรวดเรว็ 
 -   สามารถวดัและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนไดงาย  ไมซับซอน  เหน็ผล

การเรียนไดทนัที     
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 จากความคิดที่วาถาเราสอนวิทยาศาสตรโดยใชส่ือหลากหลายทุกรูปแบบจนนักเรียนแตกฉานทุก
เนื้อหา  สอนนักเรียนทดลองทุกบทเรียน  แตไมมีนักเรียนคนใดนําความรูเหลานั้นไปคิดคนใหเกิด
ประโยชนแนวใหมได  การสอนตามที่กลาวนั้นเหมือนเปนการสูญเปลา  และไมเปนการสอน
จุดมุงหมายของหลักสูตรใหครบถวน  เพราะหลักสูตรกําหนดชัดเจนวา  การสอนวิทยาศาสตร     
มุงใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมได        ครูสมบัติ โตยิ้ม 
จึงคิดหารูปแบบการสอนวาทําอยางไรการสอนจึงจะสามารถกระตุนและสนับสนุนใหนักเรียน
สามารถนําความรูวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม  และไดขอยุติวากิจกรรมที่
จะสนองความตองการไดคือ  กิจกรรมการฝกใหนักเรียนเปนนักวิทยาศาสตร  และกิจกรรม       
โครงงานวิทยาศาสตร      (สมบัติ  โตยิ้ม 2541:56  ,อางถึงใน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
2542:56) 
 การสอนใหนักเรียนเปนนักวทิยาศาสตรและกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
 1.   แบงเวลาวชิาที่นกัเรยีนเรยีนตามปกติสอดแทรกวา จะเปนนกัวทิยาศาสตรไดอยางไร 
 2.   ฝกนักเรียนใหเปนนกัวทิยาศาสตรจากสถานการณจําลอง 
 3.    ขั้นสุดทายนักเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่จะศึกษาและทดลองเอง เชน นักวิทยาศาสตร               
ไดผลงานออกมาเปนรูปธรรม 

  หลักการสอน 
  การสอนใหนกัเรียนเปนนกัวิทยาศาสตรไมใชวชิาตามหลักสูตรจึงไมมีเวลาใน
ตารางสอน  การสอนตองสอนสอดแทรกกับวิชาทีเ่รียนตามปกติ  โดยเฉพาะในสัปดาหแรกตอง
สอนทันที  และจากนั้นสอนตามโอกาสที่เห็นสมควร  และมีกําหนดสงผลงานหลักดงันี้ 

   1.   ภาคเรียนที่ 1  เรียนรูเสนทางการเปนนักวิทยาศาสตร  แลวศึกษาทดลองงาน   
จากหวัขอที่กําหนดใหเลือกใหสําเร็จ 

   2.   ตนเดือนกนัยายน  เสนอเรื่องและรูปแบบงานที่จะทดลองในภาคเรียนที่ 2 
   3.   ภาคเรียนที่ 2 ทดลองงานจากหัวขอทีค่ิดเองใหสําเรจ็ พรอมจัดแสดงผลงาน 
   4.   ผลงานที่สําเร็จแลวนําไปเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล 

  ขั้นตอนในการสอน  มีลําดับขั้นดังนี ้
  1.   นําสูเสนทางการเปนนกัวิทยาศาสตร  (นําสูบทเรียน) 
  2.   ฝกความคิด  หัดแกปญหาแบบนักวิทยาศาสตร  จากสถานการณจําลอง 
   3.   ฝกปฏิบัติการ  ทดลองเปนนักวิทยาศาสตรฝกหัด  จากประเดน็ปญหาที ่

กําหนดใหเลือกตามที่สนใจ / หรือนักเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่จะปฏิบัติการเอง (ถามีความสามารถ) 
   4.   เพิ่มพูนประสบการณ  จากเอกสาร  แหลงความรู  และสื่อตาง ๆ 
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   5.   ฝกซ้ํา  ขอที่ 1 – 3  ถาเห็นสมควร 
   6.   ฝกปฏิบัตกิารทํางานแบบนักวิทยาศาสตร  จากประเดน็ปญหาทีน่ักเรยีนคิดขึน้เอง 

       6.1   กําหนดประเด็นปญหาที่สนใจศกึษา 
       6.2   กําหนดวัตถุประสงค  และขอบเขตที่จะศึกษา 
       6.3   ตั้งสมมติฐานของปญหา 
       6.4   กําหนดรูปแบบวิธีการทดลอง 
          6.5   ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
          6.6   วิเคราะหขอมูล 
          6.7   สรุปผลการทดลอง 
          6.8   เขียนรายงาน 
          6.9   เผยแพรผลงาน 

   7.  ประเมินผล  โดยตนเอง  โดนเพื่อน  โดยครู  โดยผูปกครองในหวัขอ 
          7.1   ความคิดสรางสรรค 
          7.2   ความถูกตองสมบูรณในการทดลอง 
          7.3   ประโยชนตอสังคม / หรือตอวงการวิทยาศาสตร 

  ขยายความขั้นตอนการสอน 
   1.   นําสูเสนทางการเปนนักวิทยาศาสตร  (นําสูบทเรียน ) หมายถึง  สอนหรือจัด 

กิจกรรมใดก็ตาม  เพื่อใหนักเรียนเห็นภาพรวมของคนที่เปนนักวิทยาศาสตรวา  เขาทําอะไรกัน  ทํา
อยางไร  ส่ิงที่เรียกวาวิทยาศาสตรคือสวนไหน  วิทยาศาสตรเกิดขึ้นไดอยางไร  มีวิธีคดิของ
นักวิทยาศาสตรเขามีวิธีคิดอยางไร  นักวิทยาศาสตรเลือกประเดน็ปญหาที่จะศกึษาจากไหน  นั่นคอื
สอนประวัติ   นักวิทยาศาสตรนั่นเอง 
   ส่ือที่ใช คือ  ภาพนักวิทยาศาสตร  แผนใสประกอบการเลา  แตตองมีรายละเอียด
และเทคนิคจึงบรรลุเปาหมาย  ขั้นตอนนี้ยึดหลักวาถามีตนแบบนักวิทยาศาสตรที่ดี  ใหนักเรียน
เรียนรู     รูจักอยางเหมาะสมนักเรียนจะเรียนรูวิธีการเปนนักวิทยาศาสตรไดอยางครบถวน  และใช
เปน      ตัวแบบในการฝกเปนนักวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี 
       เมื่อศึกษาประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร  ควรศึกษาผลงานการทดลอง
ระดับนักเรียนดวย  เร่ิมจากงายไปยาก  เพื่อใหเกิดการเรียนรูตั้งแต  การคิด  การสังเกต  เพือ่ใหไดมา
ซ่ึงปญหา  รูปแบบการศึกษา  ทดลอง  การเก็บขอมูล  การวิเคราะห  การลงขอสรุป  ผลที่ไดจาก
ขั้นตอนนี้  คือ  นักเรียนจะไดรูปแบบวิธีทํางานที่ชัดเจน 
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  2.   ฝกความคดิ  หัดแกปญหาแบบนักวิทยาศาสตรจากสถานการณจําลอง 
ตัวอยางสถานการณจําลอง  เชน 

       1.   จะพิสูจนอยางไรวา  ฟาทะลายโจร  รักษาอาการเจ็บคอไดหรือไม 
          2.   จะมวีิธีวิจยัอยางไรวา  ยาสีฟนปองกันการเกิดหนิปูนไดหรือไม 
          3.   การพิสูจนยุงกันปองในปาเมืองไทยทั่วประเทศ  จะทําไดอยางไร 
          4.   กาซรอนจะขยายตวั  จะนํามาทําเทอรโมสตัทกาซไดอยางไร 

  3.   ฝกปฏิบตักิารทดลองเปนนักวิทยาศาสตรฝกหัดจากประเด็นปญหาที่กําหนดใหเลือก 
          4.    เพิ่มพูนประสบการณ การทํางานแบบนักวิทยาศาสตรเปนการใหนักเรียนคิด

ปญหาที่จะศึกษาเอง ออกแบบการศึกษาทดลองเองภายใตคําปรึกษาของที่ปรึกษา ซ่ึงเปนครูผูสอน
หรือใครก็ไดที่มีความรูประสบการณใหนักเรียนปรึกษาได ถามีเวลาเพียงพอควรมีกิจกรรมตอไปนี้
เสริม 

         1.   แนะนําวิธีการไดมาซึ่งหัวขอปญหาที่จะศกึษา 
นักเรียนเสนอปญหาที่จะศกึษา  และรูปแบบการทดลองใหเพื่อนในชั้นทราบ  และรวมแสดง
ความเหน็ 

         2.   ครูติดตามงานวากาวหนา  เคล่ือนไหวอยางไร  เปนระยะ ๆ   
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หรือตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 22 “การจัดการศึกษาตอง   ยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเติมศักยภาพ” 

      ดังนี้แลวจะใหเกิดผลของการจัดกิจกรรมแลวผูเรียน  เกง  ดี  มีสุข  ไดอยางไรนั้น       
ส่ิงสําคัญอยูที่ครูผูจัดกิจกรรม  ควรใหความสนใจในเรื่องรูผูเรียนเปนรายบุคคล   ทั้งนี้เพราะ 

1.   เพื่อใหเขาใจผูเรียนในเรือ่ง 
  -   ความเปนอยู 
 -   ความตองการ 
   -   ความชอบหรือไมชอบ 
  -   ปญหาที่ผจญ 
  -   ผูที่เขาไววางใจ 
  -   ส่ิงที่สงผลกระทบตอการเรียนของเขา 
  -   วิธีการเรียนรูที่เหมาะสม 
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 2.   เพื่อจะไดนําขอมูลไปชวยเหลือแกไข  สงเสริมและสนับสนุนใหเขาพัฒนาได 
อยางเต็มศักยภาพ  และมีบรรยากาศแหงการเรียนรูอยางมีความสุข   
 ครูบุญแข  ภมรสิงห (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 ข: 1) มีแนวคิด
ใชวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบการเรยีนรูวิทยาศาสตรมีแบบรวมมอื และการวจิยัในชัน้เรียนมา
ใชกับนกัเรียนโดยมีวิธีการดงันี้  
 การเรียนรูวิทยาศาสตรแบบรวมมือ  และการวิจัยในชัน้เรียน 
 การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  สําคัญอยูที่ครูจะใหโอกาสเขาแคไหน  นัน่หมายถึงครูให
ความสนิทสนมเขา  ไมปลอยใหเกิดชองวางระหวางครกูบัผูเรียน  ครูก็จะมองเห็นมิตขิองเด็กแตละ
คน  ทั้งดานบวกและลบ 
 -   จากมิติทางดานบวก  ก็จะชวยสงเสริมใหเด็กมกีารพฒันาเพิ่มขึ้น 

  -   จากมิติทางดานลบ  ก็สามารถชวยกันปรับปรุง  แกไข  ซอม  เสริมจุดดอยใหดีขึน้ 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรแบบรวมมือ 

  มีขั้นตอนในการเรียน  โดยใชเวลาเรียนแตละครั้ง  ประมาณ  50 – 60 นาที  ดังนี ้
  1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (Introduction) เพื่อทบทวนเรื่องที่เรียนมาแลวและ
ทบทวนในเรื่องบทบาทของสมาชิกภายในกลุมในการทํางาน    การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใชเวลา 
8 – 15 นาที 
  2.   ขัน้ทํางานกลุม  (Group Work)   เปนขั้นที่ครูแจกอุปกรณหรือส่ือการเรียน 
ใหนกัเรียนปฏิบัติตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย ใชเวลา 25 – 30 นาที 
             3.    ขั้นระดมสมอง  ( Wrap  up / pull  idea  together )ขั้นนี้เปนการเสนอ
ผลงาน  เสนอแนะรวมกันทั้งหอง  ใหแตละกลุมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  โดยครูจะตองมี
บทบาทคอยถามใหนักเรียนไดเสนอความคิดเห็นไดเต็มที่และอยางทั่วถึง  ใชเวลา  10 – 15  นาที 

  หนาท่ีของครผููสอน 
 1.   จัดกลุมนกัเรียนใหมีสมาชิกตางกัน  กลุมละประมาณ  3 – 5 คน 

 2.   ทบทวนเรือ่งบทบาทของการทํางานกลุม หนาที่ของสมาชิกภายในกลุม 
 การชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนตน 
 3.  ช้ีแจงวัตถุประสงคในการเรียน ใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจนใหขอมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาในบทเรียนที่นักเรียนจะตองศึกษา 
 4.   ใหความรวมมือในกลุมการทํางานขณะที่นักเรียนเรยีน  หรือ  ทํางานเปนกลุม 
 5.    วัดและประเมินผล  ในการเรียนแตละครั้งเมื่อจบบทเรียนทุกคนจะตองไดรับ 
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การวัดและประเมินผล  เพื่อที่จะไดรูวานักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนมากนอยเพียงใด  และ
นําคะแนนที่ไดมาคิดเปนคะแนนของกลุม 
 6.   การเสริมแรง  เปนการยอมรับในผลสําเร็จของนักเรียนและของกลุม การ
เสริมแรงอาจใชคําพูด  วุฒิบัตร  ส่ิงของ  ฯลฯ  เพื่อสรางกําลังใจ  ใหแกนักเรียนและกลุมตามความ
เหมาะสม 
  บทบาทของครูผูสอน 

  บทบาททางตรง  ดงันี ้
  1.   การใหความรูในเชิงเสนอแนะกับนักเรียน  ในเรื่องบทบาทหนาที่และ 
ความรับผิดชอบ  พรอมทั้งฝกทักษะทางสังคม  เพื่อใหงานกลุมติดตามคุมพฤติกรรมของนักเรียน
ในแตละกลุม  วาทุกคนแสดงบทบาทหนาที่ถูกตองเหมาะสมกับศักยภาพของแตละคน 
  2.   ใหความรูเพิ่มเติมในสวนที่นักเรยีนไมไดอภิปรายในสวนที่เปนเรือ่ง  หรือ
จุดมุงหมายทีก่ําหนดไวในการสอนแตละครั้ง 
  3.      เก็บผลงานของนักเรียนมาศึกษาปญหาขอบกพรอง  เพื่อปรับปรุงแกไขในชั่วโมงตอไป 

  บทบาททางออม  มีดังนี ้
  1.    คอยติดตามสังเกต  การทํางานของแตละกลุม 
  2.   ใหคําแนะนํา  เมื่อเด็กแตละกลุมมีปญหา 
  3.  พยายามใหนักเรยีนแตละกลุมรวมกนัทํางาน  หากมีการไมยอมรบัสมาชิกคน

ใดคนหนึ่งของกลุม 
                                4.       ใหกําลังใจและใหคําชมเชยแกนักเรียน  เมื่อนกัเรียนสามารถทํางานไดประสบผลสําเร็จ 
  การประเมินผล  มีวิธีการประเมินดังนี ้

   1.   การเสนอผลงานของนักเรียนดวยวิธีตาง ๆ 
   2.   การทดสอบ 
  3.   การสังเกตการทํางานของนักเรียนแตละกลุม 

      4.   การแสดงความคิดเหน็ของนักเรียนในขั้นระดมสมอง 
  ครูดรรชนี  ใจดี  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545:1) มีความเห็นวาใน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองศึกษาหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน จึงจัดการเรียนการสอนดวยวิธีกระบวนการ
คิดแบบวิทยาศาสตรมาใชกับผูเรียน ดังนี้   
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 การสอนแบบกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร 

 การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีองคประกอบหลัก  2 ประการคือ 
1. ความรู  ( Body  Of  Knowledge ) 
2. กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ( Process  Of  Science )  ซ่ึงประกอบดวย 

2.1 วิธีการทางวิทยาศาสตร 
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ  เปนทักษะทางปญญา ใชคนหา 

ความรูเพิ่มเตมิดวยตนเอง 
 ในการกําหนดเปาหมายของการเรียน  หรือจุดประสงคการเรียนรูในแผนหนึ่ง ๆ ควร
กําหนดทักษะใหครบทั้ง  3 ดาน  คือ 

1. ดานพุทธพิสยั  ( Cognitive  domain )  ไดแก  จดุประสงคที่เขียนวา  ใหนักเรยีนม ี
ความรู  ความเขาใจ  วิเคราะห  สังเคราะห  และประเมนิคาซ่ึง  2 สวนแรกคือความรู  ความเขาใจ  
เปนเรื่องของเนื้อหา  สวน  3 สวนหลังคือ  วิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา  เปนกระบวนการ
ทางปญญา 

2. ดานจิตพิสัย  ( Affective  domain )  ไดแก  จุดประสงคทีเ่ขียนวา  “ มีความรัก     
วิทยาศาสตร  มีความสนใจ  เห็นคณุคา  ประโยชน ”  ซ่ึงวัดผลยากมาก 

3. ดานทักษะพิสยั  ( Psychomotor  domain )  ไดแก  จดุประสงคที่เขียนวา  
 “ นักเรียนปฏิบัติได ”  เชน  ทําการทดลองไดวาพืชน้ํา  เมื่อไดรับแสงสวางจะคายแกสออกซิเจน 

 การสอนแบบนักเรียนสรางความรูตัวเอง  (Constructivism )  มีขั้นตอนดังนี ้
1. ขั้นทบทวนความรูเดิม 
2. ขั้นการแสวงหาความรูใหม 
3. ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูลความรูใหม   เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู 
5. ขั้นการสรุป  และจัดระเบียบความรู  (อาน  แยกแยะ  เชื่อมโยง  ทําเปนผังความคิด ) 
6. ขั้นการแสดงผลงาน 
7. ขั้นการประยกุตใชความรู 

  บทบาทของครูในการสอนแบบสรางความรูดวยตนเอง 
  บทบาทของครู  คือตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนเกดิความสงสัยเพื่อใหเกิดปญหา  ถา

ยังไมเกดิปญหาใหใชภาพ  ถาใชภาพไมเกิดปญหาใหใชของจริง  แลวครูจดขอมูลทุกสิ่งลงในสมดุ
ประจําตัวคร ู
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  กระบวนการเรียนรู  ของผูเรียน  ประกอบดวย  ขัน้ตอนการศึกษาแหลงเรียนรู  
บันทึกผลการเรียนรู  การตรวจสอบความถูกตอง  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  การวิเคราะหผูเรียน  โดย 
         ขั้นที่  1  ทดสอบกอนเรียน  (Pretest )  กับเดก็สั้น ๆ  ใหลองเขียนและลองอาน 
         ขั้นที่  2  เอาแบบฝกมาใชกับเด็ก  ประมาณ  2 อาทิตย 
         ขั้นที่  3  ทดสอบหลังเรียน  ( Posttest )  มาหาความกาวหนาในการเรียนรู 
  การเขียนรายงาน  ไดแก  แฟมพัฒนาผูเรียน  1 แฟม  มี  5 ขั้นตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร  เหมือนการเขยีนรายงานโครงงานของเด็ก  คือ 

 1.   ตั้งปญหา 
 2.   ตั้งสมมติฐาน 
 3.   ออกแบบทดสอบ  หรือแบบฝกหัดอานและเขยีน  ซ่ึงตองมีคุณภาพ 
 4.   เก็บขอมูล 
 5.   วิเคราะหขอมูล  และสรุป 

  จากทฤษฎีสูการปฏิบตั ิ
  ส่ิงที่ เปนเปาหมายหลักของการสอนคือ  การชวยใหเด็กไดคนควาเพิ่มเติม  
แกปญหาเกง  รักการทํางาน  มีสุขภาพกายและใจที่ดี  และเปนคนดีของครอบครัวและสังคม 
 ดังนั้น   รูปแบบของการสอนที่ดีที่ สุด   คือ   นัก เรียนไดปฏิบัติกิจกรรมแบบ
กระฉับกระเฉง (Active Learning) มีกระบวนการกลุม มีการทําการทดลอง  ถาเปนวิชาวิทยาศาสตร  
เนนใหฝกทําโครงงานบาง  ถาสอน  1 คาบ  ก็ไมจําเปนตองแบงกลุมทุกคาบ  บางเนื้อหาที่ยาก  ครู
อาจใชวิธีอธิบายหรือสาธิต  ซ่ึงจัดเปนการสอนแบบครูเปนสําคัญบาง  ก็ไมผิดอะไร  เพราะไมได
ทําแบบนั้นทุกคาบ  
 ครูทรรศนีย  พันธกาหลง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545:1)เห็นวา
การเรียนรูที่มีความหมาย  ผูเรียนเปนผูสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง  ไมใชเพียงแตไดรับการ
ถายทอดและกระบวนการเรียนรูจะไปไดดีขึ้น  เมื่อผูเรียนไดลงมือสรางสิ่งใดส่ิงหนึ่งที่เปนรูปธรรม
อันสามารถเห็นและจับตองได  หรืออยางนอยเอามาแสดงแลกเปลี่ยนกันได  การทําเชนนี้  จะทําให
เกิดรูปแบบที่สามารถใชขบคิดเชื่อมโยงถึงส่ิงที่เปนรูปธรรม  และการลงมือแสดงออกมา  ซ่ึงส่ิงที่
อยูในสมองของตนเอง  จึงนําวิธีการสอนแบบพาหนูเรียนรูบนความมั่นใจมาใชกับผูเรียน     
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 การสอนแบบพาหนูเรียนรูบนความมั่นใจ 
 ความคิดพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูทีม่ีความหมายตอผูเรียนไดแก 

1. เปนการเรียนรูดวยการลงมือสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น 
2. เปนการเรียนรูในลักษณะโครงงาน 
3. ผูเรียนเปนศนูยกลางแหงการเรียนรู 
4. เปนการเรียนรูตลอดชีวิต 

  การใชรูปแบบการเรียนการสอน  พาหนูเรียนรูบนความมัน่ใจ 
  ส่ิงที่ครูควรเขาใจเปนพื้นฐานกอน  คือ  การเรียนรูของเด็กเกิดจากการเลือกรับรู  
ปรับตัว  สะสม  และพัฒนาออกมาเปนบุคลิกภาพแหงตนจากสภาพแวดลอมที่เผชิญ  ความแกรง
กลาแหงปญญาบนความนอบนอมแหงบุคลิกภาพที่เปยมดวยคุณธรรม  เกิดจากการเรยีนรูที่
สอดคลองสัมพันธกันทั้งระบบ  โดยมีครูและผูเกีย่วของเปนผูประสานการเรียนรู  กอเกิด  ความรู
แท  ที่สามารถนําไปใชเผชิญชีวิตบนโลกใบนี้อยางมีความสุข 

  การจัดกระบวนการเรียนรู 
  ครู  ทําหนาที่นําเสนอแหลงการเรียนรูทีส่อดคลองกับองคความรู  ของสากล  
ชุมชน  ส่ิงแวดลอม  และองคความรูของนักเรียน  ประกอบ  การวางแผนการเรียนรูใหนักเรียนได
พิจารณากําหนดกรอบการเรียนรูรวมกนั  และเฝาคอยกระตุนใหคิด  ใหคําปรึกษา  แนะนําใหผูเรียน
เรียนรูตามกรอบการเรียนรูที่ตกลงกันไว 
  ครู  จะทําขอตกลงการเรียนรูกับนักเรียนในชวงตนของแตละภาคเรียน  โดยจะทํา
การวิเคราะหหลักสูตรที่ประกอบดวยประเด็น  จุดประสงค  และกจิกรรมการเรียนรู  แลวนาํไป
หารือกับนักเรียน  เพื่อใหมองเห็นภาพรวมรวมกันเสยีกอน 

  นักเรียน 
  ภายหลังจากการที่ทําขอตกลงการเรียนรูแลว  นักเรยีนจะมองเหน็ภาพรวมในการ
เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ  แลวเกดิพฤติกรรมการเรียนรูดังนี ้

1. นักเรียนเตรียมตัวเรียนรูตามกรอบที่กําหนดรวมกัน 
2. นักเรียนวางแผนการเรียนรู 
3. เรียนรูบนปฏิสัมพันธของเพื่อนนกัเรยีน  ครู  ชุมชน  แหลงการเรียนรูที่สนใจเกี่ยวของ 
4. ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการ  ควบคูผลงาน  และขอสรุปความรู 
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  นักเรียนวางแผนการเรียนรู  ตามกรอบคิดท่ีกําหนดรวมกัน 
 1.   ขั้นวิเคราะห  อภิปรายผลจากกิจกรรม 

  นักเรียนสะทอนองคความรูทีไ่ดแลกเปลีย่นเรียนรู  และตรวจสอบองคความรูบน 
เวทีการเรยีนรู  เพื่อประเมิน  แลกเปลี่ยน  เปรียบเทียบ  และสรุปเปนองคความรูตนเอง  อันเปนองค
ความรูโดยรวมแลวนําเขาสูแหลงการเรียนรูของโรงเรียน  จนกลายเปนองคความรูชุมชน  ทามกลาง
บรรยากาศแหงกัลยาณมิตรของการเรียนรู  อันไดแก  เพื่อนนักเรยีน  ครู  ภูมิปญญา  ชุมชน  แหลง
การเรียนรูที่เกีย่วของบนบรรยากาศแหงการเอื้ออาทร  

 2.   ขั้นสรุป  องคความรูที่ไดนําสูการพัฒนาบุคลิกภาพแหงตน  และนําเขาสะสม  
แลกเปลี่ยนเรียนรูที่ศูนยขอมลูการเรียนรูของหองเรียน  และของโรงเรียนในสวนรวม 
 ในการจดัประสบการณการเรียนรู  จะทาํการเตรียมการสอนเปนแบบกวาง ๆ  เปด
โอกาสใหมีการยืดหยุนไดสูงโดยที่ยดึเอาจดุประสงคการเรียนรูในแตละครั้งเปนหลัก  ขณะเดยีวกัน
ไดใหความสําคัญของการบันทึกผลการสอน  เพือ่นําขอมูลจากการเรียนรูของเด็กทั้งทางดาน
กระบวนการเรียนรู  จุดเดน  จุดที่ควรแกไข  มาใชในการพัฒนากระบวนการเรยีนรู  จุดเดน  จุดที่
ควรแกไข  มาใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูคร้ังตอไป    

 จากแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนวิทยาศาสตรที่กลาวมาขางตน  กิจกรรมการเรียนรู        
สวนใหญนักเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  โดยครูทําหนาที่เปนเพียงผูจัดกิจกรรมและให
คําแนะนํามากกวาเปนผูบอกเนื้อหาใหนักเรียนจดจํา  ครูจะตองจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
บทเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง  และชี้นํานักเรียนในบางโอกาสเพื่อใหนกัเรยีนไดใช
ความคิดของตนเองไดอยางเต็มที่  แตอยางไรก็ตามวิธีการสอนวิทยาศาสตรที่เหมาะสมมีอยูหลากหลาย
รูปแบบขึ้นอยูกับการนํามาประยุกตใชของครูผูสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน 

 
ชุดการเรียนรู 

 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่นํามาเสริมสรางคุณภาพของการศึกษานั้นคือ   

การใชส่ือการเรียนในรูปของชุดการเรียนรู    ชุดการเรียนรู  เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่
มีระบบการผลิต  และมีการนําสื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ  อยางมาสัมพันธ  หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา  ส่ือประสม  มาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละคนใหบรรลุ
จุดมุงหมาย  ชุดการเรียนรู  จะชวยใหครูมีความสะดวกสบาย  และมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น  
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความหมายของชดุการเรียนรู   
 ชุดการสอน(  Instructional Package)  หรือชุดการเรียนรู ( Learning Package)    ซ่ึงจัด
วาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกีย่วของกับการปฏิรูปหลักสูตร  ทีอ่ยูในลักษณะของสื่อการเรียน       
การสอนชนิดหนึ่ง  ที่จะสามารถชวยแกปญหาการเรียนการสอนได  หรือเพื่อตอบสนองจุดมุงหมาย
ในการเรยีนการสอนที่ตั้งไวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนกัการศกึษาไดใหความหมายเกี่ยวกบัชุดการเรียนรู
ไวหลายทาน  ดังนี ้
 วีระ  ไทยพานิช (2529 : 134)    และ กูด (Good 1973 : 306) ไดใหความหมายไวใน
ทํานองเดียวกันวา  ชุดการเรียนรู  หมายถึง  การรวบรวมสื่อการเรียนรูสําเร็จรูป  โปรแกรมทางการ
เรียน  ซ่ึงจัดเปนกลองหรือซอง  อาจมีรูปรางแตกตางกันไป  ซ่ึงแตละชุดประกอบเปนชุดส่ือผสมมี         
คําชี้แจง  หัวขอ  จุดมุงหมาย  การประเมินผล  เนื้อหา  กิจกรรม       ส่ือการเรียน  การวัดและ
ประเมินผล  ใหผูเรียนสามารถเรียนรูและฝกฝนดวยตนเอง  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ชัยยงค  พรหมวงศ ( 2533: 113-114 )  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  ( 2526 : 196)  และวิชัย  วงษใหญ  ( 2533: 174)  
ไดใหความหมายไวในทํานองเดียวกันวา  ชุดการเรียนรู    หมายถึง  ระบบของการนําเอาสื่อประสม
ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา  หนวย  หวัเร่ือง  และวัตถุประสงค  มาชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละคน  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุงหมาย 
 อุไร  ทองกลาง ( 2539: 102 )  กลาววา  ชุดการเรียนรู  หมายถึง  ระบบการผลิต  และ
การนําส่ือประสมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให
ผูเรียนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  ตรงตามจุดประสงค  โดยชุด
การเรียนรู  แตละชุดจะมคีวามสมบูรณเบ็ดเสร็จในตวัเอง  และนกัเรียนทกุคนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่ครูกาํหนดไวในชดุการสอนที่หลากหลาย  วัสดุอุปกรณการเรียน  แบบทดสอบ  คําชี้แจง
การใชชุดการสอนแบบบันทึกกิจกรรม  คูมือครู  แผนการสอน  และบัตรเฉลย 

 บุญชม  ศรีสะอาด ( 2541 : 32 )  กลาววา  ชุดการเรียนรู  หมายถึง  ส่ือการเรียนหลาย
อยางประกอบกันจัดเขาไวดวยกันเปนชดุ (Package) เรียกวา ส่ือประสม ( Multi  Media)  เพื่อมุงให
ผูเรียนเกดิการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ 

 วัฒนาพร  ระงับทุกข  ( 2542 : 27 )  ไดใหความหมายไววา  หมายถงึ  กิจกรรมการ
เรียนรูที่ไดรับการออกแบบและจัดไวอยางเปนระบบ  ประกอบดวย  จุดมุงหมาย  เนื้อหาและวัสดุ  
อุปกรณ  โดยกิจกรรมตาง ๆ  ดังกลาวไดรับการรวบรวมไวอยางเปนระเบียบในกลองเพื่อเตรียมไว
ใหผูเรียนไดศกึษาจากประสบการณทั้งหมด 
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 บุญเกื้อ  ควรหาเวช  ( 2543 : 91 )  ยังไดกลาวถึงชุดการเรียนรู  ไววา  หมายถึง  การใช
ส่ือการสอนตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกนั  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามที่ตองการ  ส่ือที่นํามาใช
รวมกันนี้จะชวยเสริมประสบการณซ่ึงกันและกันตามลําดับขั้นที่จัดเอาไว 

 ฮุสตัน  และคณะ  ( Houston and  Others  1972 : 98 )   ใหความหมายของชุดการเรียนรู   
ไววา  หมายถึง  ชุดประสบการณที่จดัไวอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามจุดมุงหมายโดยเฉพาะที่ไดกําหนดไว 
 เคปเฟอรและคณะ (Kapfer,P.G and  Kapfer, M. 1972 : 3-10)  ไดกลาวถึงชุดการเรียนรู
พอสรุปไดวา  ชุดการเรียนรูเปนรูปแบบของการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย
คําแนะนําที่นักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรู การรวบรวม
เนื้อหาที่จะนํามาสรางชุดการเรียนรูนั้น  ไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรวิชาการให
นักเรียนไดเรียนรูและเนื้อหานั้นจะตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม
ตามเปาหมายของการเรียน 

 จากความหมายของชุดการเรียนรู  ดังกลาว  สรุปไดวาชุดการเรียนรู   หมายถึงระบบการ
ผลิต  และการนําส่ือประสมที่มีความสอดคลองกับเนื้อหา  และวัตถุประสงคเขามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมที่กําหนดไวในชุดการเรียนรู  และ  เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนของผูเรียนในแตละคนใหบรรลุตามจุดมุงหมาย 
 
แนวคิดในการสรางชดุการเรียนรู   
 ชุดการเรียนรู  เปนนวัตกรรมที่มีบทบาทตอการเรียนรูของนักเรียนในทุกระดับชั้น  ทั้ง
ในอดีตและปจจุบันเพราะชุดการเรียนรูเกิดจากแนวคิดใหม ๆ  ทางการศึกษา  ที่จะชวยแกปญหา
และลดภาระของผูสอน  ทําใหเกิดกระบวนการรูที่มีประสิทธิภาพ ชัยยงค  พรหมวงศ ( 2533: 113-114 )  
ไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีที่จะนําไปสูการสรางชุดการเรียนรู    ดังนี้ 
 แนวคิดที่  1  การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล  โดยนําเอาหลักจิตวิทยา
มาประยุกตใชในการเรียนการสอน  คํานึงถึงความตองการ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
เปนสําคัญ  เพราะผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในดานความสามารถ  สติปญญา  ความสนใจ  
อารมณและสวนอื่น ๆ  จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามระดับสติปญญา  
ความสามารถและความสนใจ  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 
 แนวคิดที่  2  ความพยายามที่จะใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยเปลี่ยนจากเดิมที่เคยยึดครู
เปนศูนยกลางมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนเรียนโดยการใชแหลงความรูจากสื่อการสอน
แบบตาง ๆ  ซ่ึงประกอบดวยวัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการ  โดยจัดใหตรงตามเนื้อหา  และ
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ประสบการณ  ใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองจากชุดการเรียนรู    ครูเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือ
เทานั้น 
 แนวคดิที่  3  การใชโสตทัศนูปกรณไดเปลี่ยนและขยายออกไป  คือเปลี่ยนจากการใช
ส่ือเพื่อชวยครสูอนมาเปนการใชส่ือการสอนเพื่อใหนักเรียน 
 แนวคดิที่  4  ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนกัเรียน  นกัเรยีนกับนักเรยีน  โดยนํากระบวน  
การกลุม  กลุมสัมพันธ  มาใชในการเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัตกิิจกรรมรวมกนั  เปนแนวคดิ
ทางพฤติกรรมศาสตร  ซ่ึงนําไปสูการจัดระบบการผลิตส่ือการเรียนการสอนในรูปของชุดการเรียนรู 
 แนวคดิที่  5  การจัดสภาพการเรียนรู  โดยยดึหลักจิตวิทยาการเรียนรู  โดยจดัระบบ        
การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียน 

5.1  ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง 
5.2  ทราบวาการตัดสินใจ  หรือการปฏิบัติของตน  ถูกหรือผิดอยางไร 
5.3  มีการเสริมแรง  ทางบวกที่ทําใหนักเรยีนภาคภูมิใจที่ไดทําถูกหรือคิดถูก   

อันจะใหกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําในอนาคต 
5.4  ไดเรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของนกัเรยีนเอง 

                    ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  ( 2526 : 196)  ไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดการเรียนรู    ดังนี้ 
1. ทฤษฎเีกีย่วกบัความแตกตางระหวางบุคคล  ชุดการเรียนรูที่เปนส่ือ  และกิจกรรมการเรยีน   

จัดทําขึ้นเพื่อสนองความสามารถ  ความสนใจและความตองการของผูเรียนเปนสําคญั  ทฤษฎีที่วา
ดวยความแตกตางระหวางบคุคลจึงนํามาใชเปนทฤษฎีพืน้ฐานในการจดัทําและการใชชุดการเรียนรู   

2. หลักการเกีย่วกับสื่อประสม  ชุดการเรียนรู  เปนสื่อประสม  ซ่ึงหมายถึงการใชส่ือ 
หลาย ๆ  อยางที่เสริมซ่ึงกันและกันอยางมีระบบ  มาใชเปนแนวทางการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียนทําใหผูเรยีนไดเรียนรูจากสื่อไดอยางเหมาะสม 

3. ทฤษฎีการเรียนรู  ชุดการเรียนรู      เปนสื่อการเรียนที่มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน 
การเรียนอยางแข็งขัน  และไดรับขอมูลยอนกลับอยางฉับพลัน  อีกทั้งไดรับประสบการณ          
แหงความสําเร็จหรือเสริมแรง  มีการเรียนเปนขั้น ๆ  ตามความสามารถของผูเรียน  ดังนั้นชุดการ
เรียนรู  จึงจัดทําขึ้นมาโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู 

4. หลักการวเิคราะหระบบ  ชุดการเรียนรู  จัดทําขึ้นมาโดยอาศัยวิธีวเิคราะหระบบ  ม ี
การทดลองสอนปรับปรุงแกไขจนเปนทีเ่ชือ่ถือได  จึงนําออกใชและเผยแพรกจิกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชชุดการเรียนรู  ไดอาศัยวิธีระบบเปนหลักทัง้ส้ิน  ทั้งนี้เพื่อใหกจิกรรมการเรียนการสอน
นั้นดําเนินไปไดอยางสัมพันธกันทุกขั้นตอน 
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 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปแนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดการเรียนรูไดวาการสรางชุด
การเรียนรู  จะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความสามารถและ
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ  ประกอบดวยส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ผูเรียนมีสวน
รวมในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูแนะนํา  ชวยเหลือ  เสริมสราง    ปฏิสัมพันธที่
ดีระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน  และสรางแรงจูงใจในทางบวกใหกับผูเรียนใหผูเรียน
กระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก 
 
ประเภทของชดุการเรียนรู   
 สําหรับประเภทของชุดการเรียนรู    นักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของชุดการเรียนรู  ไวดังนี้ 
 ชัยยงค  พรหมวงศ ( 2533: 118-119 ) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนรูไวดังนี ้

1. ชุดการเรียนรู   ประกอบคําบรรยาย  เปนชุดการเรียนรู  ที่ขยายเนื้อหาสาระการสอน 
แบบบรรยายใหมีความชัดเจนขึ้น  ชวยใหผูสอนพูดนอยลงโดยใชส่ือการสอนมาทําหนาที่แทน   
ชุดการเรียนรู  แบบบรรยายยังมีบทบาทที่สําคัญในการถายทอดความรูใหกับผูเรียน 

2. ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม  เปนชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมที่ยึดใหผูเรียนได 
ประกอบกิจกรรมกลุมตามหนวย  และหัวเรื่อง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน  
เชน  การสอนแบบศูนยการเรียน  การสอนแบบกลุมสัมพันธ  เปนตน  ซ่ึงชุดการเรียนจะประกอบ
ไปดวยชุดยอยตามจํานวนศูนยที่แบงไวในแตละหนวย  ในแตละศูนยจะมีส่ือหรือบทเรียนครบชุด
ตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น ๆ  ส่ือที่ใชเปนลักษณะสื่อประสม  อาจใชเปนรายบุคคลหรือ
สําหรับกลุมที่ผูเรียนทั้งศูนยจะใชรวมกัน 

3. ชุดการเรียนรูตามเอกัตภาพ  หรือชุดการเรียนรูรายบุคคล  เปนชุดการเรียนรู  ที่มุงให   
ผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล  อาจเปนการเรียนในโรงเรียน
หรือบานก็ได  เพื่อใหผู เรียนกาวไปขางหนาตามความสามารถและความพรอมของตนเอง            
ชุดการเรียนรูรายบุคคลอาจออกมาในรูปของหนวยการเรียนยอย  หรือ  “โมดูล” ( Module ) 

4. ชุดการเรียนรูทางไกล  เปนชุดการเรียนรูที่สอนกับผูเรียนที่อยูตางถ่ินตางเวลา   
มุงสอนใหผูเรยีนไดศึกษาดวยตนเองโดยไมตองมาเขาชั้นเรียน  ประกอบดวย  ส่ือประเภทสิ่งตีพิมพ  
รายการวิทยุกระจายเสยีง  วทิยุโทรทัศน  ภาพยนตร  และการสอนเสริมตามศูนยบริการการศึกษา 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  ( 2526  : 174-175 )  วิชัย  วงษใหญ  ( 2533 :–197 )  ไดแบง 
ประเภทของชดุการเรียนรูตามลักษณะของการใชไวดังนี ้
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1. ชุดการเรียนรูสําหรับประกอบการบรรยายเปนการสอนที่กําหนดกิจกรรม  และสื่อ 
การสอนใหครูใชประกอบการสอนแบบบรรยายเพื่อเปลี่ยนบทบาทของครูใหพูดนอยลง  และ    
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น  ชุดการเรียนรูนี้จะมีเนื้อหาวิชาเพียง
หนวยเดียว  และใชกับนักเรียนทั้งชั้น 

2. ชุดการเรียนรูสําหรับกิจกรรมกลุม  เปนชดุการเรียนรูแบบกิจกรรมทีย่ึดระบบการ 
การผลิต  ส่ือการสอนตามหนวย  และหัวเร่ืองที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหองเรียนแบบกิจกรรมที่เรียกวาหองเรียนแบบศูนยการเรียน  ชุดการเรียนรู  
แบบกิจกรรม  กลุมประกอบดวยชุดยอยที่มีจํานวนศูนยที่แบงไวแตละหนวย  ในแตละศูนยหรือ  
บทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้น ๆ  ส่ือที่ใชในศูนยจัดไวในรูปส่ือประสม  
อาจใชส่ือรายบุคคล  หรือส่ือสําหรับกลุมที่ผูเรียนทั้งศูนยจะใชรวมกันได  ผูเรียนที่เรียนจาก          
ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุมจะตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มเรียนเทานั้น  หลังจาก
เคยชินตอวิธีการใชแลวนักเรียนจะสามารถชวยเหลือกันและกันไดเอง  ระหวางประกอบกิจกรรม
การเรียนหากมีปญหาผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ 

3. ชุดการเรียนรูรายบุคคล  เปนชุดการเรียนที่จัดระบบขั้นตอนใชเรียนดวยตนเอง 
ตามลําดับขั้นความสามารถของแตละบุคคลเมื่อศึกษาจบแลวจะตองทําการทดสอบประเมินผล
ความกาวหนา  และศึกษาชุดอื่นตอไปตามลําดับ  เมื่อมีปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดระหวางผูเรียน
และผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันที  ในฐานะผูประสานงานหรือผูช้ีแนะแนวทางการเรียน  
ชุดการสอนแบบนี้จัดขึ้น  เพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองไปไดจนสุดขีดความสามารถ  โดยไมตองเสียเวลาคอยผูอ่ืนอันเปนการถูกตอง  และยุติธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนี้ชุดการเรียนรูแบบนี้บางครั้งเราก็เรียก บทเรียน โมดูล            
( Instruction  Module ) 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข  ( 2542 : 27-28 )  ไดแบงประเภทของชุดการเรียนรูไว  3  ประเภท  ดังนี้ 

1. ชุดการเรียนรูรายบุคคล  ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  ( Self Instruction  
Package) ประกอบดวยบทเรยีนสําเร็จรูป  แบบประเมินและวัสดุอุปกรณการเรียน 

2. ชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียนเปนกลุมยอย  ซ่ึงจะจัดประสบการณตาง ๆ  ไว 
ใหผูเรียนประกอบกิจกรรมเปนกลุมตามคาํส่ังที่ปรากฏอยูในบัตรคํา โดยจดัเปนลักษณะศนูย          
การเรียน ( Learning  Package ) 

3. ชุดการเรียนรู  ประกอบคําบรรยายของครู  (Instruction Package )เปนกิจกรรมที่
ไดรับการออกแบบอยางเปนระบบ  โดยจัดไวในกลองสาํหรับชวยครูผูสอน  เพื่อใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาประสบการณการเรยีนรูพรอม ๆ กันตามเวลาที่กาํหนด 
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 จากประเภทของชุดการเรียนรู  ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาประเภทของชุดการเรียนรู  
มีการจัดแบงประเภทตามลักษณะของการใชเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่จะใช ซ่ึงโดยทั่วไป
ชุดการเรียนรู  แตละประเภทนั้นมีบทบาทของครูผูสอน และผูเรียนที่แตกตางกันออกไป 

องคประกอบของชดุการเรียนรู   
 วาสนา  ชาวหา (2525 : 138-139) กลาววา ชุดการเรียนรู  ประกอบดวยส่ิงตาง ๆ ที่ครู
จะตองใชเสนอความรูใหแกนักเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูในเวลาเดียวกัน ส่ิงที่บรรจุในกลองหรือ
ซองของชุดการเรียนรู   มีดังนี้ 

1. คูมือครู ประกอบดวย 
- จุดมุงหมายของหลักสูตรและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
- รายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 
- การดําเนนิกิจกรรม หรือวิธีการที่จะทําใหผูเรียนบรรลุถึงพฤติกรรมขั้นสุดทาย  

(Terminal Behaviors) นั่นคอืข้ันดําเนินการสอน 
- รายการบอกชนิดของสื่อการเรียนการสอนตามลําดับ 
- คําแนะนําการใชส่ือการเรียนการสอนตามลําดับ 
- หนังสือประกอบการคนควาสําหรับครู 

 2.   ส่ือการเรียนการสอน (Instructional Media) ที่ใชประกอบการสอนเพื่อใหบรรลุ
ความมุงหมาย ส่ือการเรียนการสอนนี้มีหลายชนิด เชน รูปภาพ แผนภูมิ เทป สไลด หรือ อ่ืน ๆ ซ่ึง
แตละชนิดจะสงเสริมการเรียนการสอนใหไดผลและไดรับการเลือกสรรมาแลวอยางเหมาะสมกับ     
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3. แบบฝกหัดเสริมทักษะ 
4. แบบทดสอบที่ใชในการทดสอบกอน และหลังการเรียนการสอน 

 ฮุสตัน  และคณะ (Houston and Others 1972 : 10-15, อางถึงใน วาสนา  ชาวหา  2525 : 
140) กลาววา ชุดการเรียนรู  จะเปนประเภทใด หรือ รูปแบบใดก็ตาม จะตองประกอบดวยสวน   
ตาง ๆ 5 สวน ดังนี้ 
 1. คําชี้แจง (Prospectus) อธิบายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย ขอบขายของชุดการ
เรียนรู   ส่ิงที่ผูเรียนจะตองมคีวามรูกอนเรยีนและขอบขายของขบวนการทั้งหมดในชุดการเรียนรู   
 2.   จุดมุงหมาย (Objectives) คือขอความที่แจมชัดไมกํากวมที่กําหนดวาผูเรียนจะ
ประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

 3. การประเมินผลเบื้องตน (Pre-assessment) มีวัตถุประสงคสองประการ คือ เพื่อให
ทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดในการเรียนจากชุดการเรียนรูนั้น และเพื่อดูวาเขาสัมฤทธิ์ผลตามความ      
มุงหมายเพียงใด การประเมินผลเบื้องตนนี้อาจอยูในรูปของการทดสอบแบบขอเขียน ปากเปลา  
การทํางาน ปฏิกิริยา ตอบสนองหรือคําถาม งาย ๆ เพื่อใหรูถึงความตองการและความสนใจ 
 4. การกําหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือการกําหนดแนวทางและวิธีเพื่อไปสู
จุดมุงหมายทีต่ั้งไว โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
 5.  การประเมนิผลขั้นสุดทาย (Post-assessment) เปนขอทดสอบเพื่อวัดผลหลังจากเรียนแลว 
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526 : 198-199) กลาววา ชุดการเรียนรู   จะตองประกอบดวย
สวนตาง ๆ ดังนี้ 
 1. คูมือครู คูมือครูจะชวยใหครูใชชุดการเรยีนรูในหองเรยีนแบบศนูยการเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คูมือครูอาจทําเปนเลม หรือเปนแผนโดยมสีวนตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 คําชี้แจงสําหรบัครู 
1.2 ส่ิงที่ครูตองเตรียม 
1.3 บทบาทของนักเรียน 
1.4 การจัดชั้นเรยีนพรอมแผนผงั 
1.5 แผนการสอน 
1.6 แบบฝกหัดปฏบิัติ (พรอมกับเฉลย) 
1.7 การประเมินผล (แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน) พรอมเฉลย 

 2. แบบฝกหัด  แบบฝกหัดเปนคูมือผูเรียนที่จะใชประกอบกิจกรรมการเรียน บันทึก
คําอธิบายของครูและทํางานหรือแบบฝกหัดตามที่ครูมอบหมายไวในบัตรกิจกรรม แบบฝกหัด
ปฏิบัติอาจแยกเปนชุด ๆ ละ 1-3 หนา หรือนํามารวมเปนเลมก็ได 

 3. ส่ือสําหรับศูนยกิจกรรม  ในการผลิตชุดการเรียนรู  จะมีระบบในการผลิตที่จะตองมี
การแบงวิชาเปนหนวย แบงหนวยเปนหัวเร่ือง มีการกําหนดมโนมติ วัตถุประสงค กิจกรรม               
การเรียน การประเมินผลและสื่อการสอน การจัดส่ือการสอนนั้น กระทําไดโดยจําแนกสื่อประเภท
ตาง ๆ ไวตามหัวเร่ืองและกิจกรรมการเรียน  และมีกิจกรรมสํารองสําหรับผูเรียนที่เรียนเร็วเรียนชา
เกินไป เก็บไวดวย อยางไรก็ตาม ส่ือการสอนที่จะนํามารวมไวในชุดการเรียนรู นั้นตองไมใชส่ือ
ราคาแพง มีขนาดเล็กแตกหักไดหรือมีขนาดใหญเกินไป หรือเปนส่ิงมีชีวิต ส่ือเหลานี้กําหนดไวใน
คูมือครูเพื่อจัดเตรียมไวลวงหนา 
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 4. แบบทดสอบสําหรับการประเมินผล  เปนแบบทดสอบอิงเกณฑที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน  5-10 ขอ  ซ่ึงครูนํามาใชเปนแบบทดสอบกอนและหลังการเรียน
โดยมีกระดาษคําตอบเตรียมไวตางหาก 
 จากองคประกอบของชุดการเรียนรู  ที่ไดกลาวมาขางตน ชุดการเรียนรู  ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นมานั้นมีองคประกอบหลัก ดังนี้ (1) คํานํา  (2) วัตถุประสงค  (3) คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู       
(4) คูมือสําหรับครู ประกอบดวย คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู บทบาทของครูผูสอน  ขั้นตอน
การใชชุดการเรียนรู    แผนจัดการเรียนรู  และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลอง  (5) คูมือสําหรับนักเรียน ประกอบดวย ใบงาน ใบความรู ส่ือการเรียนรู แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ และแนวเฉลย  ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเปนรายบุคคล และกลุม โดยมีครู
เปนผูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เมื่อผูเรียนตองการคําปรึกษา 

คุณคาของชดุการเรียนรู   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2521 : 151 – 152) กลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนรู   ดังนี ้

 1. ชวยใหกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ เพราะชุดการเรียนรู  ผลิตขึ้นมาจากกลุม
บุคคลที่มีความชํานาญหลายดาน เปนตนวาครูผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ นักโสตทัศนศึกษาได
รวมกันผลิตและมีการทดลองจนแนใจวามีผลดีจึงไดนําออกมาใชทั่วไป 

 2. ชวยลดภาระของผูสอน เมื่อมีชุดการสอนสําเร็จรูปแลวผูสอนจะดําเนินการสอนตาม
คําแนะนําที่บอกไวในชุดการเรียนรู  ตามลําดับขั้นแตละขั้นจะมีอุปกรณกิจกรรมตลอดจน
ขอแนะนําที่บอกไวใหพรอม ผูสอนไมจําเปนตองทําใหมหรือทําเพิ่มสามารถใชไดทันที 

 3. ใหความรูในแนวเดียวกับการสอนเดิม เมื่อมีผูสอนหลายคนในวิชาเดียวกันก็อาจเกิด
ความแตกตางกันในดานประสิทธิภาพของการสอน การมีชุดการเรียนรูตัดปญหานี้ไดทั้งหมด แม
ผูเรียนจะมีจํานวนเทาใดก็ชวยแกปญหาไดอยางดี 

 4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน อัตราการเรียนของ
แตละบุคคล ชุดการเรียนรู  จะชวยใหทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนทั้งส้ิน 

 5.  สรางเสริมการเรียนแบบตอเนื่อง ชุดการเรียนรู  จะแยกออกเปนรายวิชาแตละวิชาจะ
มีหนวยการสอนเรียงตามลําดับ เมื่อจบแตละหนวยแลวมีโอกาสติดตามหนวยตอไปไดตามความ
ตองการของตนจะเรียนเทาใดก็ไดตามความสามารถของผูเรียนนั้น ๆ 

 6.  มีสวนประกอบตาง ๆ ที่จะชวยใหการเรียนไดเขาใจงายดวยตนเองดวยการกําหนด
วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนและการประเมินผลไดครบถวนองคประกอบของชุดการเรียนรู   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 64

 วิชัย  วงษใหญ (2527 : 138) กลาวถึง คุณคาของชุดการเรียนรู  ดังนี้ 
 1.  ชวยอํานวยความสะดวกในการสอนของครู  ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. สงเสริมการศึกษาเปนรายบุคคล และความสนใจตามเวลาและโอกาสที่เอ้ืออํานวยแก
ผูเรียนซ่ึงแตกตางกันอันเปนการจัดการศึกษาที่ถูกตอง 
 3.  ชวยขจัดปญหาการขาดครู  โดยชุดการเรียนรูทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดโดยอาศัย
ความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย สวนใหญจะเรียนดวยตนเอง และจะทําใหครูคนหนึ่งสามารถ
สอนนักเรียนไดจํานวนมากขึ้นและมีเวลาที่จะชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาการเรียนการสอนเปนรายบุคคล
ไดมากขึ้น 
 4. ชวยในการจัดการศกึษานอกระบบ เพราะชดุการเรยีนรู  สามารถนําไปใชไดทกุสถานที่ และเวลา 
 เรวดี  ศรีเอี่ยมสะอาด (2532 : 256) กลาวถึง คุณคาของชุดการเรียนรู  ดงันี้ 

 1. ชวยเราความสนใจของผูเรียน เพราะผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน 
 2. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกผูสอน เพราะชุดการเรียนรู  รูผลิตไวเปน

หมวดหมู สามารถหยิบไปใชไดทันทีโดยเฉพาะผูที่ไมคอยมีเวลาในการเตรียมการสอนลวงหนา 
 3. ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูสอนในบางโอกาสเนื่องจากผูสอนไมเพียงพอ หรือมี
ความจําเปนมาสอนไมได ก็อาจใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากชุดการเรียนรู  แทนได 
 4. ผูเรียนสามารถเรียนไดลําพัง หรือเปนกลุมโดยศึกษาจากสื่อตาง ๆ ที่กําหนดไวโดยมี
ผูสอนเปนผูคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา 
 กาญจนา  เกียรติประวัติ (2533 : 61-62) กลาวถึง คุณคาของชุดการเรียนรู   ดังนี ้
 1.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 
 2.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน เพราะสื่อประสม (Multi Media) ที่ได
จัดไวในระบบ เปนการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนอยูตลอดเวลา 
 3. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู พิจารณา
ขอมูล และฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 
 4.   เปนแหลงความรูที่ทันสมัยและคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
 5.   ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
 6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลาและไมจําเปนตองใช
เฉพาะในโรงเรียน 
 ประหยดั  จิระวรพงศ (2537 : 246) กลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนรู  ไววา 
 1. ชวยใหครูและผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนการสอน เพราะลดการเตรียมลวงหนา 
 2. ชวยแกปญหาในกรณีที่ครูขาดแคลน 
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 3. สามารถถายทอดประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในกิจกรรม   
อยางแทจริงจากชุดการเรียนรูรายบุคคล และชุดการเรียนรู  แบบกลุมกิจกรรม 
 5. ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการเรียนรูเอ้ือตอการใชทั้งแง
เวลาและสถานที่ 
 6. ส่ิงอํานวยความสะดวกในชุดการเรียนรู  มีมากทีส่ามารถบูรณาการได จึงทําให     
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2543 : 110-111) กลาวถึงคุณคาของชุดการเรียนรู  ไววา 
 1. สงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ ความสนใจ ตาม
เวลา และโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน 
 2. ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการเรียนรู  ชวยใหผูเรียนเรียนไดดวย
ตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากครูผูสอนเพียงเล็กนอย 
 3. ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถนําเอาชุดการเรียนรู  ไป
ใชไดทุกสถานที่ และทุกเวลา 
 4. ชวยลดภาระ และชวยสรางความพรอม ความมั่นใจใหแกครู เพราะชุดการเรียนรู       ผลิตไวเปน
หมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 
 5. เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรียน 
 6. ชวยใหครูวัดการเรียนรูไดตรงตามมุงหมาย 
 7. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหาความรูไดดวยตนเอง และมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 8. ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูในแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 9. ชวยฝกใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 คุณคาของชุดการเรียนรู  ที่ไดกลาวมาขางตนดังกลาว สรุปไดวา ชุดการเรียนรู  เปนสื่อ 

การเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ชวยลดบทบาทของครูผูสอน และสามารถแกปญหาการสอนได         
เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง หรือเปนกลุมเล็ก ๆ ตามคําแนะนําที่ระบุไวใน    
ชุดการเรียนรู ผูเรียนแตละคนสามารถเรียนไดตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของ
ตนเอง   ชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู   
 การสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู   ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ หลายขั้นตอน ซ่ึงมี

นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการเรยีนรู  ไวดังนี ้
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2521 : 35) ไดกําหนดขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการเรยีนรู  

ไว 10 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาของประสบการณอาจกําหนดเนื้อหาหมวดวชิาหรือผสมกัน 
 2. กําหนดหนวยการสอน แบงหนวยเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอนโดยประมาณเนื้อหาให

เหมาะสมกับเวลา 
 3. กําหนดหัวเรือ่ง วาแตละหนวยควรจะใหประสบการณอะไรแกผูเรียนบางโดยแบงเปน หัวเร่ือง 

ยอย ๆ  ใหเห็นอยางชัดเจน 
 4. กําหนดความคิดรวบยอด (Concept) ใหสอดคลองกับหนวยและหวัเร่ือง 
 5. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลองกับหวัเร่ือง 
 6. กําหนดแบบประเมินผลใหตรงกับจดุประสงค 
 7. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหบรรลุจุดประสงค 
 8. เลือกและผลิตส่ือการสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมและวัตถุประสงค แลวจัดเอาไว

เปนชุด ๆ อาจจะใสเปนซองหรือกลองตามความเหมาะสม 
 9.  บัตรคําสั่งและคูมือใหผูเรียนหรือผูสอนไดดําเนินการเรียนไปตามแผนที่ผูสราง ชุดการเรียนรู   

ตองการ 
 10. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  โดยการทดลองแลวหาขอมูลมาปรับปรุงชุดการเรียนรู  ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 123) และไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526 : 191-200) กลาวถึง

ขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู  ไวในทํานองเดียวกันวามี 10 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณอาจจะกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณา

การเปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 
 2. กําหนดหนวยการสอน โดยแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน ประมาณ

เนื้อหาวิชาที่ครูจะสามารถถายทอดความรูแกนกัเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือสอนไดหนวยละครั้ง 
 3. กําหนดหวัเร่ือง ผูสอนจะตองถามตัวเองวาในการสอนแตละหนวยควรให

ประสบการณอะไรแกผูเรยีนบางแลวกําหนดหวัขอเร่ืองออกมาเปนหนวยการสอนยอย 
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 4. กําหนดหลกัการและมโนมติ หลักการและมโนมติทีก่ําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกับ
หนวยและหวัเร่ือง โดยสรุปรวมแนวความคิด สาระ และหลักเกณฑทีสํ่าคัญไวเพื่อเปนแนวทางจดั
เนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน 

 5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหวัเร่ือง โดยเขยีนเปนวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรมที่ตองมีเกณฑการเปลี่ยนพฤติกรรมไวทุกครั้ง 

 6. กําหนดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเปนแนว
ทางการเลือกและการผลิตส่ือการสอน“กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกิจกรรมทุกอยางทีผู่เรียนปฏิบัติ 
เชน การอานบตัรคําส่ัง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร การเลนเกม ฯลฯ 

 7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช
แบบทดสอบอิงเกณฑ (Criterion Test) เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากการเรียนจากชุดการเรยีนรู  
แบบศูนยการเรียนแลว ผูเรยีนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวตัถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 

 8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วัสดุอุปกรณและวิธีการที่ครูใชถือเปนสื่อการสอนทั้งส้ิน 
เมื่อผลิตส่ือการสอนของแตละหัวเร่ืองแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองที่
เตรียมไว เพื่อนําไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 

 การกําหนดเกณฑประสิทธภิาพของชุดการเรียนรู  นิยมตั้งไว 90/90 สําหรับเนื้อหาที่
เปนความจําและไมต่ํากวา 80/80 สําหรับวิชาทักษะ เชน ภาษา เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมคิดตาม
ระยะเวลาไมสามารถเปลี่ยนและวดัไดทนัทีที่เรียนเสร็จไปแลว 

 9. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู   เพื่อเปนการประกันวาชุดการเรียนรู  ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําตองกําหนดเกณฑขึ้นโดยคํานึงถึงหลักการที่วา การเรียนรูเปน
กระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล 

 10. การใชชุดการเรียนรู   ชุดการเรียนรู  ที่ไดรับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่ตั้งไว สามารถนําไปใชสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการเรียนรู  และระดับการศึกษา
โดยกําหนดขัน้ตอนการใช ดังนี ้

      10.1   ทดสอบกอนเรียน เปนการวัดผลเพื่อประเมินพฤตกิรรมเบื้องตนอันเปน
พื้นฐานการเรียนรูของนักเรยีน 

      10.2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนกระตือรือรน มีความ
ตองการที่จะเรยีน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเทคนิคของผูสอนดวยในการนําเขาสูบทเรียนใหนาสนใจ 

      10.3    ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ครูตองอธิบายใหนกัเรียนเขาใจในการทํา
กิจกรรมกอนที่จะลงมือทํากจิกรรม 
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      10.4 ขั้นสรุปบทเรียน เพื่อใหแนใจวานกัเรียนไดเรียนรูความคิดรวบยอด หรือ
หลักการสําคัญ 

      10.5    ทดสอบหลังเรียน เปนการวดัผลการเรียนโดยการทําขอสอบอีกครั้งเพื่อ
ประเมินดวูานกัเรียนบรรลุวตัถุประสงคตามที่กําหนดไวหรือไม เพื่อจะไดปรับปรุงขอบกพรองของ
นักเรียน 

 กาญจนา  เกียรติประวัติ (2533 : 62-63) กลาวถึงขั้นตอนการสรางและพัฒนาชดุ 
การเรียนรู  ไวดังนี ้

 1. เลือกเรื่อง เร่ืองที่จะทําจะตองรูสึกวามีปญหาในการสอนดวยวิธีอ่ืน ๆ จึงจะมีคณุคา
พอสําหรับการสราง 

 2.  พัฒนาเรื่องใหเปนปญหา เพื่อยัว่ยุใหผูเรยีนเกดิความสงสัยในคําตอบ การพัฒนา
หัวขอเร่ืองใหเปนปญหาเปนวิธีเราความสนใจในการเรยีนแกผูเรียนไดดี ขอสําคัญปญหานั้นจะตอง
สัมพันธกับจุดสําคัญที่ครูตองการสอน 

 3.   เนื้อหาสาระ ครูกําหนดเนื้อหาสาระจากการศึกษาขอบเขตในหลกัสูตรการศึกษา 
หลักสูตรจะทาํใหครูรูยะยะเวลาของการสอนวาควรเนนย้ํารายละเอยีดเพียงใด เชน ไมสอนทุก     
ส่ิงทุกอยางทีห่ลักสูตรกําหนดใหสอนในเวลา 10 ช่ัวโมง โดยใชชุดการเรียนรู  เพียง 2-3 ช่ัวโมง 

 4. เขียนสังกัป (Concept) หรือหลักการ (Generalization)ของเรื่องเพื่อเปนหลักในการจัด
กิจกรรมและการตั้งคําถามของครู ครูที่สอนโดยคํานึงถึงหลักการและสังกัปของเรื่องเทากับสงเสริม
ใหผูเรียนคดิเปนดวย 

 5.    เขยีนจดุประสงคเชิงพฤติกรรม แลวเรียงลําดับกอนหลังโดยเริม่จากสิ่งทีจ่ะตองสอนกอน 
 6.  ระบุวิชาที่จะนํามาสัมพันธหรือบูรณาการกันไดจะชวยใหการคิดกิจกรรมการเรียน    การสอน

ของครูส่ิงเสริมความคิดของผูเรียนใหกวางขวางออกไปในเชิงบูรณาการ 
 7. คํานึงถึงจิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียน ผูเรียนแตละระดับมีชวงเวลาความสนใจ

ตางกัน ลักษณะกิจกรรมที่จัดจะตองคํานึงถึงวัยผูเรียนที่จะเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมนั้นดวย 
 8. วิเคราะหงาน โดยนําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอมาวิเคราะหกิจกรรมที่ครูและ

ผูเรียนจะตองทํา ตลอดจนกาํหนดสื่อที่จําเปนแลวเรียงลําดับกิจกรรมดงักลาว 
 การกําหนดกจิกรรมการเรียนการสอน จะตองระบุชัดเจนวาใครทําอะไรที่ไหน อยางไร 

เมื่อไร และเขยีนเปนประโยคบอกเลาไมใชคําอธิบายเชิงคําถาม วัสดุอุปกรณที่ใชประกอบใหวงเล็บ
หมายเลขไว 
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 9. รายการอุปกรณ เอกสาร ประกอบการเรียน ควรมหีมายเลขกํากับเพื่อสะดวกตอการ
หยิบใช ส่ิงของที่หาไดจากตูวิทยาศาสตร หรือลําบากในการบรรจุเขาแฟม เชน ขันน้าํ ขวด ควรระบุ
ไวเปนอุปกรณสวนที่ครูตองหามาเพิ่มเติมกอนสอน แผนภูมแิผนใหญ ควรคิดวิธีพับเก็บให
เรียบรอย สวยงาม 

 10.   การวัดผล ไมวาจะเปนการวัดกอนหรือหลังการเรียนจะตองใชจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเปน
หลัก วัดพฤติกรรมที่คาดหวังเปนสําคัญ พยายามออกแบบการวัดผลใหผูเรียนวัดกันเองและตรวจคําตอบเองได 

 11.   กิจกรรมสํารอง จัดไวสําหรับซอมพื้นฐานที่จําเปนของเด็กเรียนออน และเสริม
ความรูของเดก็ที่เรียนเร็ว ส่ิงเหลานี้มีผลตอการรักษาวนิยัของหองเรียนดวย 

 12.   คูมือการใชชุดการเรยีนรู   
 13.   แฟมสําหรับบรรจุชุดการเรียนรู   ควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อสะดวกในการจดัวาง

และการใช โดยถือหลักประโยชน ประหยดั คงทน สะดวก และภูมฐิาน 
                           ตัวอยางการเขียนหนาแฟม 
    ชุดการเรียนรู  วิชา ………………………………………. .  
    เรื่อง …………………………………………………… 
    ช้ัน …………………. .  จํานวนนักเรยีน ……………….  
    ผูผลิต ………………………. . เวลาทใีชรวม ………… 
    ที่ปรึกษา ……………………………………………… 
 14. การทดลองใช ปรับปรุง แกไข ทดลอง เมื่อสรางเสร็จควรไดมีการทดลองใชกับ

ผูเรียนในระดบัที่ตองการกอน เพื่อการแกไขปรับปรุงกอนนําไปใชจริง ในคูมือครูควรมีแบบบันทึก
ผลการใชไวใหครูบันทึกขอดี ขอบกพรองในการใชแตละครั้งไวดวย 

 วิชัย  วงษใหญ (2533 : 178-181) ไดเสนอขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรูไว
ดังนี ้

 1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอยางละเอียดวาสิ่งที่เราจะนํามาทําเปนชุด                
การเรียนรู  นั้นจะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียนนําวิชาที่ได
ทําการศึกษาวิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยของการเรียนการสอน ในแตละหนวยนั้นจะมีหัวเร่ือง
ยอย ๆ รวมอยูอีก ที่เราจะตองศึกษาพิจารณาใหละเอียดชัดเจนเพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในหนวยอ่ืน 
ๆ อันจะสรางความสับสนใหกับผูเรียนได และควรคํานึงถึงการแบงหนวยการเรียนการสอนของแต
ละวิชานั้นควรจะเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาใหถูกตองวาอะไรเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนจะตอง
เรียนรูกอน 
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 2. ศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนการสอนไดแลว จะตองพิจารณาตดัสินใจ
อีกครั้งหนึ่งวาจะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงถึงขอกาํหนดวาผูเรียนคือใคร (Who, Learner) จะ
ใหอะไรกับผูเรียน (Give What Condition) จะใหทํากจิกรรมอยางไร (Does What Activities) และ
จะทําไดดีอยางไร (How Well Criterion) ส่ิงเหลานี้จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน 

 3. กําหนดหนวยการเรียนการสอนโดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถถายทอด
ความรูแกนักเรียนไดตามชั่วโมงที่กําหนด โดยคํานึงถึงวาเปนหนวยที่นาสนุกนาเรียนรูใหความชื่น
บานแกผูเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งวาหนวย               
การเรียนการสอนนี้มีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหัวขอเร่ืองยอย ๆ อะไรอีกบางที่
รวมกันอยูในหนวยนี้ แตละหัวเรื่องยอยมีความคิดรวบยอดหรือหลักการยอย ๆ อะไรอีกบางที่
จะตองศึกษา 

 4. กําหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เรากําหนดขึ้นจะตองสอดคลองกันกับ
หนวยและหวัเร่ือง โดยสรุปแนวความคดิสาระและหลักเกณฑที่สําคญัเพื่อเปนแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรยีนใหสอดคลองกัน 

 5. จุดประสงคการเรียน การกําหนดจุดประสงคการเรียนจะตองใหสอดคลองกับ
ความคิดรวบยอด โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึงความสามารถของผูเรียนที่
แสดงออกมาใหเห็นไดภายหลังจากการเรียกการสอนบทเรียนแตละเรื่องจบไปแลว โดยผูสอน
สามารถวัดได จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมนี้ ถาผูสอนกําหนดหรือระบุใหชัดเจนมากเทาใด ก็ยิ่งมีทาง
ประสบความสําเร็จในการสอนมากเทานั้น ดังนั้น จึงควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคการเรียนแต
ละขอใหถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการเรียนรู 

 6. การวิเคราะหงาน คือ การนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงานเพื่อ
หากิจกรรมการเรียนการสอน แลวจดัลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตองสอดคลองกับ
จุดประสงคทีก่ําหนดไวแตละขอ 

 7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน ภายหลังจากที่เรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาวิเคราะหงาน
และเรียงลําดับกิจกรรมของแตละขอเพื่อใหเกิดการประสานกลมกลืนของการเรียนการสอน  จะตองนํา
กิจกรรมการเรียนของแตละขอที่ทําการวิเคราะหงาน และรียงลําดับกิจกรรมไวแลวทั้งหมดนํามา
หลอมรวมเปนกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบูรณที่สุดเพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในการเรียนโดย
คํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน (Entering Behavior) วิธีดําเนินการใหเกิดมีการเรียนการสอน
ขึ้น (Instructional Procedures) ตลอดจนการติดตามผลและการประเมินผลพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดง
ออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว (Performance Assessment) 
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 8. ส่ือการเรียน คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรยีนจะตองกระทํา
เพื่อเปนแนวทางในการเรยีนรูซ่ึงครูจะตองจัดทําขึ้นและจดัหาไวใหเรียบรอย ถาส่ือการเรียนเปน
ของที่ใหญโตหรือมีคุณคาทีจ่ะตองจดัเตรียมมากอนจะตองเขียนบอกไวใหชัดเจนในคูมือครู
เกี่ยวกับการใชชุดการเรียนรูวาจะไปจัดหาได ณ ที่ใด เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสียง และ
พวกส่ิงที่เก็บไวไมไดทนทานเพราะเกิดการเนาเสีย เชน ใบไม พืช สัตว เปนตน 

 9. การประเมินผล คือ การตรวจสอบดูวาหลังจากการเรียนการสอนแลว ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลนี้จะใชวิธี          
การใดกต็าม แตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนที่เราตั้งไว 

 10. การทดลองใชชุดการเรียนรู  เพื่อหาประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของชุด       
การเรียนรูวาจะผลิตออกมาในขนาดเทาใด และรูปแบบของชุดการสอนจะออกมาเปนซอง แฟม หรือ
กลอง แลวแตความสะดวกในการใช การเก็บรักษาและความสวยงาม การหาประสิทธิภาพของ       
ชุดการเรียนรู  เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมควรนําไปทดลองใชกับกลุมเล็ก ๆ ดูกอนเพื่อตรวจสอบ    
หาขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอยางดีแลว จึงนําไปทดลองใชกับเด็กทั้งชั้นหรือกลุมใหญโดย
กําหนดขั้นตอนไวดังนี ้

      10.1 ชุดการเรยีนรู  นี้ตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม 
      10.2 การนําเขาสูบทเรียนของชุดการเรียนรู  นี้เหมาะสมหรือไม 
      10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสับสนวุนวายกบัผูเรียนและ

ดําเนินไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม 
      10.4 การสรุปผลการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอด หรือ

หลักการสําคัญของการเรียนรูในหนวยนัน้ ๆ ดีหรือไม หรือจะตองตรวจปรับเพิ่มเตมิอยางไร 
     10.5 การประเมินผลหลังการเรียน เพื่อตรวจสอบดูวาพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลง

เกดิขึ้นนั้นใหความเชื่อมั่นไดมากนอยแคไหนกับผูเรียน 
 จากขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู  จากนักวิชาการหลายทานที่ไดกลาวมา

ขางตนแลวนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสรุปไดวาการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู   มีวิธีการดังนี้ 
(1) กําหนดหมวดหมูเนื้อหา และประสบการณ  (2) กําหนดหนวยการเรียนรู  (3) กําหนดหัวเรื่อง  
(4) กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ  (5) กําหนดวัตถุประสงค  (6) กําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอน  (7) กําหนดแบบประเมิน  (8) เลือกและผลิตสื่อการการเรียนรู  (9) หาประสิทธิภาพชุด
การเรียนรู   และ (10) การใชชุดการเรียนรู   
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การหาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู   
 ชุดการเรียนรูที่ผลิตขึ้นมานั้น จะตองนาํมาหาประสิทธิภาพเพื่อเปนการตรวจสอบชุด
การเรียนรู  ที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กาํหนดไวหรือไม 
 ชัยยงค  พรหมวงศ (2540 : 101-102) ไดกลาวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู   
หมายถึง การนําชุดการเรียนรูไปทดลองใชแลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กาํหนด ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวา
ผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตเฉล่ียของคะแนนการ
ทํางาน และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียน
ทั้งหมด นัน่คือ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
 วิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพ มีการคํานวณคาสถิติดังตอไปนี ้
 สูตรที่ 1 

 E1 = 100x
A
N
x∑

 

  
            เมื่อ E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียนรู 
  x∑  =            ผลรวมของคะแนนแบบฝกหัดหรือกิจกรรมของนักเรียนทุกคน 
  N = จํานวนนักเรียน 
  A = คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรม  
 
สูตรที่ 2 

 E2 = 100x
B
N
y∑

 

 เมื่อ E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
  y∑  = ผลรวมของคะแนนหลังเรียนของนักเรียนทกุคน 
  N = จํานวนนักเรียน 
  B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผู
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติดานเนื้อหาที่เปนความรู ความจํา จะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 
90/90  สวนดานที่เปนทักษะ หรือเจตคติจะตั้งไว 75/75 เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคิดตาม
ระยะเวลาไมสามารถเปลี่ยนและวัดไดทันทีที่เรียนจบไปแลว 
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 การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู   มีขั้นตอนดังนี ้
 1. แบบเดีย่ว (1:1) นําชุดการเรียนรู  ไปทดลองกับผูเรียน 1-3 คน โดยใชนักเรยีนที่มี
ระดับสติปญญา สูง ต่ํา และปานกลาง นาํผลที่ไดคํานวณหาประสิทธภิาพเสร็จแลวปรับปรุงใหดขีึ้น
โดยปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองแบบเดี่ยวจะมีคาต่ํากวาเกณฑมาก 
 2. แบบกลุม (1:10) นําชดุการเรียนรู  ไปทดลองกบันักเรียน 6-10 คน นําผลที่ได
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึน้ 
 3. ภาคสนาม (1:100) นําชุดการเรียนรู  ไปทดลองกับผูเรียน 30-100 คน นําผลที่ได
คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหสมบูรณอีกครั้งหนึ่งผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑ
ที่ตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑไมเกินรอยละ 2.5 ก็ยอมรับได  แตถาตางกันมากตองกําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพชุดการเรียนรูใหม โดยยึดหลักความเปนจรงิเปนเกณฑ 
 เกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  ที่สรางขึ้นไดนัน้ กําหนดไว 3 ระดับ คือ 
 1.  สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเปน 2.5% ขึ้นไป 
 2.  เทาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมเกิน  2. 5% 
 3.  ตํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมต่ํากวา      2. 5%       
ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
 อธิพร  ศรียมก (2525 : 247) กลาววา การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  มีลําดบัขั้น ดังนี ้
 1. กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  

         เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  ที่จะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู หากชดุการเรียนรูมีประสิทธภิาพถึงระดบันีแ้ลว ชุดการเรียนรู  มคีุณคานาํไปสอน
นักเรียน 

         เกณฑประสิทธิภาพมหีลายเกณฑ เชน ตั้งแต 75/75, 80/80, 85/85, 90/90 และ 95/95 
การตั้งเกณฑประสิทธิภาพเทาใดนัน้ขึ้นอยูกับผูวิจยัแตไมควรตั้งไวต่ําเพราะตั้งเกณฑเทาใดมักจะ
ไดผลตามนั้น โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80, 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหา
ที่เปนทักษะหรือเจตคติตั้งไว 75/75 

 2. การหาประสิทธภิาพ 
         เมื่อผลิตชุดการเรียนรู  ขึ้นเปนตนฉบับแลวตองนาํชุดการเรียนรู  ไปหาประสิทธิภาพ

ตามขั้นตอนดงันี้ 
         คร้ังที่ 1  ทดลองกับนักเรียน 3 คน ปฏิบัติตามขั้นตอนของชุดการเรียนรู  แลวเก็บ

ขอมูลมาปรับปรุงขอมูลที่ไดในครั้งนีน้ํามาปรับปรุงแลวไปทดลองครั้งที่สอง 
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         คร้ังที่ 2  ทดลองกับนกัเรียน 3-10 คน โดยมีนกัเรยีนที่เรียนออน ปานกลาง และเกง   
คละกัน แลวนาํมาปรับปรุงอีกครั้ง 

          คร้ังที่ 3  ใชสอนกลุมตวัอยางทีใ่ชทดลองจริง 
    เมื่อทําการทดสอบหลังเรียนของกลุมตวัอยางแลวใหนําเอาคะแนนของนักเรียนทัง้หมด

รวมกันหาคาเฉลี่ยแลวเทยีบสวนหาคารอยละ และหาความกาวหนาของนักเรียนใหนําผลการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกนั 

 อธิพร  ศรียมก (2525 : 46) ไดกลาวถึงความจําเปนที่จะตองหาประสิทธภิาพของชุดการเรยีนรู  ดงันี ้
 1. เพื่อความแนใจวาชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพจริง 
 2. เพื่อความแนใจวาชุดการเรียนรู  นั้นสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุ

วัตถุประสงคอยางแทจริง 
 3. ถาผลิตชุดการเรียนรู  ออกมาเปนจํานวนมาก การทดลองหาประสิทธิภาพจะเปน

หลักประกันวาผลิตออกมาแลวใชได มิฉะนั้นจะเสียงบประมาณเสียเวลาเปลา เพราะผลิตออก
มาแลวใชประโยชนอะไรไมได 

 จากการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูที่ไดกลาวมาขางตน       สรุปไดวา ชุด                 
การเรียนรู  ที่สรางขึ้นมานั้นจะตองนํามาหาประสิทธิภาพเพื่อเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุด                  
การเรียนรู ที่สรางขึ้นวาไดตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม โดยทั่วไปการกําหนดเกณฑการหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 มหีลายเกณฑ เชน 75/75, 80/80, 85/85, 90/90 และ 95/95 เปนตน ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ผูวิจัยจะเปนผูกําหนด และการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  จะตองนําชุดการเรียนรู  
ที่สรางขึ้นไปทดลอง   แบบเดี่ยว แบบกลุม และแบบภาคสนาม แลวนําคาประสิทธิภาพที่ไดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไววาชุดการเรียนรู  ที่สรางขึ้นไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
ไวหรือไม 
 

แผนผังมโนทัศน 
 

 แผนผังมโนทัศน มาจากคําภาษาอังกฤษวา Concept Map, Diagrams, Mind Mapping, 
Story Mapping เปนตน ในปจจุบนัมีผูใหคําแปลภาษาไทยมีอยูหลายคํา เชน ความคิดรวบยอด 
สังกัป แนวความคิด มโนมติ มโนทัศน สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัใชคําวา “แผนผังมโนทัศน” 
ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงความหมายของคําวาแผนผังมโนทัศนไวดังนี ้
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ความหมายของแผนผงัมโนทัศน 
 จํานง  พรายแยมแข (2534 : 52)  ทวีป  บรรจงเปลี่ยน (2540 : 37) และยวุดี  เยีย่มแสง (2542 : 31) ได
ใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไวในทาํนองเดียวกนัวา หมายถึง ความคิด ความเขาใจของ
บุคคลที่สรุปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเกิดจากการสังเกต หรือเกิดจากสิ่งที่เคยเรยีนรูมาแลวนํามา
ประมวลเขาดวยกันใหเปนขอสรุป หรือคําจํากัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเร่ืองนั้น ๆ 
 วราภรณ  ภูปาทา (2545 : 10) กลาวถึงความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา หมายถึง 
ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันอาจเกิดมาจากการสังเกต ประสบการณ แลวจดั
กลุมเหตุการณ หรือส่ิงของที่มีสมบัติคลายกันเขาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น หรือส่ิงนั้น 
 สุวิทย   มูลคํา  (2547  :  10)   กลาวถึงความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา  หมายถึง  
ความคิดความเขาใจที่สรุปเกี่ยวกับการจัดกลุมส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งที่เกิดจากการสังเกตหรือ
การไดรับประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือเร่ืองนั้น แลวใชคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน  จัดเขาเปนกลุมเดียวกัน  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจสิ่งตางๆไดงายขึ้น  
 กูด (Good  1973 : 170) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไว 3 ลักษณะ คือ (1) ความคิดหรือ
สัญลักษณของสวนประกอบที่สามารถจําแนกหรือแยกแยะออกเปนกลุมได  (2) สัญลักษณเชิงความคิด
ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณหรือวัตถุ  และ (3) ความคิดเห็นหรือภาพของความคิดโดยรวม 
 คอลเลตต (Collette 1973 : 169-170)  ไพรน (Pines  1985 : 108)  และฟลดแมน 
(Fieldman  1987 : 112) ไดใหความหมายไวในทํานองเดียวกันวา แผนผังมโนทัศน หมายถึง การจัด
ประเภทของวัตถุ หรือเหตุการณตาง ๆ มารวมเขาไวดวยกัน โดยใชความเหมือน หรือความแตกตาง
เปนเกณฑในการจัดหรือกําหนดประเภทของวัตถุหรือเหตุการณนั้น ๆ 
 เจมส  และโรเวลล (Jame and Rowell  1979 : 171-175) กลาวถึงความหมายของแผนผัง
มโนทัศนวา หมายถึง เปนการแสดงโครงสรางของรายวิชาในรูปสองมิติระหวางมโนทัศนที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม ซ่ึงโดยทั่วไปจะแสดงความสัมพันธอยางตอเนื่องจากมโนทัศนที่มี
ความหมายทั่วไป (General Concept) และเขียนไวที่สวนบนสุดของแผนผังมโนทัศน มโนทัศนรอง
จะลดหลั่นลงมาเรื่อง ๆ จนถึงมโนทัศนเฉพาะ (Specific Concept) หรือตัวอยางมโนทัศน 
 มอรเรียรา (Moreira  1979 : 283-286) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา 
หมายถึง แผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนทศันอยางมีลําดบัขั้น เพื่อแสดงใหเห็นการจัด
มโนทัศนของวิชาใดวิชาหนึง่ หรือสวนใดสวนหนึ่งของวิชานั้น ซ่ึงอาจจะมีทิศทางเดียวกันหรือ
สองทิศทาง หรือมากกวา 
 ปเตอร (Peter  1980 : 158) กลาววา แผนผังมโนทัศน หมายถึง การแสดงถึงความรูใหม
ที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มอียูแลวในโครงสรางทางสติปญญา จะชวยใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูอยาง
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มีความหมาย แผนผังมโนทัศนจะประกอบไปดวยมโนทัศนอยางนอยสองมโนทัศน จะมีกิริยาเชื่อม
ที่เรียกวา ขอความเชื่อม แสดงความสัมพนัธ และแสดงความแตกตางของมโนทัศนอยางมีลําดับขั้น 
เร่ิมจากมโนทศันที่มีความหมายครอบคลุมมากไปยังมโนทัศนที่จําเพาะเจาะจงอยูดานลาง 
 จากความหมายของแผนผังมโนทัศนดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา แผนผังมโนทัศน 
หมายถึง ความคิดความเขาใจที่ไดรับมาจากการสังเกต หรือประสบการณเกีย่วกับเรือ่งใดเรื่องหนึง่
มาจัดประเภทของวัตถุหรือเหตุการณทีเ่หมือนหรือแตกตางไวในกลุมหรือประเภทเดียวกันโดยอาศัย
คุณลักษณะรวมกันเปนเกณฑ 
 
กระบวนการเกิดมโนทัศน 
 มโนทัศนเกิดขึ้นจากประสบการณการรับรูของแตละบุคคลนับตั้งแตในวัยเด็ก เมื่อ
ประสาทสัมผัสรับรูขอมูลบางสิ่งบางอยางเขามา  ขอมูลดังกลาวจะเขาสูการแปลความหมายของ
สมองโดยอัตโนมัติ  สมองจะเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรับกับกรอบมโนทัศนตนแบบ (Prototype) 
หรือหมวดหมูใกลเคียงที่เก็บไวในความทรงจําระยะยาว(เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์  2544:1) 
 นักจิตวิทยาพบวา  คนเราสรางมโนทัศนและจัดหมวดหมูส่ิงของหรือ สถานการณตางๆ  
ไดโดยพิจารณาจากตนแบบ   หรือตัวแทนที่ดีที่สุดของหมวดหมูนั้นที่เก็บไวในความทรงจํา  
(Huttenlocher and Hedges 1944,   อางถึงใน  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 2545:13)  โดยช้ีใหเห็นวา  
เมื่อคนเราเรียนรูในเรื่องใด เขาจะถอดความเปนนามธรรมจากสิ่งนั้น โดยดูจากลักษณะทั่วไป  และ
เก็บเคาโครงที่มีลักษณะทั่วไปเหลานั้นไวในความทรงจํา และคัดเลือก “ตัวแทนที่ดีที่สุด  ของ
หมวดหมูเปนตัวแบบ ทําหนาที่เปนตัวเปรียบเทียบชวยจัดหมวดหมูของขอมูลใหมๆที่เขามา  เมื่อ
สมองรับรูขอมูลเขามาจะนําไปเปรียบเทียบกับ  “ตนแบบ”  ใกลเคียงที่มีอยู  ถาตนแบบใกลเคียงนั้น
มีอยูแลวก็จะตอบสนองไดทันที  แตถายังไมมีมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยูในใจ  เราก็อาจไมเขาใจ
ขอมูลที่ไดรับและจะเกิดความพยายามทําความเขาใจกับแนวคิดใหมที่ไดรีบเมื่อเขาใจแลวก็จะนําไปบันทึก
จัดแยกประเภทเก็บไวในหมวดหมูอยางมีระบบ   เพื่อในอนาคตเมื่อตองคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะสามารถ       
ดึงล้ินชักนั้นมาใชไดอยางถูกตอง  นอกจากนี้ในการเก็บภาพตนแบบ  สมองจะคัดเลือก “ตัวรวม
ทั่วไป”ของลักษณะที่บงบอกวาเปนสิ่งนั้น เขามาไวในกลุมเดียวกัน  เปนตนแบบที่มีลักษณะเชิง
นามธรรม ยกตัวอยางเชน เด็กที่รูจักแลววาสุนัขเปนอยางไร ไมวาเขาจะดูสัตวประเภทใดหรือสุนัข
ตัวใดเขายอมจะสามารถแยกแยะไดวาสัตวตัวใดคือสุนัข  ตัวใดไมใช  เด็กจะไมไดจดจําเฉพาะสุนัข
ตัวใดตัวหนึ่งอยางเจาะจง เพราะถาเด็กๆมีเพียงมโนทัศนของสุนัขบางตัวเชน  สุนัขของเขาเอง  เด็ก
จะไมสามารถพัฒนามโนทัศนของสุนัขไดเพราะกรอบตัวแบบแคบมาก เด็กจะตองเรียนรูที่จะ
บันทึกมโนทัศนของสิ่งนั้นในลักษณะเชิงนามธรรมไมใชสุนัขตัวใดตัวหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง 
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 เราจะรูวาเด็กเรียนรูมโนทัศนของสิ่งเหลานั้นแลวตอเมื่อ เขาสามารถประยุกตใชคําศพัท 
“สุนัข” นั้นกบัสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะคลาย “สุนัข” ไดอยางถูกตองสมเหตสุมผล และสามารถแยกแยะ
จากสัตวประเภทอื่นๆ  เชน  แมว  กระตาย หรือสัตวอ่ืนๆ ไดอยางถูกตองแมจะมีลักษณะบางอยาง
ใกลเคียงกัน 
 สมองสามารถเรียนรูในการแยกแยะและการจัดหมวดหมูส่ิงของ  การกระทํา  หรือ
ความคิด  ออกเปนประเภทตางๆ ยกตัวอยาง เชน  แยกแยะความแตกตางระหวางปากกากับดินสอ  
สุนัขกับแมวและมีความสามารถในการจัดประเภทหมวดหมูของสิ่งที่มีลักษณะคลายกัน  เขามาอยู
ในประเภทเดียวกัน  เชน จัดใหปากกา  ดินสอ ไมบรรทัด  ยางลบ  อยูในหมวดเครื่องเขียน เปนตน  
ยิ่งสมองจัดระเบียบส่ิงตางๆไดดีเทาไร  ยิ่งชวยใหเรารับรูเรื่องราวตางๆไดเขาใจชัดเจนมากขึ้น    
(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  2544:1)  
 สมองจัดหมวดหมูมโนทัศนอยางเปนลําดบัขั้น  (Hierarchy)  โดยมีการจดัแบง
รายละเอียดภายในมโนทศันหนึ่งอีกมากมายเชื่อมโยงกนัอยางเปนลําดบัขั้น  มโนทัศนในแตละเรื่อง
สามารถจัดแบงไดเปนหลายขั้น   เชน  ส่ิงมีชีวิต  เปนมโนทัศนหนึ่งภายใตหมวดหมูนีจ้ะมีมโน
ทัศนของ  คน  สัตว  และพืช  เปนองคประกอบอยู  และภายใตมโนทศันยอยของพชืจะมีมโนทัศน
ของตนไมและยอยลงไปกวานั้นไดแก  ตนไมที่มีใบสีเขียวตลอดป  ยอยลงกวานั้น อาจเปน ตนไมที่
ออก ผล และสามารถยอยลงไปไดอีกเรือ่ยๆจนถึงตนไมตนหนึ่งหนาบานเราซึ่งมีมโนทัศนเฉพาะ
ของมันเอง 
 การแบงหมวดหมูมโนทัศนอยางเปนระดับขั้นอาจแบงอยางกวางๆ เปน หมวดหมูใน
ระดับสูงและหมวดหมูในระดับรองๆลงมา  

  หมวดหมูระดับสูง (Super Ordinate Level)  จะมีลักษณะเปนนามธรรม เปนมโนทัศน
หมวดหมูที่มีลักษณะเหมือนกันนอย  เชน  ส่ิงมีชีวิต จัดเปนหมวดหมูในขั้นสูงเพราะมีลักษณะรวม
ที่เหมือนกนัคอื สามารถหายใจไดเองตามธรรมชาติ ซ่ึงภายใตหมวดหมูนี้จะมี มโนทัศนยอย ๆ ใน
ระดับรองๆลงมาอยูภายใตเปนจํานวนมากหมวดหมูในขัน้นี้เหมือนการมองภาพในระยะไกล จะ
เห็นองคประกอบตางๆมากมาย แตจาํแนกรายละเอียดไดเพียงคราวๆ เทานั้น 

 หมวดหมูในระดับรองๆลงมา(Subordinate Level)   จะมีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวา 
เปนมโนทัศนหมวดหมูที่มีลักษณะเหมือนกนัมากขึน้เหน็ลักษณะตางๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจงไดมากกวา เพือ่ใหมี
ความละเอยีดและเฉพาะเจาะจง ทําใหมีความแจมชัดในมโนทัศนของสิ่งนั้นมาก  ยิ่งขึน้ไปอกี  เหมือนกับ                   
การมองในระยะใกล  แมวาจะไมเหน็ภาพกวางทั้งหมด แตสามารถเหน็รายละเอยีดที่ชัดเจนของสิ่งยอยๆ
นั้น 
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 การจัดหมวดหมูของสิ่งตางๆจะถูกจัดระเบียบอยางเปนลําดับขั้นและมีความเชื่อมโยง
กัน    จากหมวดหมูในขั้นสูงจนถึงหมวดหมูในระดับที่ยอยที่สุด  เชนสิ่งมีชีวิต  ในขั้นนี้กวางมาก  มโนทัศน
จะครอบคลุมทุกๆสิ่งที่มีชีวิต ส่ิงใดที่มีชีวิตยอมอยูในหมวดหมูนี้แลวไมวาจะเปนคน  พืช  หรือสัตว  
ภายใตหมวดหมูนี้สามารถแยกหมวดหมูยอยๆ ลงไปไดอีกมากมาย  คนประเภทใด  พืชประเภทใด  
สัตวประเภทใด  และในแตละหมวดหมูจะสามารถมีหมวดหมูยอยลงไปไดอีก เชนจากหมวดหมูคน
อาจแยกยอยเปนหมวดหมูคนไทย  หมวดหมูผูชาย  หมวดหมูวยักลางคน  หมวดหมูนักวิชาการ  ซ่ึง
เปนมโนทัศนยอยลงมาภายใตหมวดหมูของส่ิงมีชีวิตนัน่เอง  หมวดหมูเหลานี้จะมีความเชื่อมโยง
กันอยางอยางมีเหตุผลในแตละระดับขั้น 

 สมองสรางมโนทัศนใหกับสิ่งตางทั้งสิ่งที่เปนวัตถุส่ิงของ คน สัตว  พืช  กฎเกณฑ  
หลักการและแนวคิดของเรื่องตางๆตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญ    คาดวานาจะถึงจํานวนลานมโนทัศน  
เก็บไวในความทรงจําระยะยาว  และโดยธรรมชาติแลว  สมองจะทําการคัดเลือกหมวดหมูที่
เหมาะสมมาใชให เหมาะสมกับบริบทนั้น  หมวดหมูที่ เหมาะสมของสิ่งตางๆ  เราเรียกวา  
ระดับพื้นฐาน (Basic  Level)    ซ่ึงเปนระดับที่บงบอกลักษณะทั่วไปของสิ่งนั้นที่แตกตางจากสิ่งอื่น
ไดมากกวา (Rosch1978 ,อางถึงใน  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 2546:21)   อาจเปนระดับใดก็ได
ภายใตลําดับขั้นของมโนทัศนที่ทําใหเราเขาใจบริบทนั้นไดเร็วที่สุด สมองแยกแตละมโนทัศนกอน
เชื่อมโยง เปนความเขาใจ เร่ืองเดียวกัน   เมื่อสมองรับรูขอมูลเขามาชุดหนึ่ง  จะทําความเขาใจ  เร่ือง
เดียวกันวาเรื่องนั้นหมายถึงอะไร    ดังนั้นถาเราเขาใจทุกคําในประโยคเราจะเขาใจและเห็นภาพ
ทั้งหมด  มโนทัศนของส่ิงหนึ่ง  จึงเทากับ  มโนทัศนของสิ่งอื่นยอยๆ  มาประกอบกันในลักษณะ        
มโนทัศนกลุมยอยในกลุมใหญ   

 
หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับแผนผังมโนทัศน 
 การสรางแผนผังมโนทัศนเปนความสามารถทางสมองอยางหนึ่งของมนุษย การสราง
แผนผังมโนทัศนมีลักษณะที่ตรงกันขามกับการเรียนรูแบบทองจํา (Role Learning) ความรูที่เกิดจาก
การรับรูจะเกิดเปนมโนทัศนมีความสอดคลองสัมพันธกันในลักษณะที่เปนลําดับขั้นลดหล่ันกันลง
มา หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนผังมโนทัศนมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง ดังนี้ 
 

 ทฤษฎีการเรียนรูอยางมคีวามหมายของ Ausubel 
      ออซูเบล (Ausubel 1985 : 74, อางถึงใน นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 11-12) ไดให
ความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) วาเปนการผสมผสานสิ่งที่
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เรียนใหมหรือมโนทัศนใหมเขากับความรูหรือมโนทัศนที่มีอยูแลวในโครงสรางทางสติปญญา 
(Cognitive Structure) จนเกิดความรูใหมอยางเขาใจและเกิดความคงทนในการเรียนรูจากทฤษฎี 
การเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Ausuble)  กิ่งฟา  สินธุวงษ (2525 : 17) ไดกลาวถึง การ
เรียนรูอยางมีความหมายตามแนวคิดของออซูเบล (Ausubel) วาเปนการเรียนรูโดยเชื่อมโยงความรู
หรือประสบการณเดิมที่ตางจากความรูโดยการทองจําดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 การเรียนรูอยางมีความหมาย 
ที่มา : กิ่งฟา  สินธุวงษ,  ประมวลสาระชุดสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2537), 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  การเรียนรูแบบทองจํา 
ที่มา : กิ่งฟา  สินธุวงษ,  ประมวลสาระชุดสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2537), 22. 
 
 โนแวคและโกวิน (Novak and Gowin, อางถึงใน นภาพร  แถวโนนงิ้ว  2537 : 12) กลาว
วา การเรียนรูอยางมีความหมายเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนสามารถเลือกและเชื่อมโยงความรูใหมเขากับมโนทัศน          
หรือขอความรูเดิมที่มีอยูแลวอยางสัมพันธกันในขณะที่การเรียนรูแบบทองจําผูเรียนจะใชวิธีการ
จดจําทุกสิ่งที่เรียนอยางปราศจากเหตุผล โดยไมมีการผสมผสานเขากับโครงสรางทางสติปญญาที่มีอยูเดิม 

สิ่งที่เรียน มีพฤติกรรมการเรียนรู 
แบบทองจําได 

เปนช้ินเล็กช้ินนอย 
แยกออกจากกันได 

ตัวผูเรียน 

สิ่งที่เรียน มีพฤติกรรมการเรียนรู 
ที่แสดงถึงความเขาใจ 

เช่ือมโยง ความรู 
ประสบการณ 

ตัวผูเรียน 
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 พิทักษ  เจริญวานิช (2531 : 17) และนิภา  ดําเนตร (2533 : 14)          ไดใหความหมายของการเรียนรู
อยางมีความหมายไวในทํานองเดียวกันวา   หมายถึง   การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถรูไดอยางเขาใจจากการเชื่อมโยง
ความรูใหมเขากับมโนทัศน หรือความรูเดิมไดอยางมีเหตุผลสอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่อง จนสามารถ
จัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนในโครงสรางทางสติปญญาและมีความคงทนในการเรียนรู 
 การเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายนั้น ออซูเบล (Ausubel      ,         อางถึงใน      กิ่งฟา  สินธุวงษ 
2535    :   24) กลาววาในวิชาหนึ่ง ๆ     จะประกอบดวยมโนทัศนที่สามารถนํามาจัดใหมีความตอเนื่องกันโดยมี                 
มโนทัศนหลักอยูบนยอดของฐานจะครอบคลุมและรวมไวซ่ึงความเขาใจของมโนทัศนที่อยูรองลงไป 
ดังนั้น ผูสอนควรจะเริ่มสอนดวยมโนทัศนที่ครอบคลุมซึ่งเปนมโนทัศนมีในลักษณะนามธรรมแลวคอย ๆ  
ลึกลงไปจนถึงมโนทัศนยอย ๆ  ที่เกี่ยวของเหลานั้นและยังไดเนนวาในการนสําเสนอบทเรียนนั้นผูสอนควรจะจัด
ประสบการณ กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวิชาในลักษณะเปนมโนทัศน  ขอคิด     และขอมูลควรมีลักษณะ 
ดังนี้ คือ 
 1. มีความสัมพันธกับโครงสรางของการรับรูเขาใจของนักเรียน 
 2. ปลูกฝงใหผูเรียนไดรับรูเขาใจและคงไวซ่ึงความรูในเรือ่งที่สอน 
 อยางไรก็ตาม โนแวค (Novak  1980, อางถึงใน นภิา  ดําเนตร  2533 : 19) กลาววา            
การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับลักษณะ 3 ประการดังนี ้
 1. ลักษณะของการจัดเนื้อหา 
 2. ระดับความสามารถในการเชื่อมโยงมโนทัศนของผูเรียนแตละคน 
 3. ความพยายามในการเชื่อมโยงเนื้อหาใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลว 
 จากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel) ที่กลาวมาขางตน 
พอจะสรุปไดวาการเรียนรูอยางมีความหมายเปนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรูใหมใหเขากับความรู
เดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียนไดอยางเขาใจ มีความสอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่องจน
สามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนในโครงสรางทางสติปญญาทําใหเกิดความ
คงทนในการเรียนรู ซ่ึงแตกตางไปจากการเรียนแบบทองจําไมสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหมใหเขากันได 
องคประกอบของแผนผังมโนทัศน 
 บรูเนอร (Bruner, อางถึงใน พันตรี  แสงเพชร  2540 : 29-30) กลาววา แผนผังมโนทัศน
ประกอบดวยองคประกอบ 5 อยาง ดังนี ้
 1. ช่ือ (Name) เปนคําหรือขอความที่ใชเรียกกลุมหรือหมวดหมูของประสบการณ โดย
ใชลักษณะเฉพาะรวมเปนเกณฑในการจาํแนก ตวัอยางชื่อมโนทัศน ไดแก ผลไม รัฐบาล ที่อยูอาศัย 
เปนตน จะเหน็วาส่ิงที่จัดอยูในกลุมเดยีวกนัก็อาจตางกันในรายละเอียดปลีกยอย เชน ผลไมมีหลาย
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ชนิด บอยครั้งที่ผูเรียนเจาใจมโนทัศน โดยไมรูช่ือมโนทัศน เชน เดก็เลก็ ๆ มักจัดรูปผลไมตาง ๆ อยู
ในประเภทเดยีวกัน โดยมีเหตุผลวาส่ิงเหลานี้สามารถรับประทานได ซ่ึงลักษณะเฉพาะดังกลาว
อธิบายมโนทัศนแทนทีจ่ะระบุช่ือมโนมต ิ อยางไรก็ตาม ถาผูเรียนรูมโนทัศนแลวก็ไมยากที่เขาจะ
เรียนรูช่ือของมโนทัศนนั้น ๆ  
 2. ตัวอยางมโนทัศน (Example) หมายถึง ตัวอยางของมโนทัศน ซ่ึงมีทั้งตัวอยางของ
มโนทัศนเชิงบวกและเชิงลบ ตัวอยางของมโนทัศนเชิงบวก คือ ตวัอยางของมโนทศันที่สอดคลอง
กับตัวอยางของมโนทัศนที่เราจัดให สวนตวัอยางของมโนทัศนเชิงลบนั้นเปนตวัอยางของมโนทัศน
ไมสอดคลองกับตัวอยางของมโนทัศนที่เราจัดให 
 3. คุณลักษณะเฉพาะ (Attributes) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญที่เราใชเปน
ลักษณะรวมหรือเปนเกณฑในการจัดสิ่งตาง ๆ (ตัวอยาง) ใหเปนหมวดหมูเดยีวกัน แตตองระวังอยา
ใหลักษณะที่ไมสําคัญเปนเกณฑในการพิจารณาตัวอยาง เชน เรามักเหน็ปายบอกราคาติดอยูที่ผลไม
แตละชนดิ แตเราทราบวาปายราคานี้ไมใชลักษณะเฉพาะที่สําคัญที่ทําใหเราแยกผลไมออกจาก
อาหารหรือสินคาอ่ืน ๆ ได เราจึงเรียกปายติดราคาผลไมวาเปนลักษณะที่ไมสําคญัของผลไมที่เรา
พบในตลาด มโนทัศนสวนมากมีลักษณะบางอยางที่มักเกี่ยวของดวยแตไมใชเปนลักษณะเฉพาะที่
สําคัญ เชน ถุงเทาเทนนิสของสตรีมักมีลายดอกไม แตลายดอกไมไมใชลักษณะเฉพาะที่สําคัญ คน
จะเรียนรูมโนทัศนไดในระดับใดขึ้นอยูกบัการพัฒนาการทางสติปญญา 
 4. คุณคาของคุณลักษณะเฉพาะ (Attribute Value) ในการจําแนกสิง่ตาง ๆ โดยใช
คุณลักษณะนัน้เราจะพบวาคุณลักษณะบางอยางมีคุณคาหลายระดับ ฉะนั้นเราจึงตองพิจารณาระดบั
คุณคาของคุณคาของคุณลักษณะในการจดัหมวดหมู ตัวอยางเชน มโนทศันเกีย่วกับความสูง          
ความเตี้ย ความเย็น ความรอน และความเปนมิตร ความเปนศัตรู ลวนแตเปนมโนทัศนที่ใชระดบั
ของคุณลักษณะเปนเกณฑในการพิจารณา Bruner เรียก ระดับ (Degree) ความมากนอยของคุณคา
ของมโนทัศนวาคุณคาของคณุลักษณะ 
 5. กฎเกณฑ หรือ คําจํากัดความ (Rule) คือ การใหคํานิยามหรือขอความที่รูปลักษณะที่
สําคัญ หรือจําเปนของมโนทัศน เชน นิยามของรูปสามเหลี่ยม คือ รูปที่มีดาน 3 ดาน นิยามของ          
การปรุงอาหาร คือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบโดยใชความรอนหรือความเยน็ เปนตน การใหนยิาม
ของมโนทัศนมักจะปรากฏในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการการเกิดมโนทัศน ซ่ึงผูสอนใชเปน
เครื่องมือใหผูเรียนสรุปลักษณะเฉพาะที่สําคัญของมโนทัศนที่ผูเรียนไดคนพบ การใหคํานิยามของ
มโนทัศนไดถูกตองจะสะทอนใหเห็นวา ผูเรียนมีความเขาใจองคประกอบอื่น ๆ ของมโนทัศนได
เปนอยางด ี จึงกลาวไดวา การทีผู่เรียนเกดิมโนทัศนนั้นหมายความวา ผูเรียนสามารถระบุ
องคประกอบทั้งหมดของมโนทัศนได 
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ประเภทของแผนผังมโนทัศน 
 ประเภทของแผนผังมโนทัศนสามารถจําแนกไดหลายลักษณะ โดยขึ้นอยูกับวาจะใช
เกณฑหรือหลักอะไรในการแบงประเภท ซ่ึงเกณฑในการแบงประเภทแผนผังมโนทัศนตาง ๆ นั้นมี
หลายประเภท นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประเภทของแผนผังมโนทัศนไวดังนี ้
 กาเย (Gagne  1971 : 128, อางถึงใน สุวฒัก  นิยมคา  2531 : 29) ไดแบงประเภทของ
แผนผังมโนทัศนออกเปน 2 ประเภท ดังนีค้ือ 
 1. มโนทัศนเปนชื่อเรียก (Concrete Concept) หรือเรียกอีกอยางวา “มโนทัศนช่ือเรียก” 
หมายถึง ประเภทของวัตถุ ประเภทของเหตุการณ และประเภทของคุณลักษณะของวัตถุ ตัวอยาง
มโนทัศนที่เปนวัตถุ เชน โตะ ตนไม หมา แมว ไวรัส แมลง มโนทัศนที่เปนประเภทของเหตุการณ 
เชน สุริยุปราคา จันทรุปราคา การสังเคราะหแสง แผนดินไหว มโนทัศนที่เปนประเภทของ
คุณลักษณะของวัตถุ เชน สี (แดง เหลือง ขาว ดํา) กลม เกลี้ยง แหลม คม 
 2. มโนทัศนทีเ่ปนคําจํากดัความ (Defined Concept) หรือเรียกอีกอยางวา “มโนทัศนเชิง
นิยาม” หมายถึง การใหคํานิยามหรอืคําจํากัดความของมโนทัศนช่ือเรียกแตละประเภท เชน         
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (มโนทัศนช่ือเรียก) จะมีมโนทัศนเชิงนิยามวา เปนพืชที่เวลางอกจะมใีบเลี้ยง
ออกมาเพียงใบเดียว ใบแตละใบจะมีเสนขนานกัน 
 Pella  (1968 : 115-117,  อางถึงใน พันตรี  แสงเพชร  2540 : 31) ไดแบงประเภทของ    
มโนทัศนออกเปน 3 ประเภทดังนี้ คือ 
 1. มโนทัศนเชิงจําแนก (Classificational Concepts) เปนมโนทัศนที่เกิดจากขอสรุปที่
ไดมาจากการมีประสบการณตรงกับธรรมชาติ แลวนําประสบการณเหลานีม้าจัดประเภทเพื่อ
ประโยชนในการพรรณนาปรากฏการณธรรมชาติ มโนทัศนแบบนี้แสดงใหเหน็ถึงการพรรณนา
ประสบการณของมนุษย เชน แมลงเปนสัตวที่มีรางกายแบงออกเปน 3 สวน และมขีา 6 ขา 
 2. มโนทัศนเชงิความสัมพันธ (Correlational Concepts) เปนมโนทัศนที่เกิดจากขอสรุป
ที่ไดจากการมปีระสบการณตรงกับธรรมชาติ แลวนําคณุลักษณะตาง ๆ มาสรางความสัมพันธ
รวมกันเพื่อประโยชนในการพยากรณ มโนมติชนิดนีแ้สดงใหเห็นถึงการพรรณนาประสบการณ
ของมนุษย เชน แรง หมายถึง แรงฉุดหรือแรงผลักที่มีผลทําใหการเคลื่อนที่ของวัตถุเปลี่ยนแปลงไป 
 3. มโนทัศนเชิงทฤษฎี (Theoretical Concepts) เปนมโนทัศนที่ไมไดเกิดจากขอสรุปที่
ไดจากการมีประสบการณตรงกับธรรมชาติ แตอาศยัการสรุปจากแนวความคิดที่สรางขึ้นซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการอธิบายประสบการณของมนุษยเพื่อประโยชนในการอธิบายปรากฏการณในรูปทฤษฎี ซ่ึงอาจจะอยู
ในขอความหรือสัญลักษณอ่ืน  ๆ เชน อะตอมประกอบดวยนิวเคลียสที่มีอนุภาคนิวตรอน โปรตอน และมี
อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียส 
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 ออซูเบล (Ausubel  1985 : 52,  อางถึงใน ไพฑูรย  สุขศรีงาม 2533 : 58-59) ไดแบงมโน
มติออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
 1. มโนมติปฐมภูมิ (Primary Concept) เปนมโนมติทีน่ักเรียนสรางขึ้นหลังจากไดรับ
ประสบการณรูปธรรม ซ่ึงเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุนอย ๆ ต่ํากวา 11-12 ป ถานําตัวอยางสิ่งของที่มี
คุณลักษณะสําคัญคลายคลึงกันจํานวนหนึง่มาใหเด็กดเูดก็สามารถสรุปคุณลักษณะทีสํ่าคัญรวมกัน
ของวัตถุดังกลาวได 
 2. มโนมติทุตยิภูม ิ (Secondary Concept) เปนมโนมติที่เกิดจากการไดรับประสบการณ
แบบนามธรรม เชน จากการอานบทความ อานหนังสือ หรือผูอ่ืนบอก ซ่ึงเกิดขึน้กับเด็กที่มีอายุ
ตั้งแต   11-12 ปขึ้นไป 
 จากประเภทของแผนผังมโนทัศนทีก่ลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา แผนผังมโนทัศน
แตละประเภทมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป แผนผังมโนทัศนจะมีความชัดเจน และเรียนรูไดงาย 
ดังนั้นเมื่อผูเรียนเกดิมโนทัศนในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งจะตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของสวนประกอบ
ของมโนทัศนนั้นดวย 

การสรางแผนผังมโนทัศน 
 การสรางแผนผังมโนทัศนไดมีการนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิด              
การเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหลัก มโน
ทัศนรอง และมโนทัศนยอยได โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล (Ausubel) 
เกี่ยวกับการจัดโครงสรางทางสติปญญาในสมอง  แผนผังมโนทัศนจะแสดงลําดับขั้นตอน
ความสัมพันธของมโนทัศนตั้งแตสองมโนทัศนขึ้นไป ระหวางมโนทัศนจะเชื่อมโยงดวยเสนและคาํ
สําคัญซ่ึงทําใหไดขอมูลที่มีความตรง และชัดเจนมากขึ้น นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงขั้นตอน
การสรางและพัฒนาแผนผังมโนทัศนไวดังนี้ 
 ออซูเบล (Ausubel  1968 : 37) ไดกลาวถึงลําดับขั้นในการสรางมโนทัศนไวดังนี ้
 1. วิเคราะหและแยกแยะความแตกตางของสิ่งเรา 
 2. สรางสมมติฐานเกีย่วกับลักษณะรวมของสิ่งเรา 
 3. ทดสอบสมมติฐานที่สรางขึ้นในสถานการณหนึ่ง 
 4. เลือกสมมติฐานที่สามารถครอบคลุมส่ิงเราที่มีลักษณะบางประการเหมือนกนั 
 5. นําลักษณะเฉพาะของสิ่งเราที่คิดไวจากสมมติฐานสัมพันธกับโครงสรางความคิดที่มีอยูเดิมของ
ตน 
 6. แยกแยะความแตกตางระหวางมโนทศันทีไ่ดใหมกบัมโนทัศนที่มีอยูเดิมเพื่อหาความสัมพนัธ 
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 7. สรุปความหมายของมโนทัศนที่รับมาใหมใหครอบคลุมไปยังสมาชิกทุก ๆ  หนวยในกลุม 
 8. คิดหาสัญลักษณทางภาษาที่เหมาะสมมาใชเปนตวัแทนของมโนทัศนที่รับมาใหม 
 โนแวค (Novak 1980, อางถึงใน  ประทีป  ชูหมื่นไวย 2540 : 14) ไดเสนอแนะวิธีการ
สรางแผนผังมโนทัศนวา มีขัน้ตอนดังนี ้
 1. คัดเลือกบทเรียนจากหนังสือที่ไมยากเกนิไป ควรเปนเนื้อหาส้ัน ๆ และประกอบดวย
มโนทัศนที่ไมยากเกินไป 
 2.  วิเคราะหมโนทัศนที่มีความสําคัญตองการเขียนมโนทัศนแตละมโนทัศนลงบน
กระดาษ 
 3.   จัดลําดับ หรือ แยกแยะมโนทัศน โดยดูวามโนทัศนใดเปนมโนทศันที่กวาง
ครอบคลุมมโนทัศนรองจนกระทั่งถึงมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง 
 4. เรียงลําดับใหมโนทัศนที่กวาง ครอบคลุมอยูบนสุด และลดหลั่นลงมาดวยโมนทศัน
รองจนกระทั่งมโนทัศนเฉพาะเจาะจง 
 5. เมื่อมโนทัศนจัดวางตําแหนงแลว ใหลงเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทศันตาง ๆ จากนั้น
หาคําเชื่อมระหวางมโนทัศนเพื่อใหมโนทัศนที่เชื่อมมคีวามสัมพันธกัน 
 6. ตรวจแผนผงัมโนทัศนที่สรางเสร็จแลวใหถูกตองเนื้อหา 
 อัลท (Ault, อางถึงใน พิทักษ  เจริญวานิช 2531 : 28) ไดเสนอแนวทางสําหรับการสราง
แผนผังมโนทัศน 5 ขั้นดังนี ้
 1. กําหนดหัวขอในการสรางแผนผังมโนทัศนหรือระบุมโนทัศนหลัก แลวขีดเสนใต    มโนทัศนที่
สําคัญจากนั้นเขียนแตละมโนทัศนลงลนกระดาษแข็งขนาดเล็ก  ๆสําหรับแตละมโนทัศน 
 2.   จัดลําดับความสําคัญของมโนทัศนจากมโนทัศนซ่ึงรวบรวมไวในขอ 1 
 3.   อภิปรายเพื่อทําความสัมพันธของมโนทัศนแลวจัดลําดับของมโนทัศนอีกครั้ง 
 4. แกไขแผนผังมโนทัศน เพื่อใหตรงกับเนื้อหาหรือบทความที่ตองการศึกษา อาจเพิ่ม   
มโนทัศนอ่ืน ๆ ลงในผังมโนทัศน 
 5. ลากเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนที่มีความสัมพันธกนั 
 ในการวจิัยครัง้นี้ ผูวิจยัไดกําหนดการสรางแผนผังมโนทัศนดังขั้นตอนตอไปนี ้
 1. อานเนื้อหาใหเขาใจโดยแบงออกเปนตอนสั้น ๆ จากตําราหรือทบทวนใหเขาใจ 
 2. ระบุมโนทศันหลัก (Major Concepts) ดวยการจดบนัทึกหรือขีดเสนใต 
 3.  เขียนรายชื่อมโนทัศนที่เกี่ยวของแลวเรียงลําดับมโนทัศนจากมโนทัศนหลักมาจนถึงมโนทัศน
เฉพาะ 
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 4. เขียนแผนผงัมโนทัศนโดยใหมโนทัศนหลักอยูดานบนมโนทัศนรองลดหล่ันลง
มาแลวลากเสนระหวางมโนทัศนโดยมีคําหรือขอความแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน 
 5. พยายามแยกมโนทัศนเปนมโนทัศนยอย 
 6. หาความสัมพันธตามขวาง (Cross Links) ของมโนทัศนที่อยูในแผนผังมโนทัศน ความสัมพันธตาม
ขวางคือ ความสัมพันธของมโนทัศนที่อยูดานขางคนละแถวกัน 
 7. ตรวจสอบความถูกตองของแผนผังมโนทัศนโดยใหตรงกับเนื้อหาในการสราง
แผนผังมโนทัศนเพื่อใหไดแผนผังที่สมบูรณ ครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการ 

ชนิดของแผนผังมโนทัศน 
 แผนผังมโนทัศนที่นิยมใชกนัโดยทัว่ไปมจีํานวนมาก  ทศินา  แขมมณี (2545 : 387-398) 
ไดเสนอตวัอยางชนิดของแผนผังมโนทัศนซ่ึงสามารถนําไปใชในงานลกัษณะตาง ๆ กันไดดังนี้
 1.  แผนผังมโนทศัน     (A Concept Map)     ผังมโนทัศนเปนผังทีแ่สดงมโนทัศนหรือความคิด
รวบยอดใหญไวตรงกลางและแสดงความสัมพนัธระหวางมโนทศันใหญและมโนทัศน ยอย  ๆ เปนลําดบัขั้น
ดวยเสนเชื่อมโยงดังแสดงในภาพที่ 1-2 
 

                      มโนทัศนท่ีกวางที่สุด 
 

 
         มโนทัศนที่กวางรองลงมา                 มโนทัศนที่กวางรองลงมา 
 
 
       มโนทัศนท่ี                           มโนทัศนท่ี                         มโนทัศนท่ี                        มโนทัศนท่ี 
      เฉพาะเจาะจง                         เฉพาะเจาะจง                 เฉพาะเจาะจง                    เฉพาะเจาะจง 
            
    หรือตัวอยาง                            หรือตัวอยาง                    หรือตัวอยาง                       หรือตัวอยาง  
 
ภาพที่  1  แผนผังมโนทัศนแบบที่  1 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  387. 
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                                                                            สัตว 
                                                                          ( animal ) 
 
 
   สัตวเล้ือยคลาน                สัตวเล้ียงลูกดวยนม   แมลง 
      ( reptile )         ( mammal )               ( insect ) 
 
                  สุนัข                                                     หมี                                                      ปลาวาฬ                                 
           ( dog )                                                      ( bear )                                                   ( whale ) 
 
   
               หมีดาํ                                                 หมีโพลา                                              หมีกริชล่ี 
                ( bear )                                            ( polar  bear )                                     ( grizzly  bear ) 
 
ภาพที่  2  แผนผังมโนทัศนแบบที่  2 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  387. 

2. แผนผังมโนทัศนแบบแมงมมุ  ( A  Spider  Map ) 
      ผังแมงมุม  เปนผังแสดงมโนทัศนอีกแบบหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะคลายใยแมงมุม  ดังภาพ 

                   ความยาว 
   ปริมาตร       การชั่ง 
 
    เงิน                    การวัด       การตวง 
 
   ทิศ  แผนผัง          รูป  ทรง 
   และเวลา                 
                                                                              พื้นที ่

 
ภาพที่  3  แผนผังมโนทัศนแมงมุม 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  388. 
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3.  แผนผังมโนทัศนลําดับขั้นตอน  ( A  Sequential  Map ) 

           ผังลําดับขั้นตอนเปนผังที่แสดงลําดับขั้นตอนของสิ่งตาง ๆ  หรือกระบวนการตาง ๆ   ตัวอยางเชน 
 

 
เตรียม  สอน  ดูภาพ  วิจารณ  เตรียมใหม 

   Plan             Teach                    View                 Critique       
                               1                        2                           3                          4                            5 
 
ภาพที่  4  แผนผังมโนทัศนลําดับขั้นตอน 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  389. 
 

4. แผนผังมโนทัศนลําดับชั้น  ( Hierarchy  Concept  Map ) 
   แผนผังมโนทัศนลําดับชั้นเปนการเสนอขอมูลตามลําดับชั้นลงมา  ซ่ึงขอมูลที่สําคัญ 

ที่สุดจะอยูสวนบนเปนการเนนความแตกตางในการกําหนดการวางขอมูลในแตละชั้นแผนผัง มโนทัศนชนิด
ลําดับชั้นมีหลายรูปแบบดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5  แผนผังมโนทัศนลําดับชั้นแบบที่  1 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,   2545 ) ,  390. 
 
 

สัตว 

  บก น้ํา

ชาง  มา  ปลา กุง

Plan 
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ภาพที่  6  แผนผังมโนทัศนลําดับชั้นแบบที่  2 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,   2545 ) ,  390. 

5. แผนผังมโนทัศนแบบสายงาน  ( Flow  Chart  Concept  Map ) 
      กรอบมโนทัศนสายงานนั้นเปนรูปแบบ  แบบเสนตรงแสดงลําดับกอนหลังของ 

การทํางาน  โดยดจูากทิศทางของลูกศร  
6. แผนผังมโนทัศนระบบ  ( Systems  Concept  Map ) 

               กรอบมโนทัศนระบบเปนการจัดระบบขอมูลในรูปแบบ  ซ่ึงคลายกับมโนทัศนแบบสายงาน   
แตเพิ่มสวนที่เปน  Inputs  และ  Outputs 

                                       Input 
                                          
 
 
 
 
 
 
 

Output 
ภาพที่  7  แผนผังมโนทัศนระบบ 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,    2545 ) ,  393. 

สัตว 

บก     น้ํา ปก 

ชาง
   มา 

ปลา กุง   นก ไก 
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7. แผนผังมโนทัศนแบบกางปลา  ( A  Fishbone  Map ) 
                           แผนผังกางปลาเปนแผนผังที่แสดงสาเหตุของปญหาซึ่ งมีความซับซอน       
แผนผังกางปลาจะชวยทําใหเห็นสาเหตุหลักและสาเหตุยอยที่ชัดเจน 
 

 
ยากจน                                                                                                            ระเบียบมากเกินไป 
                                      ตามใจลูก                หยุมหยิม 
สอนลูกไมได                                                                                                        ระเบียบลาสมัย 
                                             ไมมีเวลาดแูล                                                                   นักเรียน                               
                   ถูกเพื่อนยุ                    อยูกับคนอื่น      ไมลงโทษจริง ๆ                        ประพฤติผิด                       
                                                                                                                                                                                
ตามเพื่อน                        ธรรมชาติของเด็กยามเขาวัยรุน                            ตักเตือนไมสม่ําเสมอ 
                                   บางคนเขมงวด 
                                   บางคนละเลย 
                            มีความสุขที่ทําผิด                                                      ไมเขมงวด 
 

ภาพที่  8  แผนผังมโนทัศนแบบกางปลา 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,  2545 ) ,  394. 

8. แผนผังมโนทัศนแบบวัฏจักร  ( A  Circle  or  Cyclical  Map ) 
               แผนผังวัฏจักร   เปนแผนผังที่แสดงลําดับขั้นตอนที่ตอเนื่องกันเปนวงกลม  หรือ  เปน 

วัฏจักรที่ไมแสดงจุดสิ้นสุด  หรือจุดเริ่มตน  ที่แนนอน  ดังตัวอยางในภาพ 
       ประสบการณ 

                รูปธรรม 
 

  ความคิด / หลักการ      การสังเกต   
      ที่จะนําไป                   การสะทอน 
 

                  การสรางแนวคิด 
ภาพที่  9  แผนผังมโนทัศนวัฏจกัรแบบที่  1ที่มา :  ทิศนา   แขมมณ ี,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  
ดานสุทธาการพิมพ  จํากดั,  2545 ), 395. 
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                                                                               ภูมิหลัง 
                    (Background) 

 
 

                                ประเมินผล              เนื้อหา                                จุดประสงค 
                              (Evaluation)                            (Content)                                  (Objective) 
 
 

   ประสบการณเรียนรู 
                   (Learning Experiences) 

 
ภาพที่  10  แผนผังมโนทัศนวัฏจักรแบบที่  2 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,   2545 ) ,  395. 

9. แผนผังมโนทัศนปฏิสัมพันธระหวางสองกลุม  ( a  two – group  interactmap ) 
 เปนการเขียนเพื่อเสนอวัตถุประสงค  การกระทําและการตอบสนองของกลุมสองกลุมที่ขัดแยงหรือ
แตกตางกัน 

10. แผนผังตารางเปรียบเทียบ  ( a  compare  table  map )  เปนการเขียนตารางเพื่อ 
เปรียบเทียบสองสิ่งในประเด็นที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  11  แผนผังตารางเปรียบเทียบ 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,    2545 ) ,  396. 
 

เซลลพืช เซลลสัตว 

1. รูปรางเปนเหลี่ยม 
2.  มีผนังเซลล 
3.  มีคลอโรพลาสต 

1.  รูปรางไมแนนอน 
2.  ไมมีผนังเซลล 
3.  ไมมีคลอโรพลาสต 
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11. แผนผังวงกลมเหลื่อมซอน ( overlapping  circles  map )  แผนที่นี้ใชใน 
การนําเสนอสิ่งที่เหมือนกนัและตางกนั 
 
 
               ส่ิงที่ตางกัน----------------                                              ---------------ส่ิงที่ตางกัน 
                      
 
 
                                                                   ส่ิงที่เหมือนกนั 
 
ภาพที่  12  ลักษณะแผนผังกลมเหลื่อมซอน 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,     2545 ) ,  397. 
 

12. แผนผังมโนทัศนรูปทิวทัศน  ( Picture  Landscape  Concept  Map ) 
               แผนผังมโนทัศนรูปภาพทิวทัศนเสนอขอมูลในรูปแบบของภาพทิวทัศน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  13  แผนผังมโนทัศนรูปภาพทิวทัศน 
ที่มา  :  ทิศนา   แขมมณี ,  ศาสตรการสอน  ( กรุงเทพมหานคร  :  ดานสุทธาการพิมพ  จํากัด,    2545 ) ,  397. 
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13. แผนผังมโนทัศนหลายมิติ  ( Multidimensional / 3 – D  Concept  Map ) 
        แผนผังมโนทัศนหลายมิติเปนการอธบิายขอมูลหรือแหลงขอมูลที่ซับซอนหลายมิต ิ

14. แผนผังวีไดอะแกรม  ( Vee  diagram ) 
              แผนผังรูปตัววี  เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาธรรมชาติความรู  และผลผลิตของ 

ความรูในวิชาวิทยาศาสตร  แผนผังรูปตวัวีเปนแบบทีแ่สดงความสมัพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการ
ความคิดกับการสังเกต  และวิธีการเชื่อมโยงความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาใน
ตําราเรียน  ลักษณะของแผนผังเปนดังนี้         ( Novak  and  Gowin  1984 : 3 ) 
 

                ความคิด              วิธีการที่ทําใหไดมาซึ่งความรู 
             คําถามสําคัญ 

          ( Focus  Questions ) 
        ทฤษฎี                      ขอความรูที่ได 
                         ( Theory )                  ( Knowledge  Claims ) 
 

      หลักการ                         การแปลงขอมูลหรือการจัดการทําขอมูล 
     ( Principle )                       ( Transformation ) 
 
        มโนทัศน               การบันทึกขอมูล 

   ( Concepts )                                   ( Records ) 
 

                          เหตุการณ  และ / หรือวัตถุ 
          ( Events / Objects ) 

 
ภาพที่  14  แผนผังมโนทัศนรูปตัววี  ของโกวิน 
ที่มา : Novak  and  Gowin,  Learning  How  to  Learn ( Cambridge : Massachusets  University  Press, 1984 ) ,  3. 
      
      ชนิดของแผนผังมโนทัศนนัน้มีอยูหลายชนิด  ผูสอนจะตองเลือกชนดิของแผนผังมโน
ทัศนที่มีความเหมาะกับเนื้อหา  โดยจะตองทําการจัดลําดับแผนผังมโนทัศน  วามโนทัศนใดเปน
มโนทัศนหลัก  เรียงลําดับทีก่วางที่สุด  ครอบคลุมไปทุก ๆ มโนทัศน  และขยายไปสูมโนทัศนยอย 
ๆ ทุก มโนทัศนแลวเชื่อมโยงความสัมพันธเปนขั้นตอน 
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การสอนเพื่อใหเกิดแผนผงัมโนทัศน 
           จอหน  ดี  เดอ  เชคโค  ( De  Cecco  1968 : 31 )  ไดเสนอแนะวิธีและเทคนิคการสอน
เพื่อใหเกิดแผนผังมโนทัศนไว  9 ขั้นตอน  ดังนี ้

1. ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังใหมีความชัดเจนวาหลังจากเรยีนแผนผังมโนทัศนแลว
ผูเรียนสามารถที่จะทําอะไรไดบาง 

2. วิเคราะหแผนผังมโนทัศนวาจะประกอบไปดวยอะไรบาง แลวครูควรเลือกเนน
เฉพาะคําที่สําคัญและจําเปนที่จะใชในการสรางแผนผังมโนทัศนนั้น ๆ เพื่อทําใหผูเรยีนเกิด 
ความเขาใจ    มโนทัศนไดงายมากขึ้น 

3. ภาษาทีใ่ชในการสอน   ครูควรใชภาษาที่ทาํใหผูเรียนเขาใจงาย    ชัดเจนและเขาใจ 
ความหมายไดอยางลึกซึ้ง  และถูกตอง 

4. ครูควรจะมีการแสดงตัวอยางทั้งทางบวกและทางลบของแผนผังมโนทัศนที่ตอง           
การจะสอนใหผูเรียนไดลองสังเกตและทําการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจในแผนผังมโนทัศนนั้น
โดยการยกตัวอยางของครูจะตองมีมากเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนสามารถสรุปลักษณะรวมหรือความสัมพันธ
ของมโนทัศนนั้น ๆ  และสามารถจําแนกลักษณะที่ไมเกี่ยวของกับมโนทัศนนั้นออกไปได 

5. การแสดงตัวอยางทั้งทางบวกและทางลบ  ควรจะแสดงตัวอยางทางลบทันทีหลังจาก 
แสดงตัวอยางทางบวกแลว  หรือครูอาจจะแสดงไปพรอม ๆ กัน 

6. ครูนําเสนอตัวอยางทางบวกใหมของแผนผังมโนทัศน  ที่ตองการสอนใหผูเรียนได 
พิจารณาเพื่อใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดทั่วไป  และตอบสนองสิ่งเราใหม 

7. ครูนําตัวอยางใหมทั้งทางบวกและทางลบหลาย ๆ ตัวอยางมาใหนักเรียนพิจารณา
เพื่อทดสอบใหผูเรียนบอกมโนทัศนที่ถูกตอง  ซ่ึงเปนการประเมินผลของนักเรียน 

8. ครูใหผูเรียนบอกความหมาย  หรือ  คําจํากัดความเกี่ยวกับแผนผังมโนทัศน  เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน 

9. ครูควรใหโอกาสนักเรียนไดทดลองใชแผนผังมโนทัศนที่เรียนผานมาแลว  และ
เสริมกําลังใจในการที่จะใหผูเรียนใชแผนผังมโนทัศนนั้น ๆ 
           คณะกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร  ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ( 2525 : 49 )  ไดเสนอหลักการสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนไวดังนี้ 

1. ใชอุปกรณใหเหมาะสมกับบทเรียน  และวุฒิภาวะของนักเรียน  เพราะอุปกรณที่เหมาะสม
กับบทเรียนจะทําใหเนื้อหาที่ยากกลับงายขึ้น  ทําใหบทเรียนที่ซับซอนชัดเจนขึ้น  ซ่ึงการเลือกใช
อุปกรณนั้นครูจะเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบทเรียนและนักเรียนเพียงใด 
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2. การจัดประสบการณตรงใหนักเรียน  ใหไดสัมผัสของจริงมากที่สุดเทาที่โอกาสจะ
อํานวย  แตการนําประสบการณรองมาใชในการสอนก็สามารถทําใหนักเรียนเกิดความสัมพันธทาง
ความคิดดวยตนเองทําใหนักเรียนเกิดมโนทัศนขึ้นมาดวยตนเองได 

3. ใหนกัเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนสงเสริมใหรูจักคดิหาเหตุผล  รูจัก 
สังเกตและรูจกัจําแนกลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ ออกมาใหเห็นเดนชัด  จะทําใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเบือ้งตน  อันจะนําไปสูการสรางมโนทัศนตอไป 

4. เลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียนและนักเรียน  ในการสอนสิ่งใดก็ตามครู
จะตองเปนผูพิจารณาเลือกวธีิสอน  และจดักิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรยีน  วิธีสอนบางวธีิ  เชน  วิธีการ
สอนแบบบรรยาย  ควรนํามาใชนอยที่สุด  เพราะการสอนวิธีนี้จะทาํใหนกัเรียนเกดิมโนทัศนที่จะ
นําไปสูการสรางมโนทัศนอยางผิด ๆ ไดงาย 
           พนัส  หันนาคนิทร  ( 2526 : 30 )  ไดกลาวถึงการสอนมโนทัศนไวเปนขอ ๆ ดังนี้ 

1. จัดหาประสบการณที่เปนจรงิ  การอธิบายมโนทัศนจะชดัเจนหากวาการอธิบายนั้น 
สัมพันธกับสิ่งที่เขาใจอยูกอน  โดยเฉพาะหากเปนสิ่งทีม่ีลักษณะเปนของจริงหรือประสบการณจริง  
ในกรณีเชนนีก้ารหาอุปกรณการสอนที่ตรงกับเรื่อง  จะชวยใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองไดดีขึ้น 

2. แถลงกฎตาง ๆ ใหชัดเจน  ประสบการณที่เปนจริง  ส่ิงที่จําเปนในการสรางมโน
ทัศนใหมแกนกัเรียน  ประสบการณที่แถลงออกมาอยางชัดเจนนั้น  ยอมจะสรางมโนทัศนที่ถูกตอง
และชัดเจน  ส่ิงหนึ่งที่จะชวยไดมากคือพยายามใหนักเรยีนแถลงมโนทัศนออกมาดวยตนเอง 

3. การใหคําอธิบายอยางแจมแจงในการอธิบายของครูจะตองพยายามใหหลักการที่
ไดผลในการคดิเชน  ใชคําพดูที่นักเรยีนคุนเคย  ใชประโยคที่งาย ๆ เนนจุดสําคัญดวยการอธิบายซ้ํา  
ช้ีใหเห็นความสัมพันธของเรื่องยอยที่มีอยูในเรื่องใหญ  และใชคําถามในเรื่องที่เปนหวัใจของเรื่อง 
           จํานง   พรายแยมแข  ( 2534 : 54 )  กลาววาในการสอนเพื่อใหเกดิมโนทัศนนั้นควรจะ
คํานึงถึงหลักการ  และวิธีการดังนี ้

1. การที่เด็กจะเกดิมโนทัศน หรือใชมโนทัศนไดดีขึน้  จะเกดิขึ้นไดอยางชา ๆ ตอง
อาศัยเวลานานพอสมควร  ไมใชจะเกิดขึน้ภายในเวลาเพยีงอาทิตย  เดือน  หรือป  หมายความวาตอง
มีการฝกฝนกนัเรื่อย ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ  โดยหากําหนดทีแ่นนอนไมได  ดังนัน้ครูจึงตองเริ่มจาก
ส่ิงงาย ๆ ที่อยูใกลตัวกอน  แลวจึงคอย ๆ ขยายวงกวางใหไกลตัวออกไป 

2. ตองคํานึงถึงความพรอมของเด็ก  ทั้งทางกาย  จิตใจและสติปญญาเปนสําคัญ  ถาเด็ก
ขาดความพรอม  ผลสําเร็จจะไมเกดิขึ้นเลย 

3. ตองระลึกไวเสมอวา  มโนทัศนจะเกดิขึน้ไดก็ตอเมื่อมปีระสบการณในเรื่องนั้นมา
กอนดวยปริมาณที่มากพอ คอืตองไดเคยเรยีนรูมาแลวอยางละเอียดถ่ีถวนทุกแงทกุมุม 
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4. ในการสอนสิ่งใดก็ตาม  ตองมีตัวอยางประกอบใหมาก  รวมทั้งการใชอุปกรณ
ประกอบการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียนนั้น ๆ 

5. พยายามใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง  ( first  and  experience )  ใหมากที่สุด
เทาที่โอกาสจะอํานวย  เชน  พาเด็กไปศกึษานอกหองเรยีนกับสิ่งที่ตองการจะเรยีนรูโดยตรงจริง ๆ 
กับตนพืช  สัตว  หรือเร่ืองดนิ  หินแร  เปนตน 

6. ในขณะเดียวกันสืบเนื่องจากขอ  5. บางครั้งก็จําเปนตองใชประสบการณรอง                     
( Second  and  Experience )  มาใชในการสอนบาง  เพื่อใหเด็กเกิดประสบการณกับส่ิงที่ทดแทน
ของจริงบาง  เชนหุนจําลอง  รูปภาพหรือสัญลักษณแทนสิ่งของตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับชีวิตจริง 
ๆ ที่คนเราไมสามารถจะสัมผัสกับของจริงไดตลอดเวลา  อาจจะพบแตรูปภาพหรือหุนจําลอง  ก็
สามารถที่จะเรียนรูไดดวยวิธีทําใหเกิดความสัมพันธทางความคิด  ( Association  of  Ideas )  ขึ้นเอง 

7. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม  หรือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองใหมาก
ที่สุดสงเสริมใหเด็กรูจักใชความคิดหาเหตผุลอยูเสมอ  โดยรูจกัสังเกตและแยกแยะลักษณะเฉพาะ
ของสิ่งตาง ๆ ออกมาใหเห็นอยางเดนชดัได  ( Sense  of  Discrimination ) 

8. พยายามขจัดวธีิการบอกหรอืบรรยายดวยปากเปลาออกไปใหมากที่สุด  เพราะอาจจะ
ทําใหเด็กเกิดมโนภาพ  เพื่อสรางมโนทัศนอยางผิด ๆ ไดงาย  ซ่ึงเราจะพบเห็นอยูเสมอวาผูฟง
ปาฐกถามักจะสรุปหัวขอสําคัญ  ( Concept )  ไดไมคอยจะตรงกัน  ในกรณีของการสอนก็เชนกัน 

            การสอนเพื่อใหแผนผงัมโนทัศนนั้น  ผูสอนจะตองระบุพฤติกรรมที่คาดหวังใหชัดเจนวา 
ตองการจะใหผูเรียนทําอะไรไดบาง  จัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน  เลือกใชอุปกรณใหมีความ
เหมาะสมกับบทเรียน  และวุฒิภาวะของนักเรียน  ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ สงเสริม
ใหคิดหาเหตุผล  และจัดจําแนกลักษณะของสิ่งตาง ๆ อันจะนําไปสูการสรางแผนผังมโนทัศน 
 
ประโยชนของแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอน 
           แผนผังมโนทัศนเปนแผนผงัที่แสดงถึงความสัมพันธของเนื้อหาสาระ  หรือความคิด
ตาง ๆ ใหมองเห็นถึงโครงสรางในภาพรวม  โดยใชสัญลักษณเชื่อมโยงความคิดหรือสาระนั้น ๆ 
แผนผังมโนทัศนมีความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู  นักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของ
แผนผังมโนทัศนไวหลายทานดังนี ้
           อะนาดนิ  ( Arnaudin , อางถึงใน  พิทักษ  เจริญวานิช  2531 : 27 )  กลาวถึงประโยชน
ของแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอน  ดังนี ้
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1. แผนผังมโนทัศน  ชวยใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายแสดงความรูที่
ไดรับอยางแทจริง  ไมใชการเรียนรู  และทองจํา 

2. แผนผังมโนทัศน  จะชวยใหนักเรยีนสามารถแยกความแตกตางระหวางความเคยชนิ
ของนักเรียนกบัความเขาใจที่แทจริงตอมโนทัศนที่ศึกษาอยางแทจริง 

3. แผนผังมโนทัศนชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายงายขึ้น 
4. แผนผังมโนทัศนเปนวิธีการศกึษาที่มีประสิทธิภาพพบไดจากนกัเรียนที่ใชวิธี 

การเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนจะไดรับคะแนนสูงกวานักเรียนทีไ่มไดใชแผนผังมโนทัศน 
5. แผนผังมโนทัศน  สามารถใชเปนเครื่องมอืในการประเมินผล  สามารถเปรียบเทียบ

แผนผังมโนทัศนกอนกับหลังเรียน  เพื่อแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูของนักเรียน 
6. แผนผังมโนทัศน  ใชเปนเครื่องมือในการเตรียมการสอนชวยในการพิจารณาหัวขอ

ในการสอนใชแผนผังมโนทัศนในการสอน  ใชทบทวนเนื้อหากอนที่จะเรียน  และใชแผนผังมโน
ทัศนในการเรียนในระหวางครูกําลังบรรยาย 
           มาโลน  และเดกเคอร  ( Malone  and  Dekker , อางถึงใน  ประทีป  ชูหมื่นไวย  2540 : 
18 )  ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศนชวยในการสอนไวดังนี้ 

1. ชวยผสมผสานความรูใหมใหเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลวทําใหผูเรียนเขาใจไดงาย
และมีความคงทนในการจํา 

2. ชวยใหเกิดแรงจูงใจและทาทายเมื่อนํามาใชตอนเริ่มตนเรียนเรื่องใหม  และทําให
ผูเรียนรูอะไรบาง 

3. ชวยแสดงโครงสรางของเรื่องที่เรียนวามีความซับซอนและแสดงความสัมพันธกับ      
มโนทัศนอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
           จากประโยชนของแผนผังมโนทัศนที่กลาวมาทั้งหมด  สรุปไดวา  แผนผังมโนทัศนจะ
เปนส่ิงที่ชวยในการสรุปบทเรียนของนักเรียนโดยมีการผสมผสานความรูใหมใหเทากับความรูเดิม
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของมโนทัศนหลัก  และมโนทัศนรอง  และครูผูสอนสามารถนํา
แผนผังมโนทัศนมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการสอนเพื่อใหครอบคลุมมโนทัศนทั้งหมดอีก
ดวย 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยในประเทศที่เก่ียวกับชุดการเรียนรู 
           ณัฐกานต  ทิพยประเสริฐ  ( 2541 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาการสรางชุดการสอน  กลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3  ทําการทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน 50 คน  มีขั้นตอนการสรางและพัฒนา  ดังนี้  ( 1 )  กําหนดหมวดหมู
เนื้อหาและประสบการณ   ( 2 )  กําหนดหนวยการสอน   ( 3 )  กําหนดหัวเรื่อง   ( 4 )  กําหนด
หลักการและความคิดรวบยอด   ( 5 )  กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง   ( 6 )  กําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน   ( 7 )  กําหนดแบบประเมิน   ( 8 )  เลือกและผลิตสื่อการสอน   ( 9 )         
หาประสิทธิภาพของชุดการสอน และ   ( 10 )  การใชชุดการสอน  ผลการวิจัย  พบวา   ( 1 )  ชุดการ
สอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.11 / 80.33  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวตามเกณฑ 
80 / 80     ( 2 )  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนกับนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนปกติมีผล          
การเรียนรูทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  แสดงวาผลการเรียนรู
ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใชชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่ เรียนดวยการสอน
ปกติ  และ( 3 )  นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการสอนอยูในระดับมากเมื่อเทียบกับเกณฑ 
           พรวิภา  แสงจันทร  ( 2542 : บทคัดยอ )  ไดพัฒนาชุดการสอนแบบวิเคราะหระบบ 
เร่ืองสารเคมี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทําการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวน 60 คน  มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  ( 1 )  ศึกษาวิธีการสรางชุดการสอน  ( 2 )  ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของกับเนื้อหา  ( 3 )  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการสอน  ( 4 )  วิเคราะหเนื้อหา  
( 5 )  ดําเนินการสรางชุดการสอน  ( 6 )  นําชุดการสอนเสนออาจารยผูควบคุมและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ  ( 7 )  พัฒนาชุดการสอนที่สรางขึ้น และ  ( 8 )  สรางแบบประเมินใชทดสอบกอนและ
หลังเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ( 1 )  ชุดการสอนแบบวิเคราะหระบบ  เรื่องสารเคมี  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 85.81 / 84.75 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว  ( 2 )  ผลการเรียนรู
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแตกตาง
จากการสอนแบบปกติ  กลาวคือ  นักเรียนที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางการเรียนตางกัน  เรียน
ดวยชุดการสอนกับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แตไม
พบวามีการปฏิสัมพันธกันระหวางวิธีสอนกับระดับความสามารถทางการเรียนของผูเรียน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 98

           วันเพ็ญ  มีคําแสน  ( 2544 : บทคัดยอ )  พัฒนาชุดการสอนสื่อประสม  เร่ืองทวีปเอเชีย : 
ดินแดนแหงความแตกตาง  ทําการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 45 คน  มี
ขั้นตอนการสอนและพัฒนาชุดการสอนดังนี้  ( 1 )  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ( 2 )  พัฒนาชุดการสอน
ส่ือประสม  ( 3 )  ทดลองใช และ  ( 4 )  ประเมินชุดการสอนสื่อประสม  ผลการวิจัยพบวา  ชุดการ
สอนสื่อประสมมีประสิทธิภาพเทากับ  86.11 / 86.16  สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80.80   
ผลการเรียนรูทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอนสื่อประสมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยผลการเรียนรูทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอนสื่อประสมมีคาเฉลี่ย
สูงกวาผลการเรียนรูทางการเรียนกอนเรียนดวยชุดการสอนสื่อประสม  และนักเรียนเห็นดวยอยาง
มากตอการเรียนโดยใชชุดการสอนสื่อประสม  คือนักเรียนเกิดความกระตือรือรน  นักเรียนเกิด
ความรูสึกมั่นใจตอการเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
           ศิริชัย  จิรจีรังชัย  ( 2545 : บทคัดยอ )  ไดพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ว203  
เร่ืองอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีขั้นตอนการสรางชุดการเรียนดังนี้  ( 1 )  ศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน  ( 2 )  พัฒนาชุดการเรียน    ( 3 )  ทดลองใชชุดการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2  จํานวน 35 คน  ( 4 )  ประเมินผล และปรับปรุงชุดการเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ชุดการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ว203  เร่ือง อาหาร  ที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเทากับ 81.43 / 82.63  
ผลการเรียนรูทางการเรียนหลังใชชุดการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียน และนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอชุดการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
           จริยา  ศรีสุดดี  ( 2545 : บทคัดยอ )  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  
เรื่องวิทยาศาสตรเพื่อการสรางสรรค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 มีขั้นตอนสรางชุด            
การเรียนรู  ดังนี้ ( 1 )  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ( 2 )  พัฒนาชุดการเรียนรู  ( 3 )  ทดลองใชชุดการเรียนรู 
และ  ( 4 )  ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  ชุดการเรียนรู เรื่อง
วิทยาศาสตรเพื่อการสรางสรรค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรูเทากับ  82.89 / 81.65  ผลการเรียนรูของนักเรียนหลังการใชชุดการเรียนรูมี
คะแนนสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชชุดการเรียนรูอยูในระดับ
ดี  คือมีความพึงพอใจตอส่ือของชุดการเรียนรู  และนักเรียนมีทักษะการทําโครงงานวิทยาศาสตรอยู
ในระดับดี 
 น้ําผ้ึง  บุญวิชัย  (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 
เร่ืองหนวยของชีวิตและชีวิตพืช   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีขั้นตอนการสรางชุดการ
เรียนรูดังนี้(1)ศึกษาขอมูลพื้นฐาน (2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู (3) ทดลองใช  
(4)ประเมินผลและปรับปรุงแกไข  ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรู เร่ืองหนวยของชีวิตและชีวิตพืช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 99

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับ 
84.94/84.60 ผลการเรียนรูของนักเรียนหลังการใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู          
นักเรียนมีความเห็นวาชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรุป  และเขาใจบทเรียนงายขึ้น  เกิด                    
ความสนุกสนานในการเรียนรู 
 
งานวิจัยตางประเทศที่เก่ียวกับชุดการเรียนรู 
           ดราแฮม  ( Draheim  1981 : Abstract )  ไดพัฒนาชุดการสอนสําหรับผูที่มีความเสี่ยง
ของภาวะไฮเปอรแอคทีฟภายในโรงเรียน  มีขั้นตอนการสรางและพัฒนา  ดังนี้  ( 1 )  ศึกษาและ
รวบรวมขอมูล  ( 2 ) วางแผน ( 3 )พัฒนาการรูปแบบขั้นตนของชุดการสอน  ( 4 )  ทดสอบขั้นตน
ในภาคสนาม  ( 5 )  ทดสอบภาคสนาม  ( 6 )  ปรับปรุงผลงานการปฏิบัติงาน  ( 7 )  ทดสอบ
ภาคสนามดานการปฏิบัติงาน และ  ( 8 )  ปรับปรุงชุดการสอนครั้งสุดทาย  ทําการทดลองกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ผลการวิจัยพบวา  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
ไวอยูในระดับรอยละ 70  คะแนนผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอชุดการสอน  คิดเปนรอยละ 97 
           ฮิลล  ( Hill  1987 : Abstract )  ไดทําการศึกษาชุดการเรียนรูรายบุคคลสําหรับการศึกษา
พยาบาล  ทําการทดลองกับนักศึกษาพยาบาล  59 คน  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนตามแบบแผนการพยาบาลกับนักศึกษาที่เรียนโดยใชชุด
การเรียนรูรายบุคคล  ผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลกลุม
ทดลองหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุม  ( p = .0009 ) 
           วิลสัน  ( Wilson  1989 : 416 )  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหชุดการสอนของครู
เพื่อแกปญหาในการเรียนของเด็กที่เรียนชาทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก  การลบ  ผลการวิจัย
พบวา  ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีกวาการสอนปกติ  ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยให
ครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่เรียนชา 
 
งานวิจัยในประเทศที่เก่ียวกับแผนผังมโนทัศน 
           ประทีป  ชูหมื่นไวย  ( 2540 : บทคัดยอ )  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เร่ืองทรัพยในดิน  ( ดิน , หิน , แร )  ระหวาง
การสอนโดยใชแผนผังมโนมติกับการสอนปกติ  โดยใชแผนผังมโนมติแบบลําดับชั้น  แบงกลุม
เปนกลุมทดลอง  จํานวน 41 คน  กลุมควบคุม  จํานวน  40 คน  วิธีการสอนโดยใชแผนผังมโนมติ  
มีขั้นตอนการสรางแผนผังมโนมติ  ดังนี้  ( 1 )  แบงเนื้อหาในบทเรียนเปนตอนสั้น ๆ                           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 100

( 2 )  วิเคราะหมโนมติที่สําคัญของเนื้อหา  และมโนมติที่เกี่ยวของทั้งหมด  แลวเขียนลงบนกระดาษ  
( 3 )  จัดลําดับมโนมติที่ไดวิเคราะห  ( 4 )  เรียงลําดับมโนมติ  ( 5 )  หาคํา  หรือขอความเชื่อมเพื่อ
แสดงความสัมพันธระหวางมโนมติใหมีความหมาย  แลวลากเสนเชื่อมโยงระหวางมโนมติ               
( 6 )  ตรวจสอบความ ถูกตองของแผนผังมโนมติ  โดยใหตรงกับเนื้อหาในการสรางแผนผังมโนมติ  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางไปจากกลุมควบคุม  อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยแผนผังมโนมติ  
นักเรียนใหมีการเรียนการสอนโดยใชแผนผังมโนมติ 
           ลออ  อางนานนท  ( 2541 : บทคัดยอ )  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ความคิดสรางสรรค  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เรื่องสิ่งแวดลอมทางสังคม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนแบบลําดับขั้น  ทําการ
ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนพระปฐมเจดีย  ( มหินทรศึกษาคาร )  จํานวน  
60 คน  แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  30 คน  กลุมทดลองไดรับการสอนโดยใช
แผนผังมโนทัศน  กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  กลุมละ  12 
คาบ  คาบละ  20 นาที  โดยใชเนื้อหาเดียวกัน  ผลการวิจัยพบวา  ( 1 )  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05( 2 )  ความคิด
สรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ( 3 )  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองภายหลังการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ( 4 )  ความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองภายหลังการทดลองมี
ความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           อนุพันธ  ราศี  ( 2541 : บทคัดยอ )  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  สารรอบตัวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ระหวางการสอนโดยใชแผนผังมโนมติกับการสอน  โดยใชแผนผัง
มโนมติแบบลําดับขั้น  และแผนผังมโนมติแบบแมงมุม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1  จํานวน  93 คนแบงเปนกลุมทดลองจํานวน  46 คน  กลุมควบคุมจํานวน  47 คน  มีขั้นตอน 
การสรางแผนผังมโนมติ  ดังนี้  ( 1 )  ใหนักเรียนระบุมโนมติที่สําคัญจากบทเรียน  และเขียนใส
แผนกระดาษสี่เหล่ียม  ( 2 )  จัดเรียงลําดับมโนมติ  และจัดกลุมมโนมติที่มีความสัมพันธกัน  โดย
การเคลื่อนยายแผนกระดาษสี่เหล่ียม  ( 3 )  หาคําเชื่อมแสดงความสัมพันธแตละมโนมติเขาดวยกัน  
( 4 )  เชื่อมโยงความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ดวยเสนเชื่อม  คํานึงถึงลําดับมโนมติ  ผลการวิจัย
พบวา  กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง
สารรอบตัว  แตกตางจากกลุมควบคุมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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           มงคล  เสนามนตรี  ( 2542 : บทคัดยอ )  ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  เรื่องโลก       
สีเขียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ระหวางการสอนโดยใชผังมโนมติรูปตัววีกับการสอน
ปกติ  มีขั้นตอนการสรางผังมโนมติรูปตัววี  ดังนี้  ( 1 )  ใหนักเรียนทําความเขาใจกับความหมาย  
ลักษณะของมโนมติ  เหตุการณ  และวัตถุส่ิงของ  ( 2 )  แนะนําการบันทึกขอมูล  และการตั้งคําถาม
นํา โดยช้ีใหเห็นวาลักษณะของการบันทึกขอมูลนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของคําถาม  ( 3 )  อธิบายให
นักเรียนเขาใจเกี่ยวกับการจัดกระทําขอมูล  ( 4 )  อธิบายใหนักเรียนเขาใจความหมายของหลักการ  
และทฤษฎี  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องโลกสีเขียว  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนมติรูปตัววีสูงกวานักเรียนที่สอนปกติ
ตามคูมือครูของ  สสวท.  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนมติรูปตัววีสูงกวานักเรียนที่สอนปกติตาม
คูมือครูของ  สสวท.  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
           ลําดวน  โสตา  ( 2545 : บทคัดยอ )  ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอน  วิชาวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรูกับ          
การใชแผนผังมโนทัศนแบบลําดับขั้น  มีขั้นตอนการสรางแผนผังมโนทัศน  ดังนี้  ( 1 )  ศึกษาชุด
บัตรคําที่กําหนด  ( 2 )  จัดเรียนมโนมติ  โดยใหมโนมติที่กวางสุดอยูดานบน  แลวจัดเรียงมโนมติที่
สําคัญลดหลั่นกันลงมา  จนถึงมโนมติที่เฉพาะเจาะจง  ( 3 )  หาคําเชื่อมความสัมพันธแตละมโนมติ
เขาดวยกัน       ( 4 )  เชื่อมโยงความสัมพันธของมโนมติตาง ๆ ดวยเสนเชื่อมตามลําดับขั้น  มโนมติ
ที่มีความหมายครอบคลุมไปจนถึงมโนมติเฉพาะเจาะจง  ผลการวิจัยพบวา  กอนเรียนนักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  15.73  คิดเปนรอยละ  38.33  หลังเรียนนักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  27.80 คะแนน  คิดเปนรอยละ  65.60  แสดงวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแผนผังมโนมติ  ทําใหนักเรียนมี
พัฒนาการดานการเรียนรู  และดานทักษะทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแผนผังมโนทัศนตางประเทศ 
           เกอรเลย  ( Gurley  1982 : Abstract )  ไดทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสอนระหวาง
การใชมโนมติรูปตัววีและผังมโนมติกับการสอนแบบมีเงื่อนไข  โดยใชคําถามจากตําราเรียนและ
คูมือปฏิบัติการ ทําการทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาชีววิทยา  ผลการวิจัยพบวา  
ความสามารถในการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตพบวา
ลักษณะของการตอบคําถามของกลุมทดลองจะดีกวากลุมควบคุม  เจตคติตอวิชาชีววิทยาของ
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นักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกัน  กลาวคือ  กลุมทดลองจะมีความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาเปน
อยางดี  โดยนักเรียนมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการระหวางความคิดกับ                
การกระทํา  และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการทดลองเขากับเนื้อหาในตําราเรียนไดอยางเขาใจ  แต
จากการสัมภาษณรายบุคคลพบวาการสอนโดยการใชแผนผังมโนมติกับมโนมติรูปตัววีเปนเรื่อง
ยากสําหรับผูเรียน  ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะไววาการสอนโดยใชมโนมติรูปตัววีและแผนผงัมโนมติ
ควรใชระยะเวลาพอสมควรจึงทําใหไดผลที่นาเชื่อถือได 
           โนแวค , โกวนิ  และจอนหเชน  ( Novak , Gowin  and  Johansen  1983 : 625 - 645 )  
ทําการวิจยัโดยใชแผนผังมโนมติและมโนมติรูปตัวว ี  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการสรางแผนผังมโน
มติและมโนมติรูปตัววี  ผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร  เกรด 4  และ เกรด 8  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย  ไดแก  แผนการสอนโดยใชแผนผังมโนมติและมโนมติรูปตัววี  แบบทดสอบวัดผล          
การเรียนรูทางการเรียน  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนเกรด 7  และเกรด 8  มีความสามารถในการสรางมโนมติรูปตัววแีละผังมโนมติไดแตยังต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  และพบวานักเรียนเกรด 7  มีความสามารถในการสรางมโนมติรูป
ตัววีสูงกวานกัเรียนเกรด 8  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะระยะเวลาทีใ่ชแตกตางกันธรรมชาติของ
เนื้อหาวิชาที่ใชในการเรยีนการสอนแตกตางกัน  นอกจากนีย้ังพบวา  นกัเรยีนที่เรียนรูโดยใช
แผนผังมโนมติและมโนมตรูิปตัววีมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวากลุมควบคุม 
           จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศนทั้งในและ
ตางประเทศ  สรุปไดวา  การเรียนรูดวยชุดการเรียนรู  และแผนผังมโนทัศน  จะทําใหนกัเรียนมีผล
การเรียนรูสูงขึ้น  นักเรยีนมีความกระตือรือรนในการเรยีน  และมีเจตคติที่ดีตอการเรยีนดวย 
 

สรุป 
 

          การพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ดาน    
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3     
( ม.1 – ม.3 )  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศน  การเรียน
ดวยชุดการเรียนรู นั้น  ผูเรียนจะตองลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูคอยใหคํา   
แนะนํา  ปรึกษา  ในเรื่องที่นักเรียนตองการใหความชวยเหลือ  อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการเรียนรู  
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และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิด  ฝกทักษะในดานของการตัดสินใจ  สามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง  ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  ในชุดการ
เรียนรูยังไดนําแผนผังมโนทัศนมาชวยในการสรุปบทเรียน  เพื่อทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจใน
หลักการของเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น  ในการที่จะแสดงถึงความสัมพันธของมโนทัศนหลัก        
มโนทัศนรอง   และมโนทัศนยอยที่มี ลําดับลดหล่ันกันออกไป   โดยมีขอความเชื่อมแสดง
ความสัมพันธของมโนทัศนเหลานั้น  เปนการฝกใหผูเรียนไดรูจักคิด  และจําแนกลักษณะของสิ่ง
ตาง ๆ ออกมาไดอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการสรางแผนผังมโนทัศนไดอยางถูกตอง 
          ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู ที่ไดเสนอมานั้น  พบวามีขั้นตอนการ
สรางชุดการเรียนรู ดังนี้  ( 1 )  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู  วิเคราะหหลักสูตร
แนวทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดการเรียนรู  ( 2 )  พัฒนาชุดการเรียนรู  โดยนํา 
ชุดเรียนรู ฉบับรางมาตรวจสอบหาประสิทธิภาพโดยผูเช่ียวชาญ  เพื่อหาคาความสอดคลองจากคา 
IOC  นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข  แลวหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู แบบรายบุคคลและแบบ
กลุมยอย  และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  ( 3 )  ทดลองใชชุดการเรียนรู   นําชุดการเรียนรู 
ที่สรางขึ้นไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  โดยหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  ( 4 )  
ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู   วิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ  คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบน        
มาตรฐาน  และคา  t – test  โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู   ผลการเรียนสวน
ใหญ  พบวา การนําชุดการเรียนรูมาใชในกิจกรรมการเรียนรู  สามารถทําใหนักเรียนรูสูงขึ้น  
กลาวคือ  ผลการเรียนรูหลังใชชุดการเรียนรู มีคะแนนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการเรียนรู  
           นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนผังมโนทัศน พบวา  มีขั้นตอน  ดังนี้  ( 1 )  
อานเนื้อหาใหเขาใจ  โดยแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ จากตํารา  ( 2 )  ระบุมโนทัศนหลักดวยการ         
จดบันทึกหรือขีดเสนใต  ( 3 )  เขียนรายช่ือมโนทัศนที่เกี่ยวของ  แลวเรียงลําดับมโนทัศนหลัก      
มาจนถึงมโนทัศนเฉพาะ  ( 4 )  เขียนเปนแผนผังมโนทัศนหลักอยูดานบน  มโนทัศนรองลดหลั่น
กันลงมา  แลวลากเสนระหวางมโนทัศนโดยมีคําหรือขอความเชื่อมระหวางมโนทัศน  และ  ( 5 )  
ตรวจสอบความถูกตองของแผนผังมโนทัศน  เพื่อใหไดแผนผังมโนทัศนที่ถูกตองสมบูรณ  จาก
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยแผนผังมโนทัศนมีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่
ไมไดรับการเรียนดวยแผนผังมโนทัศน 
           จากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู และ แผนผังมโนทัศน  
ที่ไดกลาวมาขางตน  พอสรุปไดวา  การนําชุดการเรียนรู โดยใชแผนผังมโนทัศน   มาชวยในการ
สรุปบทเรียนนั้น  จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุด
การเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เพื่อใช
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เปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ซ่ึงองคประกอบของชุดการเรียนรู 
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย  ( 1 )  คํานํา  ( 2 )  วัตถุประสงค  ( 3 )  คูมือสําหรับครู  
ประกอบดวย  คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู   บทบาทของครูผูสอน  ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู   
แผนการ    จัดการเรียนรู  และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ  กิจกรมการทดลอง      ( 4 )  คูมือ
สําหรับนักเรียน  ประกอบดวย  ใบงาน  ใบความรู  ส่ือการเรียนรู  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  และ
แนวเฉลยโดยมีขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนรูดังนี้  ( 1 )  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุด
การเรียนรู    ( 2 )  พัฒนาชุดการเรียนรู   ( 3 )  ทดลองใชชุดการเรียนรู และ   ( 4 )  ประเมินผลและ
ปรับปรุงชุดการเรียนรู    
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

           การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนเร่ือง  บรรยากาศ  สําหรับ       
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   เปนการวิจัยและพัฒนา  ( Research  and  Development )  มีขั้นตอน
ในการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (Research): การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
           ขั้นตอนที่  2 พัฒนา (Development): การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  
           ขั้นตอนที่  3 การวิจัย (Research): การทดลองใชชุดการเรียนรู  
           ขั้นตอนที่  2 พัฒนา (Development): การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  
 
ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (Research): การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
           วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผัง
มโนทัศนเร่ือง  บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรู     
วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3  ( ม.1 – ม.3 ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  เพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ  เร่ือง
บรรยากาศ  4  หนวย  สาระที่  6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกในการนํามาสรางชุดการเรียนรู  

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู และ  แผนผังมโนทัศน 
ทั้งในและตางประเทศ 

3. ศึกษาความตองการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน 
เร่ือง  บรรยากาศ  โดยใชแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรู   สอบถาม         
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ จํานวน 35 คน เกี่ยวกับ1) รูปแบบหรือ
ลักษณะของชุดการเรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุดการเรียนรู   3) ส่ือการเรียนการสอน    
4) การวัดและประเมินผลการเรียนรูในชุดการเรียน     5) รูปแบบแผนผังมโนทัศน   6) ขอเสนอแนะอื่น  ๆ

4. ศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ือง  บรรยากาศ  จากครูผูสอนวิชา 
วิทยาศาสตร   อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน   5 คน   ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา   
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วิทยาศาสตร  ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน  และดานชุดการเรียนรู  จํานวน 3 คน เพื่อใหทราบ
ความคิดเหน็ในดานเนื้อหาสาระ กิจกรรมของชุดการเรียนรู และการวดัผลประเมินผล เพื่อพัฒนา
ชุดการเรียนรู 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  สําหรับศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู ดังนี้ 
1. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรู นําไปสอบถาม    

นักเรียนจํานวน  35 คน 
1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

        ตอนที่  1 สอบถามดานสถานภาพและขอมูลทั่วไป ของนักเรียนเกี่ยวกับ เพศ  
อายุ  ประสบการณในการเรียนเกี่ยวกับแผนผังมโนทัศน  จํานวน  4 ขอ 

        ตอนที่  2 สอบถามความตองการในการเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบ และเนื้อหาของ 
ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ือง  บรรยากาศ  จํานวน  6 ขอ  ดังนี้ 1)  นักเรียนมี                
ความตองการชุดการเรียนรูลักษณะใด 2)  นักเรียนมีความตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน     
ชุดการเรียนรูอะไรบาง   3) นักเรียนตองการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน     
เร่ืองบรรยากาศโดยใชส่ืออะไรบาง   4) นักเรียนมีความตองการใหมีการวัดและประเมินผล              
การเรียนรูในชุดการเรียนรูอะไรบาง    5) นักเรียนตองการใหในชุดการเรียนรูมีการใชแผนผัง              
มโนทัศนรูปแบบใด    6) ขอเสนอแนะอื่น  ๆ
                               ตอนที่  3 แบบสอบถาม และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการ
เรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ือง บรรยากาศ จํานวน 1 ขอ 

1.2 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
       ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 
       ขั้นตอนที่  2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามโดย 

กําหนดเปนประเด็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) 
              ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

และผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิทยาศาสตร  ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน   และดานชุด                 
การเรียนรูจํานวน  3   คน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ( Content  Validity )  แลวนําผล
ที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข ไดแก ปรับปรุงขอคําถามขอ 1  จาก “รูปแบบหรือลักษณะ
ของชุดการเรียนรู” เปน “นักเรียนมีความตองการชุดการเรียนรูลักษณะใด”  ปรับปรุงขอคําถามขอ 2 
จาก “นักเรียนมีความตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุดการเรียนรูอยางไรบาง”    เปน 
“นักเรียนมีความตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุดการเรียนรูอะไรบาง”    ปรับปรุง       
ขอคําถามขอ 3  จาก “นักเรียนตองการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู เรื่องบรรยากาศโดยใชส่ือลักษณะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

107
 

 

อยางไร”  เปน “นักเรียนตองการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศ
โดยใชส่ืออะไรบาง”  ปรับปรุงขอคําถามขอ 4  จาก “นักเรียนมีความตองการใหมีการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูในชุดการเรียนอยางไร” เปน “นักเรียนมีความตองการใหมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในชุดการเรียนรูอะไรบาง”  นําแบบสอบถามมาหาคาดัชนีความสอดคลอง     
( Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC )ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00                    
( รายละเอียดดังตารางที่  18  ภาคผนวก  ค  หนา195) 
                              ขั้นตอนที่  4  นําผลที่ไดจากการสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปใช
สอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2 โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ จํานวน 35 คน 

1.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
                       นําขอมูลจากแบบสอบถามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เกี่ยวกับการพัฒนา    
ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ือง  บรรยากาศ  จํานวน  1 ฉบับมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคา
รอยละ  ( % )  และวิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา ( Content  Analysis )  และ
นําเสนอแบบพรรณนาความ 

2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  ( Structure  Interview )  สัมภาษณขอมูลพื้นฐาน   
ดานเนื้อหาสาระ   รูปแบบของการจัดกจิกรรมสาํหรับการพัฒนาชุดการเรียนรูและการวัดผลประเมนิผลจาก
ครูผูสอนวทิยาศาสตร  จํานวน  5 คน ผูเชีย่วชาญดานเนือ้หาวทิยาศาสตร จํานวน 1 คน ดานวธีิสอนแบบ
แผนผังมโนทัศน    จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู จํานวน 1 คน     รวมจํานวนทั้งหมด 8 คน 

2.1 ลักษณะของแบบสัมภาษณ  มีรายละเอียด  ดังนี ้
        ตอนที่  1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบ  

สัมภาษณเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน  และประสบการณ  ในการพัฒนาชุด
การเรียนรู  จํานวน  5 ขอ 
                               ตอนที่  2  แบบสัมภาษณขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู ดาน
เนื้อหาสาระ  และรูปแบบของการจัดกิจกรรม  จํานวน  6 ขอ  ไดแก (1)  ทานคิดวาลักษณะของ              
ชุดการเรียนรูแบบใดที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( 2 )  ทานคิดวารูปแบบของ        
การจัดกิจกรรมในชุดการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ควรเปนอยางไร  ( 3 )  
ทานคิดวาชุดการเรียนรูควรจะมีองคประกอบอะไรบาง  ( 4 )  ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในชุดการเรียนรูควรจะดําเนินการอยางไร  ( 5 )  ทานคิดวาในชุดการเรียนรูควรใชรูปแบบแผนผัง      
มโนทัศนแบบใด  ( 6 )  ทานคิดวาควรมีส่ือและการวัดประเมินผลในชุดการเรียนรู ลักษณะอยางไร  
                               ตอนท่ี  3 แบบสัมภาษณขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู
โดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศ จํานวน 1 ขอ 
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2.2    ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุด 

การเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  
          ขั้นตอนที่  2 สรางแบบสัมภาษณตามขั้นตอนที่ 1 โดยนํามากําหนดเปน 

ประเด็นสัมภาษณ 
               ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ 

ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิทยาศาสตร  ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน  และดานชุดการเรียนรู
จํานวน 3 คน    ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา    ( Content  Validity )  แลวนําแบบสัมภาษณที่ไดที่ไดจาก
การตรวจสอบ   มาปรับปรุงแกไข  ไดแก ปรับปรุงขอคําถามที่ 1  จาก  “ ลักษณะของชุดการเรียนรูแบบใดที่
เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ”  เปน  “ทานคิดวาลักษณะของชุดการเรียนรูแบบใดที่
เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”  ปรับปรุงขอคําถามขอ 6   จาก  “ทานคิดวาการวัดและ
ประเมินผลผลใน       ชุดการเรียนรูควรมีลักษณะอยางไร”  เปน  “ทานคิดวาควรมีส่ือและการวัด
ประเมินผลในชุดการเรียนรู ลักษณะอยางไร”   นําแบบสัมภาษณมาหาคาดัชนีความสอดคลอง                
( Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC )ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00                   
( รายละเอียดดังตารางที่  19  ภาคผนวก  ค  หนา 196 ) 

         ขั้นตอนที่  4 นําแบบสัมภาษณที่ไดตรวจสอบไปสัมภาษณครูผูสอน 
วิทยาศาสตร  ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิทยาศาสตร  ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน  และดาน
ชุดการเรียนรู 

2.3    การสัมภาษณ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูเชี่ยวชาญในดาน

เนื้อหาวิทยาศาสตร   ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน  ดานชุดการเรียนรู  และครูผูสอน
วิทยาศาสตร  เพื่อขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยกําหนดวนั  เวลา  สถานที่ในการสมัภาษณ  และจัดสงประเดน็ใน 
การสัมภาษณใหทราบลวงหนา 

3. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณโดยการแนะนําตัว และขออนญุาตผูใหสัมภาษณ
ทําการบันทึกเสียง  และบนัทึกภาพ  พรอมทั้งบอกถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
สัมภาษณตามแบบสัมภาษณที่ไดสรางขึ้น 

4. จัดเตรียมขอมลูที่ไดจากการสัมภาษณ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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2.4     วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ  โดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกบั 
การพัฒนาชุด   การเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เรื่องบรรยากาศ  มาวิเคราะหสถานภาพ  และขอมูลทั่วไป  โดยใช
คารอยละ  ( % )  และวิเคราะหความตองการโดยวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis )  แลวนํามาเสนอแบบพรรณนา
ความ   

   จากที่ไดกลาวมาผูวิจัยสรุปวธีิดําเนินการวิจยัในขัน้ตอนที่  1 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่  3 สรุปวิธีดําเนนิการวิจัยข้ันตอนที่ 1 ศึกษาขอมลูพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ / การวิเคราะห
ขอมูล 

• เพื่อวิเคราะห 
หลักสูตรการศึกษา  ขัน้ พ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการ
เรียนรู    วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่  3              
( ม.1 – ม.3 ) 

• วิเคราะห 
หลักสูตร 
 

• หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2544  กลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร 

วิเคราะหเนื้อหา   (Content 
Analysis )  เสนอแบบพรรณนาความ 

• เพื่อศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับชุด การเรียนรู
และ แผนผังมโนทัศน 

• ศึกษา 
เอกสาร 
 

• เอกสารและงานวิจัย 
 

วิเคราะหเนื้อหา (Content  
Analysis ) เสนอแบบพรรณนาความ 

• เพื่อศึกษาความ 
ตองการชุดการเรียนรู 
 

• สอบถามความ 
ตองการของนักเรียน 

• นักเรียนช้ัน   
               มัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน  
              35   คน 

แบบสอบถาม คาสถิติที่ใชเปนคา 
รอยละ      ( % )      วิเคราะหเนื้อหา                       
( Content  Analysis ) 

• เพื่อศึกษา   ความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา    
รูปแบบของการจัด             
กิจกรรมและการวัดผล
ประเมินผลในชุดการเรียนรู 

• สัมภาษณ 
ความคิดเห็น 

• ครูผูสอนวิทยาศาสตร   
 จํานวน  5 คน 
• ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
วิทยาศาสตรจํานวน  1 คน 
• ผูเช่ียวชาญดานวิธีสอนแบบ 
แผนผังมโนทัศน  จํานวน  1 คน 
• ผูเช่ียวชาญดานชุด การเรียนรู 
 จํานวน  1 คน 

แบบสัมภาษณ 
คาสถิติที่ใชเปนคา รอยละ ( % ) 
การวิเคราะหเนื้อหา   
( Content  Analysis ) 
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ขั้นตอนที่  2  พัฒนา  ( Development ) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู 
           วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน 
เร่ือง  บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  วิธีดําเนนิการ  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหในขั้นตอนที่  1  มาเปนแนวทางในการพัฒนาชุด การเรียนรู          
ฉบับราง 

2. ดําเนินการสรางชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่อง  บรรยากาศ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โดยในชุดการเรียนรูมีองคประกอบ  ดังนี้  ( 1 )  คํานํา  ( 2 )  
วัตถุประสงค     ( 3 )  คูมือสําหรับครู  ประกอบดวย  คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรูบทบาทของ
ครูผูสอน  ขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู  และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  
( 4 )  คูมือสําหรับนักเรียน  ประกอบดวย  ใบงาน  ใบความรู  ส่ือการเรียนรู  แบบฝกหัด  
แบบทดสอบ  และแนวเฉลย  ชุดการเรียนรูฉบับรางโดยใชแผนผังมโนทัศนเรื่อง  บรรยากาศ  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ประกอบดวย  5  ชุดการเรียนรู  คือ  ชุดการเรียนรูที่  1  องคประกอบและ
การแบงชั้นบรรยากาศ  ชุดการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิของอากาศ   ความชื้นและความกดอากาศ  ชุดการเรียนรูที่ 3  
เมฆและหยาดน้ําฟา  ชุดการเรียนรูที่  4   ลมและพายุ  ชุดการเรียนรูที่ 5  พยากรณอากาศ 

3. นําชุดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร   ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน  และดานชุดการเรียนรู  
จํานวน 3 คน เพื่อขอคําแนะนําในสวนที่บกพรอง  และขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ไดแกปรับปรุงจํานวนชุดการเรียนรู  จาก 7  ชุดการเรียนรู  คือ  1  องคประกอบและการแบงชั้น
บรรยากาศ      ชุดการเรียนรูที่  2  อุณหภมูิของอากาศ   ชุดการเรียนรูที่ 3  ความชื้นของอากาศ  ชุด            
การเรียนรูที่ 4   ความกดอากาศ     ชุดการเรียนรูที่  5  เมฆและฝน  ชุดการเรียนรูที ่ 6   ลมและพายุ  
ชุดการเรียนรู   ที่ 7   พยากรณอากาศ   เปน  5  ชุดการเรียนรู   คือ   ชุดการเรยีนรูที่ 1  องคประกอบและการ
แบงชัน้บรรยากาศ       ชุดการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ   ชุดการเรียนรูที่ 3  
เมฆและหยาดน้ําฟา  ชุดการเรียนรูที่  4  ลมและพายุ  ชุดการเรียนรูที่  5 พยากรณอากาศ  

4. นําชุดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแลวมาประเมินชุดการเรียนรูฉบับราง จากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานพินธ  จํานวน  3 คน  และผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 คน  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา          
วิทยาศาสตร  ดานวิธีสอนแบบแผนผงัมโนทัศน  และดานชุดการเรียนรู  เพื่อตรวจสอบ            
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ( IOC ) 
ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทานพจิารณาลงความคิดเห็น และใหคะแนนตามเกณฑดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน 
2540:117) 
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ใหคะแนนเทากับ +1  เมื่อแนใจวาชุดการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลอง
ใหคะแนนเทากับ      0    เมื่อไมแนใจวาชุดการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองหรือไม 
ใหคะแนนเทากับ   -1  เมื่อไมแนใจวาชุดการเรียนรู/แผนการสอนนั้นไมมีมีความสอดคลอง 

และพิจารณาความสอดคลองจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  จึงจะถือวาชดุการเรียนรูนัน้
มีความเที่ยงตรงในเนื้อหา   ไดคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC ) ของชุดการเรียนรูเทากับ 1.00          
( รายละเอยีดดงัตาราง ที่  20  ภาคผนวก ค  หนา  197) 

5. นําชุดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูเชีย่วชาญเสนอตอ
อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความสมบรูณของชุดการเรียนรูกอนจะนาํไปหา
ประสิทธภิาพ 
     6. นําชุดการเรียนรูที่ไดรับการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC )  ไปปรบัปรุง
แกไขแลวนํามาหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 สําหรับในการวจิัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับ  80 / 80  โดยทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนกัเรยีนชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 1  โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ที่
ไมใชกลุมตัวอยางและมีพื้นฐานความรูความสามารถ  และสภาพแวดลอมใกลเคียงกับกลุมตัวอยางโดย
วิธีการสุมอยางงาย   ( Simple Random Sampling  )  มีขั้นตอนดังนี ้

6.1 แบบรายบุคคล  ( Individual  Tryout )  นําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียน
โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่มี
ระดับผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกัน  คือ  เกง  ปานกลาง  ออน  ระดับละ  1 คน  
จํานวนทั้งหมด  3 คน  เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหาและความยากงายของภาษาคํานวณหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนไดคาประสิทธิภาพเทากับ 66.00/64.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  60/60  
ตามที่กําหนดไว แลวนํามาปรับปรุงแกไขดานเนื้อหาสาระและภาษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

6.2 แบบกลุมยอย  ( Small  Group  Tryout )  นําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับ
นักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2ที่มีระดับผลการ
เรียนรูทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันคือ  เกง  ปานกลาง  ออน  ระดับละ  3 คน  จํานวน
ทั้งหมด        9 คน  เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหาและความยากงายของภาษาคํานวณหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูไดคาประสิทธิภาพเทากับ  74.45/74.22 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  70/70 แลว
นํามาปรับปรุงแกไขดานเนื้อหาสาระและภาษาใหมีความเขาใจงายขึ้นกอนที่จะนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางจริง โดยมีการคํานวณคาสถิติ ดังนี้ 
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           80 ตัวแรก หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนรูโดยการ
ประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียนในแตละหนวยการเรียนรูของนักเรียน
ทั้งหมดคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80 
           สูตรที่  1 

 100A
N

x

1E ×
∑

=         

 
     เมื่อ         1E    = ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
                    ∑X = คะแนนรวมของแบบฝกหดัทายหนวยในแตละหนวยการเรียนรู 
                     N      = จํานวนนักเรยีน 
                    A      = คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรู 
           80 ตัวหลัง หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรูโดยการ
ประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนรูของนักเรียน
ทั้งหมด       คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 80 
           สูตรที่  2                

 100B
N

y

2E ×
∑

=  

 
           เมื่อ    2E   = ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
                    ∑y = คะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน 
                      N     = จํานวนนักเรียน 
                      B     = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน   
           นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูมาแกไข      กําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพ    E1/E2ไวที่  80/80  และในกรณีที่ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปไมถึง
เกณฑที่กําหนดไว  เนื่องจากมีตัวแปรที่ควบคุมไมไดเชน  สภาพความพรอมของผูเรียน  สภาพหองเรียน 
เปนตน  อาจยอมรับใหเกิดความพลาดได  รอยละ 2.5  ผูวิจัยกําหนดเกณฑการยอมรับไว  3 ระดับคือสูง
กวาเกณฑ  เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเปน 2.5 ขึ้นไป 

1. เทากับเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมเกิน  2.5 % 
2. ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมต่ํากวา 

 2.5%   ถือวายงัมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
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 ขั้นตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรู 
           ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
ดังนี้ 

1. ศึกษา  และวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรู  เร่ืองบรรยากาศ  จากหลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง  มาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่  3  ช้ัน     
มัธยมศึกษาปที่  1  ในเรื่องบรรยากาศ  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับเปนแนวทางในการกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และ
กําหนดชั่วโมง  เพื่อความเหมาะสม  และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

3. กําหนดสาระการเรียนรู  เพื่อนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู  โดยแบงเนื้อหา
ในเรื่องบรรยากาศ  เปน  5 หนวยยอย ดังนี้ 1) องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 2) อุณหภูมิ
ความชื้นและความกดอากาศ 3) เมฆและหยาดน้ําฟา 4) ลมและพายุ 5) พยากรณอากาศ 

 4.  สรางแผนการจัดการเรยีนรูทั้งหมด   5 แผน ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1   
องคประกอบและการแบงชัน้บรรยากาศ จํานวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ 
ความชื้นและ ความกดอากาศ  จํานวน  6  ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรยีนรูที่  3  เมฆและหยาดน้ําฟา 
จํานวน  3  ช่ัวโมง    แผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 ลม   และพายุ จํานวน  4  ช่ัวโมง แผนการจัด       
การเรียนรูที่  5  พยากรณอากาศ   จํานวน 3  ช่ัวโมง   แผนจะมีรายละเอียด  ดังนี้  หัวขอเร่ือง  
สาระสําคัญ  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู  กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการ
เรียนรู  การวดัและประเมินผล  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  และแบบ
ประเมินการสรางแผนผังมโนทัศน 

5.   นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ และ
ผูเชี่ยวชาญ เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมทางดานเนื้อหา  ภาษา  และกระบวนการจดักิจกรรม          
การเรียนรู 

6. นําแผนการจดัการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบ  มาปรับปรุงแกไข ผลการปรับปรุง
แกไขแผนการจัดการเรียนรู  มีดังนี้  (1) ปรับปรุงสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรูที่  1,2,3,4
และ5 ใหมีความเหมาะสม  ครอบคลุม และสอดคลองกับเนื้อหาสาระ (2) ปรับปรุงกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1,2,3,4และ5 ใหมีลําดับและขั้นตอนทีต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติกิจกรรม (3)  ปรับปรุงภาษาใหมีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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7. นําแผนการจัดการเรียนรับการปรับปรุงแกไข   มาหาคาดัชนีความสอดคลอง   ( Index of  Item  
Objective  Congruence : IOC )  ของแผนการจัดการเรียนรูไดคา   ดัชนีความสอดคลอง  เทากับ  1.00         ( รายละเอียดดัง
ตารางที่  21  ภาคผนวก  ค  หนา  198) 
           ผูวิจัยสรุปการวิธีการดําเนนิการวิจยัในขัน้ตอนที่  2 ดังตารางที่ 4 ดังนี ้
ตารางที่ 4  สรุปวิธีการดําเนนิการวจิัยในขัน้ตอนที่  2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 
 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ / การวิเคราะห

ขอมูล 
• เพื่อพัฒนาชุด 
การเรียนรูฉบับราง 

• พัฒนาชุดการเรียนรู 
ฉบับรางประกอบดวย 
1. คํานํา 
2. วัตถุประสงค 
3. คูมือสําหรับคร ู
- คําช้ีแจงในการใชชุด

การเรียนรู 
- บทบาทของครูผูสอน 
- แบบประเมินพฤติกรรม 
4.  คูมือสําหรับนักเรียน 
- ใบงาน 
- ใบความรู 
- สื่อการเรียนรู 
- แบบทดสอบ 
-       แนวเฉลย 

• ชุดการเรียนรู 
ฉบับราง 
 
●     นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●    แผนการจัดการเรียนรู/
หา คาประสิทธิภาพ  E1/E2  

• เพื่อหาคุณภาพ 
ของชุดการเรียนรู  
และปรับปรุงแกไข 

• ประเมินชุด       
การเรียนรูฉบับรางโดยให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไข 

• อาจารยผูควบคุม 
วิทยานิพนธ  จํานวน  3 คน 
• ผูเช่ียวชาญ 
จํานวน  3 คน 

• แบบประเมินชุดการ
เรียนรู 

• วิเคราะหเนื้อหา ( Content    
Analysis ) 

• หาดัชนีความสอดคลอง   IOC 
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ตารางที่  4  (ตอ) 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ /             

การวิเคราะหขอมูล 
• เพื่อหา           
ประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรูฉบับราง 

• การหาประสิทธิ 
ภาพชุดการเรียนรูฉบับ
รางแบบ  Individual  
Tryout  หาคา E1/E2ใช
เกณฑ  60/60 และ
ปรับปรุงแกไข 

• นักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 1/1  โรงเรียน    
นิวิฐราษฎรอุปถัมภ    ที่   ไมใช
กลุม ตัวอยาง  มีผลการเรียนรูเกง  
ปานกลาง  ออน  ระดับละ  1 คน   รวม
จํานวน 3 คน 

• ชุดการเรียนรูฉบับราง 
คาเฉลี่ยรอยละ (        )  ของ   
E1/E2 

• เพื่อหาประ 
สิทธิภาพของชุดการ
เรียนรูฉบับราง 

• การหาประ 
สิทธิภาพของชุดการ
เรียนรูฉบับรางแบบ 
Small  Group  Tryout 
หาคา E1/E2ใชเกณฑ  
70/70 

• นักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 1/1  
โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  มีผล
การเรียนรูเกง  ปานกลาง  
ออน  ระดับละ  3 คน  รวม
จํานวน 9 คน 

• ชุดการเรียนรูฉบับราง 
คาเฉลี่ยรอยละ (    )  ของ       
E1/E2 

• เพื่อปรับปรุง 
แกไขชุดการเรียนรู
ฉบับรางกอนนําไปใช
ทดลองจริง 

• ปรับปรุง 
แกไขชุดการเรียนรู 

• ชุดการเรียนรู 
โดยใชแผนผังมโนทัศน  
เรื่องบรรยากาศ 

• ชุดการเรียนรูฉบับราง 
• วิเคราะหเนื้อหา             

( Content  Analysis ) 
 

 
ขั้นตอนที่  3 การวิจัย (Research): การทดลองใชชุดการเรยีนรู 
           วัตถุประสงคเพื่อทดลองใชชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการวิจัยในครั้งนีแ้บบ Pre – 
Experimental  Design  แบบ One  Group  Pretest – Posttest  Design  (Tuckman  1999 : 159 – 160 )  
ดังตารางที่  5 
 
ตารางที่  5 แบบแผนการวจิัยแบบ  One  Group  Pretest – Posttest  Design 
 

การทดสอบกอนทดลอง ทดลอง การทดสอบหลังทดลอง 
1O    X                         

2O  
         

x

x
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   1O   แทน  การทดลองกอนการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
            X    แทน การเรียนโดยใชชุดการเรียนรู  
           2O   แทน  การทดสอบหลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู 
           ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  และ  1/2  ของโรงเรียน         
นิวิฐราษฎรอุปถัมภ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  2                
ปการศึกษา  2549  จาก  2  หองเรียน  รวมทั้งสิ้น   70 คน   
           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  ไดแก  นักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1/2  จํานวน  35 
คน  ของโรงเรียนนวิิฐราษฎรอุปถัมภ  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ไดมาจากการ
สุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย  ( Simple  Random  Sampling ) 
           ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง 
           ผูวิจัยไดนําชดุการเรียนรูที่สรางขึ้นไปทดลองกับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที ่  2           
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จํานวน 35 คน  โดยดําเนนิการทดลอง  เปนเวลา  6 สัปดาห ๆ ละ  3 ช่ัวโมง  รวมระยะเวลา            
18  ช่ัวโมง  ดงันี้ 

1. กอนใชชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศนั้นครูผูสอนมีการสอน
เนื้อหาเกี่ยวกบัแผนผังมโนทัศนใหกับนักเรียน  โดยใหนักเรียนฝกสรางแผนผังมโนทัศนกับเนื้อหา
ในหนวยการเรียนรูอ่ืน 

2. ครูศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เรื่องบรรยากาศ  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ใหเขาใจโดยละเอียด  

3. ครูจัดเตรียมชดุการเรียนรู  วสัดุอุปกรณที่ตองใชในการจดักิจกรรมใหครบถวน 
4. ทําการสอบกอนเรียน  ( Pretest )  กับนักเรยีน  ประมาณ  60 นาที 
5. ดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ   

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 มีขั้นตอนดังนี ้
5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ผูวจิัยแนะนําการใชชุดการเรียนรู  โดยบอกวัตถุประสงค

ของการเรียนดวยชุดการเรยีนรูและบทบาทของนักเรียนในการปฏิบัตกิิจกรรมในชุดการเรียนรู 
5.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  ผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ4 – 5 คน  จํานวน  8 

กลุมคละความสามารถของนักเรียนเกง  ปานกลาง  ออน  โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
5.2.1 ผูวิจัยอภิปรายกอนปฏิบัติการทดลอง  โดยแนะนําเกีย่วกบัวิธีการใชวัสดุ 

อุปกรณ  และสารเคมีตาง ๆ ที่ใชในการทดลอง  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
5.2.2 นักเรียนแตละกลุมทําการศึกษา  และปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยการเรยีนรู 
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5.2.3 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการทดลองหนาชั้นเรียน ใน
กรณี ที่มีการทดลองครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทดลอง  และสรุปผลการทดลองที่
ถูกตองนักเรียนแตละคนสรุปความรูที่ไดจากกิจกรรมเปนแผนผังมโนทัศน  ซ่ึงมีขั้นตอนการสราง
แผนผังมโนทัศน  ดังนี้ 

- นักเรียนกําหนดปญหา  หรือหัวขอที่ตองการเรียนรู  เพื่อสรางเปน 
 มโนทัศน  แลวรวบรวมมโนทัศนของเรื่องนั้น  ทําความเขาใจกับมโนทัศนเพื่อนํามาเรียบเรียงและ

จัดใหเชื่อมโยงกัน    อยางเปนระบบ 
- นําขอมูลที่ไดจัดลําดับมโนทัศนหลัก  มโนทัศนรอง  และมโนทัศน 

 ยอยใหมีความลดหลั่นสัมพันธกันอยางมขีั้นตอน 
- แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางมโนทัศนดวยเสนหรือ 

 สัญลักษณที่เหมาะสม  บอกความสัมพันธของมโนทัศนแตละมโนทัศนกํากับไวดวยการเชื่อมโยง
มโนทัศนอาจเปนไปตามลําดับขั้น  หรือมีการเชื่อมโยงขามสายกันก็ได 

- ครูผูสอนอธิบายการใชแผนผังมโนทัศน  เพื่อใชเปนประโยชนใน 
 การวิเคราะหความคิดหลัก  ความคิดรองและใหนกัเรียนเห็นตวัอยาง 

- ครูผูสอนใชคําถามนําทางเพื่อใหความคิดของผูเรียนขยายประเด็นมากขึ้น 
5.3 ขั้นสรุป  ใหนักเรียนอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปการอภิปราย

ความรูที่ไดรับจากชุดการเรียนรู 
6. หลังจากดําเนินการใชชุดการเรียนรูส้ินสุดลงแลว  จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน                      

( Posttest )  โดยใชแบบทดสอบแบบคูขนาน  ใชเวลาประมาณ  60 นาที 
           จากขั้นตอนดังกลาวขางตน  ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนการวิจัยในขั้นตอนที่  3 ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่  6  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่  3 ทดลองใชชุดการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ / การวิเคราะห
ขอมูล 

• เพื่อทดลอง 
ใชชุดการเรยีนรู
โดยใชแผนผัง
มโนทัศน  เร่ือง
บรรยากาศ  
สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่  1 

1. ศึกษารายละเอยีดชุดการ
เรียนรูใหเขาใจ 

2. จัดเตรียมชดุการเรียนรู
และวัสดุอุปกรณ 

3. ทําแบบทดสอบกอน
เรียน 

4. ดําเนินการทดลองใชชุด
การเรียนรู 
4.1 ขั้นนํา  ผูวิจยัแนะนํา

การใชชุดการเรียนรู  บอก
วัตถุประสงคและบทบาท
ของนักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

4.2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  
แบงนักเรียนกลุมละ  5 คน  
แตละกลุมปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน 

4.3 ขั้นสรุป  ใหนกัเรียน
อภิปรายกลุมแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
และสรุปความรูที่ไดรับ 
5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6. หาประสิทธิภาพ 
แบบภาคสนาม  ( Field  Tryout ) 
 

• นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่      
1/2     โรงเรียน      
นิวิฐราษฎร-
อุปถัมภ 

• ชุดการเรียนรูโดยใช
แผนผัง 

มโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1 
• คาเฉลี่ยรอยละ (   )  

ของ      E1/E2 
• วิเคราะหเนื้อหา ( Content   

Analysis ) 
• ส่ือวัสดุอุปกรณตาม

แผนการจัดการเรียนรู 
• แผนการจัดการเรียนรู 
• แบบทดสอบกอนและ

หลังเรียน 
 
 

          

x

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

119
 

 

ขั้นตอนที่  4 การพัฒนา (Development): การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชดุการเรียนรู 
           วัตถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินผลการเรียนรู  ความคิดเห็น  และการปฏิบัติงานของ
นักเรียน  มาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่อง
บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 เพื่อสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ทดสอบผลการเรียนรู 
            เครื่องมือที่ใช  ไดแก  แบบทดสอบผลการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศกอนเรียนและ
หลังเรียน   ซ่ึงเปนขอสอบคูขนาน  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน  20 ขอ  เปน
ขอสอบแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  วดัพฤติกรรมการเรียนรู  ดานความรูความจํา  ความเขาใจ             
การนําไปใช  วิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา  นักเรียนจะตองเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียง
คําตอบเดียว  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้  คือ  ถาตอบถูกให  ขอละ  1 คะแนน  ตอบผิด
หรือไมตอบใหขอละ  0  คะแนน  และแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน  2 ขอ  ขอละ  5 คะแนน 
                 การสรางและใชแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูทางการเรยีนแบบปรนยั  มขีั้นตอน  ดังนี ้
            1.  การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องบรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  แบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  เปนขอสอบคูขนาน  จํานวน  20 ขอ  ใหครอบคลุม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตามตารางวิเคราะหขอสอบ 
ตารางที่  7   ตารางวิเคราะหขอสอบสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  เร่ืองบรรยากาศ  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1 
 

พฤติกรรมท่ีตองการวัด สาระการ
เรียนรู/
มาตรฐาน      
การเรียนรู 

หนวย          
การเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

คว
าม
รู

คว
าม
เขา

ใจ 
การ

นํา
ไป
ใช  

การ
วิเค

ราะ
ห 

การ
ปร

ะเมิ
น

รวม
 

ช้ันบรรยากาศ 1.  สามารถอธิบาย
องคประกอบและการแบง
ช้ันของบรรยากาศได 

2     2 สาระที่  6 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก        
ว6.1-1 

อุณหภูมิ  
ความชื้น ความ
กดอากาศ 

2.  สามารถวัดและอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง
อุณหภูมิ ความชื้นและความ
กดอากาศได 

 1 1 1  3 
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ตารางที่  7 (ตอ) 
พฤติกรรมท่ีตองการวัด สาระการ

เรียนรู/
มาตรฐาน      
การเรียนรู 

หนวย        
การเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

คว
าม
รู

คว
าม
เขา

ใจ 
การ

นํา
ไป
ใช  

การ
วิเค

ราะ
ห 

การ
ปร

ะเมิ
น

รวม
 

1.  สามารถอธิบายการเกดิเมฆ 
ชนิดของเมฆ การเกิดฝนได 

1 1    2 

2.  สามารถอธิบายผลของ
ปริมาณน้ําฝนตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอมได 

 1 1   2 

สาระที่  6 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก            
ว6.1-1 

ปรากฏการณ
ลมฟาอากาศ 

3.  สามารถอธิบายและ
เสนอแนะวิธีปองกันภยัที่เกดิ
จากปรากฏการณทางลมฟา
อากาศ 

 1 1   2 

1.  สามารถแปลความหมาย
ของสัญลักษณและขอความใน
พยากรณอากาศและอธิบาย
ความสําคัญของการพยากรณ
อากาศ 

1 1 1 1  4 

2.สามารถอธิบายเกีย่วกับ
สาเหตุที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอณุหภูมิของโลก 

 1 1   2 

สาระที่  6  
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก 

พยากรณ
อากาศ 

3.  สามารถอธิบายและ
ยกตวัอยางปรากฏการณที่เกดิ
ตามธรรมชาติและจาก
กิจกรรมของมนุษย ที่สงผลตอ
การดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 1 1 1  3 

รวม  4 7 6 3  20 
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  2. นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน   
ตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ( Content  Validity )  โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอของ
แบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  แลวนําความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญมาหาคาดัชนี              
ความสอดคลอง ซ่ึงแบบทดสอบกอนเรียนมีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )  เทากับ 1.00 และคา
ดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 1.00 โดยดัชนีคาความสอดคลอง (IOC)  
มากกวาหรือเทากับ 0.50  แสดงวา  ขอสอบมีความเที่ยงตรง  ถาขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  
( IOC )  นอยกวา 0.50  จะตองนําไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดขอสอบจํานวน 20  ขอจํานวน 2 ฉบับ 

  3. นําแบบทดสอบที่ไดจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Analysis)   
จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข  แลวนาํไปทดลองกบันักเรียน  ( Tryout )  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   
ที่ไมใชกับกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบทั้ง  2 ชุด  กับนักเรยีนจํานวน  30 คน 
             4. นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนแบบทดสอบทั้ง  2 ชุด โดยใหคะแนน 1    
คะแนนในขอที่ตอบถูก  และให  0 คะแนนในขอที่ตอบผิด  แลวนําคะแนนที่นักเรียนแตละคนสอบ
ไดมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคาอํานาจจําแนก  ( r )  ที่มีคาตั้งแต  0.20 ขึ้นไป  และหาคาความยาก
งาย   ( p )  อยูระหวาง  0.20 – 0.80  คัดเลือกแบบทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียนตามเกณฑ
ดังกลาว  จํานวน  30 ขอ  จํานวน  2 ฉบับ(รายละเอียดดังตารางที่ 23 ภาคผนวก ค หนา 200) 
              5. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวจํานวน  20 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน  แลวนําไปทดลองกับนักเรียน  ( Tryout )  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30 คน  โดยการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของ
เพียรสัน  ( Pearson  product  moment  correlation  coefficient )  ( ลวน  สายยศ  และอังคณา  สาย
ยศ  2538 : 193 - 195 )  ไดคาความเชื่อมั่น ( ttr  )  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองบรรยากาศ  
ทั้ง 2 ฉบับ มีคาความเชื่อมั่น ( ttr  )  เทากับ 0.89  (รายละเอียดดังตารางที่ 24 ภาคผนวก ค หนา 201) 
            6. นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน
กับกลุมทดลอง  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1/2 โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ จํานวน 35 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง   
                การเก็บรวบรวมขอมูล  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
โดยวิธีทางสถิติ  เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
                          การวิเคราะหขอมูลทดสอบวัดผลการเรียนรู  โดยเปรียบเทียบผลการเรียนรูจากการทดสอบ
กอนทําการสอน  (Pretest)  และหลังดําเนินการสอนเสร็จส้ินแลว (Posttest) หาคาแบบไมอิสระ                               
(t – test dependent) 
       การสรางแบบทดสอบอัตนัย  จํานวน  2 ขอ มีขั้นตอนดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

122
 

 

            ขั้นตอนที่  1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบอัตนัย ผลการเรียนรูที่คาดหวังและคูมือ            
การประเมินผล   
           ขั้นตอนที่  2 สรางแบบทดสอบ จํานวน 2 ขอใหครอบคลุมเนื้อหาผลการเรียนรู        
ที่คาดหวัง 
           ขั้นตอนที่ 3 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารย        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อเสนอแนะแลวนําผลมาปรับปรุงแกไข  
            ขั้นตอนที่  4 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมา
เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบ 
           ขั้นตอนที่  5  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษา               
ปที่  1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30 คน  และนํามาหาคาความเชือ่มั่น  โดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา       ( α - Coefficient )  ของครอนบัค  ( Cronbach )   ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 
            ขั้นตอนที่  6 นําแบบทดสอบไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยชุดการเรียนรูเพื่อใชในการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ 
จํานวน   35   คน 
            การประเมินผลแบบทดสอบแบบอัตนัย  เร่ืองบรรยากาศ  มีเกณฑการประเมินโดยใหคะแนน
เปนรายขอ  มีรายละเอียดดังนี้ 
            ขอคําถามที่  1 ปญหาการทดลอง “อากาศมีแรงดันหรือไม” นักเรียนจะออกแบบ
การทดลองอยางไร จึงจะตอบปญหาการทดลองนี้ได 
            กําหนดเกณฑโดยใหคะแนนออกเปน  5 ระดับ  ดงันี้ 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
-  สามารถระบุ  และกําหนดตัวแปรไดถูกตองเปนบางสวน 1 
-  สามารถระบุตัวแปรตน / ตัวแปรตาม / ตัวแปรควบคมุ  
ในการทดลองอยางนอย  1 ตัวแปรไดถูกตองทั้งหมด 

2 

-  สามารถระบุตัวแปรตน / ตัวแปรตาม / ตัวแปรควบคมุ
อยางนอย  2 ตัวแปรในการทดลองไดถูกตองทั้งหมด 

3 

-  สามารถระบุตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  ตวัแปรควบคุมใน
การทดลองไดทั้ง 3 ตัวแปรและถูกตองทั้งหมด 

4 

-  สามารถระบุตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  ตัวแปรควบคุมในการทดลอง
ไดถูกตองทั้งหมด  และบอกวัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลองได 

5 
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 ขอคําถามที่  2 “บรรยากาศมีความสําคัญตอโลก อยางไร” 
 กําหนดเกณฑโดยใหคะแนนออกเปน  5 ระดับ ดังนี ้

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
-  สามารถอธิบายไดถูกตอง อยางนอย  1 ขอ 1 
-  สามารถอธิบายไดถูกตอง อยางนอย  2 ขอ 2 
-  สามารถอธิบายไดถูกตอง อยางนอย  3 ขอ 3 
-  สามารถอธิบายไดถูกตอง อยางนอย  4 ขอ 4 
-  สามารถอธิบายไดถูกตอง อยางนอย  5 ขอ 5 

 
  2.   ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

                 เครื่องมือที่ใช  ไดแกแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุด
การเรียนรูเกี่ยวกับความตองการในการเรยีนรูรูปแบบและเนื้อหาการเรยีนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน          

  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคดิเห็นของนกัเรยีนทีม่ีตอการเรยีนดวยชุดการ
เรียนรูมีรายละเอียด  ดงันี ้
           1.   ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของในการสรางแบบสอบถาม 

2.  ระบุวัตถุประสงคการสรางแบบสอบถาม ในการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนเกีย่วกบัการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู 

3.  กําหนดเนือ้หาใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่จะทําการประเมิน 
4.  รางแบบสอบถามโดยมีประเภทของคาํถามทั้งคําถามปลายเปดและคําถามปลาย

ปด   โครงสรางของแบบสอบถามมี  3 ตอน ไดแก 
          ตอนที่  1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
          ตอนที่  2 ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู 
          ตอนที่  3 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

5.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู  จํานวน  1 
ฉบับ  แบงเปน  3 ตอน ไดแก 

      ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนกัเรียน  
ไดแก  เพศ  อายุ  และอาชีพของผูปกครอง  เปนแบบตรวจสอบรายการ  ( Check  list ) 

      ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย
ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนเร่ือง  บรรยากาศ  เปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  
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กําหนดชวงความคิดเห็นของนักเรียนเปน  3 ระดับ  ไดแก  มาก  ปานกลาง  นอย  มีคะแนน 3,2,1  
ตามลําดับ  จํานวน  10 ขอ   

       ตอนที่  3 แบบสอบถามความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด         (Open Ended From) จํานวน 1 ขอใหนักเรียนเขียนพรรณนาความ 
  6.     นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน  4 
ทาน  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานภาษา  และผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน  เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ( Content  Validity )  และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง             
( IOC ) ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ของแบบสอบถามความคิดเห็น  เทา 1.00  (รายละเอียด
ดังตารางที่ 22ภาคผนวก ค หนา 199)    
  7.  นําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางคือนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ จํานวน 35 คน ซ่ึงกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2    
ปการศึกษา 2549 หลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 
            วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุด     
การเรียนรู มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1.  หาคาความถี่  และคารอยละ  ( % )  ของขอมูลในแบบสอบถามตอนที่  1 
  2.  หาคาเฉลี่ย (  X   )  และสวนเบี่ยงเบน (S.D.)  ในแบบสอบถามตอนที่  2  โดยม ี
เกณฑการใหคะแนนดังนี ้
            เห็นดวยนอย  ใหคะแนน 1 คะแนน 
          เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนน 2 คะแนน 
            เห็นดวยมาก  ใหคะแนน 3 คะแนน 
            วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2  เกีย่วกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู ผูวิจัยนําผลมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและไดใชแนวคดิของ
เบสท (Best 1986:195) ในการใหความหมายของคาที่ประเมินไดดังนี ้
            1.00 – 1.59 เห็นดวยนอย 
           1.60 – 2.59 เห็นดวยปานกลาง 
            2.60 – 3.00 เห็นดวยมาก 
          3.  วิเคราะหเนื้อหา  ( Content  Analysis )  ของแบบสอบถามความคิดเหน็ตอนที่  3 
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 3.   ประเมินความสามารถในการสรางแผนผงัมโนทัศน 
                 เครื่องมือที่ใช  ไดแก  แบบประเมินความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน
ของนักเรียนเร่ือง  บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   
            ขั้นตอนการสรางแบบประเมินการสรางแผนผังมโนทัศน  มีรายละเอยีด  ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินการสรางแผนผังมโนทัศน
จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 

2. สังเคราะหและสรางแบบประเมินการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  
ใหมีความสอดคลองกับเกณฑการประเมนิ 

3. กําหนดแนวทางในการใหคะแนนแผนผังมโนทัศนที่นักเรียนสรางขึ้นดังนี ้
      สามารถระบุมโนทัศนหลักในแผนผังมโนทัศนไดถูกตอง  ใหคะแนนมโนทัศนละ       
3   คะแนน 
       สามารถระบุมโนทัศนรองในแผนผังมโนทัศนไดถูกตอง     ใหคะแนนมโนทัศนละ   
 2   คะแนน 
     สามารถระบุมโนทัศนยอย  หรือยกตัวอยางประกอบในแผนผังมโนทัศนได
ถูกตอง      ใหคะแนนมโนทัศนละ  1 คะแนน 
     สามารถเชื่อมโยงมโนทัศนระหวางกลุมคํา  โดยใชเสนเชื่อมโยงคํา  หรือกลุมคํา
ใน  แผนผังมโนทัศนไดถูกตอง  ใหคะแนนการเชื่อมโยงระหวางกลุมคําละ  1 คะแนน  

4. กําหนดระดบัคะแนนของความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศนโดยคิด
คะแนนรวมจากการสรางมโนทัศนแตละมโนทัศน แลวนาํมามาคิดเปนคารอยละจากคะแนนเต็มของ
แผนผังมโนทัศนนั้น  ๆ 
     รอยละ  80  ขึ้นไป ความสามารถอยูใน ระดับดีมาก 
     รอยละ  70-79   ความสามารถอยูใน ระดับด ี
     รอยละ  60-69  ความสามารถอยูใน ระดับพอใช 

   ต่ํากวารอยละ60 ความสามารถอยูใน ระดับควรปรบัปรุง  
            การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินการสรางแผนผังมโนทัศน ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บ  รวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ดวยการใชและสรางแผนผังมโนทัศน  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ จํานวน 35 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงกําลังเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2    ปการศึกษา 2549 
            การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินการสรางแผนผังมโนทัศน  นําคะแนนการ
สรางแผนผังมโนทัศนของนกัเรียนมาวิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ  ( % ) 
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 4.    การปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหสมบูรณ   
         ประมวลขอมูลจากการประเมินชุดการเรียนรูแลวนํามาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแกไข
ชุดการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
         ในขั้นประเมินชุดการเรียนรูและประเมินความคิดเห็นผูวิจัยไดสรุปทําเปนตารางลําดับ
ขั้นตอนดําเนินการ  ดังตารางที่ 8 
ตารางที่  8  สรุปวิธีการดําเนินการในการประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ / การวิเคราะห
ขอมูล 

• เพื่อประเมิน 
ผลการเรียนรู เร่ือง  
บรรยากาศ 

• ทดสอบกอน 
และหลังเรียนดวย
แบบทดสอบ
หลังจากเรียนดวยชุด
การเรียนรู 

• นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่  1/2  
จํานวน  35 คน 

• แบบทดสอบวดัผล 
การเรียนรู  2 ฉบับ 
• คาเฉลี่ยรอยละ  ( X  )   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และ  t – test  แบบ 
dependent 

• เพื่อประเมิน 
ความคิดเหน็ของ
นักเรียนที่มีตอชุด
การเรียนรู 

• สอบถามความ 
คิดเห็นของนกัเรียน
ที่มีตอชุดการเรียนรู 

• นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่  1/2  
จํานวน  35 คน 

• แบบสอบถามความ 
คิดเห็น 
• คารอยละ  ( % ) 
• คาเฉลี่ย ( X  )  สวนเบีย่ง 
เบนมาตรฐาน  (S.D.) 
• วิเคราะหเนื้อหา                 

( Content  Analysis ) 
• เพื่อประเมิน 
ความสามารถใน
การสรางแผนผัง
มโนทัศนของ
นักเรียน 

• ประเมินความ 
สามารถในการสราง
แผนผังมโนทัศน
ของนักเรียน 

• นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่  1/2  
จํานวน  35 คน 

• แบบประเมินความ 
สามารถในการสรางแผนผัง 
มโนทัศน 
• คารอยละ  ( % ) 
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บทท่ี  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย  เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนเร่ือง
บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1    มีรายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
2. ผลการพัฒนา  และหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 
3. ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู 
4. ผลการประเมินผลการเรียนรูและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน สําหรับการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ือง   บรรยากาศ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  มีรายละเอียด  ดังนี้  ( 1 )  ผลการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระ       
การเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่  3  (ม. 1 –ม.3)      ( 2 )  ผลการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศน   ( 3 ) ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนใน
การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศ  ( 4 )  ผลการศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุดการ
เรียนรู เรื่องบรรยากาศจากครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญ    ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล  และสรุปผล  ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นท่ี 3 (ม. 1 –ม.3) 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   2544    กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่  3  (ม. 1-ม.3)  ไดกลาวถึงเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร  ดังนี้ ( 1)  เพื่อใหเขาใจหลักการ  ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในวิทยาศาสตร  (2)  เพื่อให
เขาใจขอบเขตธรรมชาติ  และขอจํากัดของวิทยาศาสตร  (3)  เพื่อใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษา
คนควา  และคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (4)  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  และ
จินตนาการความสามารถในการแกปญหา  และการจัดทักษะในการสื่อสารและความสามารถใน
การตัดสินใจ  (5)  เพื่อตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีมวลมนุษย  และ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพล  และผลกระทบซึ่งกันและกัน  (6)  เพื่อนําความรูความเขาใจใน
เร่ืองวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  และการดํารงชีวิต  (7)  เพื่อให
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เปนคนที่มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

 2.   ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศน  
        จากแนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดการเรียนรู ของ ชัยยงค  พรหมวงศ  (2533: 113-

114)ไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีในการสรางชุดการเรียนรูที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ  ดังนี้ (1)  การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล  โดยคํานึงถึงความตองการ  
ความถนัด  และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ (2)  การยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยจัดประสบการณ
ใหผูเรียนเรียนรู  ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง   (3)  การใชส่ือประสมที่มีความหลากหลายเขา
มาชวยเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น   (4) ปฏิสัมพันธระหวางครู
กับผูเรียน  โดยการนําเอากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชในการเปดโอกาสไดปฏิบัติกิจกรรม
รวมกัน  (5)  การจัดสภาพการเรียนรู  โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู  มีการเสริมแรงใหกับผูเรียน  
และเรียนรูไปที่ละขั้นตอน ตามความสามารถ  และความสนใจของผูเรียนเอง   สําหรับแนวคิด
ทฤษฏีในการสรางแผนผังมโนทัศน  ไดกลาวถึงทฤษฏีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล 
(Alsubel)  พบวา  การเรียนรูอยางมีความหมายเปนการเชื่อมโยงความรูใหมใหเขากับความรูเดิม  
หรือประสบการณเดิมของผูเรียนไดอยางเขาใจ  มีความสอดคลองสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  จน
สามารถจัดระบบความรูใหมที่เกิดขึ้นไดอยางมีแบบแผนในโครงสรางทางสติปญญา  ทําใหเกิด
ความคงทนในการเรียนรู  ซ่ึงแตกตางไปจากการเรียนแบบทองจําที่ไมสามารถเชื่อมโยงความรูเดิม
กับความรูใหมใหเขากันได  และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนรู  และแผนผัง
มโนทัศน  พบวา  ชุดการเรียนรู  และแผนผังมโนทัศนสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  โดย
นักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยชุดการเรียนรู  และแผนผังมโนทัศน  มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่
ไมไดเรียนดวยชุดการเรียนรู  และแผนผังมโนทัศน      เนื่องจาก เมื่อนําแผนผังมโนทัศนมาใสใน
ชุดการเรียนรู  จะชวยวางกรอบความคิดของนักเรียนในการผสมผสานความรูใหมใหเขากับความรู
เดิมที่มีอยูแลว  ทําใหนักเรียนสามารถจดจําความรูไดงายขึ้น  ผูวิจัยจึงไดนําเอาหลักการของชุดการ
เรียนรู  และแผนผังมโนทัศน  มาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  
เร่ือง  บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

 3.   ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศ 
        ผูวิจัยไดทําการสํารวจความตองการของนักเรียนในการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใช

แผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ   ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
        1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป  จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   โรงเรียนนิวิฐ-

ราษฎรอุปถัมภ   จังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏดังตารางที่ 9 
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ตารางที่  9 ผลการวิเคราะหขอมูลดานสภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน 
 
ขอ ตัวแปร จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
15 
20 

 
43.86 
57.14 

 รวม 35 100 
2. อายุ 

2.1  อายุ  11-12  ป 
2.2   อายุมากกวา  12  ป 

 
9 

26 

 
25.71 
74.29 

 รวม 35 100 
3. ประสบการณในการเรียนดวยชุดการเรียนรู 

3.1 1-2  ป 
3.2 มากกวา  2  ป 
3.3 ไมเคย 

 
- 
- 

35 

 
- 
- 

35 
 รวม 35 100 

  จากตารางที่  9 พบวา  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน  จํานวน  35  คน  สวนใหญเปนเพศ
ชาย     รอยละ  43.46  และเปนเพศหญิง  รอยละ  57.14  สวนใหญมีอายุอยูระหวาง  11-12  ป  รอยละ  25.71  และอายุ
มากกวา  12  ป  รอยละ  74.29  และนักเรียนไมเคยมีประสบการณในการเรียนดวยชุดการเรียนรูรอยละ  100   

  2.  ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการในการใชชุดการเรียนรูปรากฏดังตารางที่  10 
ตารางที่ 10    ผลการวิเคราะหขอมูลดานความตองการในการใชชุดการเรียนรู 
 
ขอ รายการประเมิน จํานวน รอยละ 
1. นักเรียนมีความตองการชุดการเรียนรูลักษณะใด (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

1.1 เปนชุดการเรียนรูที่มีรูปภาพประกอบ 
1.2 เปนชุดการเรียนรูที่มีสีสันสวยงาม 
1.3 เปนชุดการเรียนรูที่มีเนื้อหาเขาใจงาย 
1.4 เปนชุดการเรียนรูที่เรียงเนื้อหาจากงายไปยาก 
1.5  ในชุดการเรียนรูมีเนื้อหามากๆ 

 
21 
20 
25 
6 
4 

 
60 

57.14 
71.43 
17.14 
11.43 
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ตารางที่  10  (ตอ) 
 
ขอ รายการประเมิน จํานวน รอยละ 

 
2. 

1.6  การนําเสนอเรื่องเปนบทสนทนาคุยกัน 
นักเรียนมีความตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุดการ
เรียนรูอะไรบาง  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
2.1 เปนกิจกรรมที่มีการเรียนรูเปนแผนผังมโนทัศน 
2.2 เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาไดดวยตนเอง 
2.3 เปนกิจกรรมที่นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูอยางแทจริง 
2.4 เปนกิจกรรมที่สงเสริมการแสดงความคิดเห็นในการสราง

แผนผังมโนทัศนไดอยางอิสระ 
2.5 เปนกิจกรรมที่สามารถเรียนรูไดทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
2.6 เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง 
2.7 เปนกิจกรรมที่จัดนอกหองเรียน 
2.8  เปนกิจกรรมที่มีเพลงและเกมประกอบ 

8 
 

16 
18 
10 
 

10 
 

11 
 

19 
15 
9 

22.86 
 

45.71 
51.43 
28.57 

 
28.57 

 
31.43 

 
54.29 
42.86 
25.71 

3. นักเรียนมีความตองการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน 
เรื่องบรรยากาศ โดยใชส่ืออะไรบาง      ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
3.1 รูปภาพ 
3.2 วีดีทัศน 
3.3 วัสดุ-อุปกรณการทดลอง 
3.4 ใบความรู 
3.5 ใบงาน 
3.6 แบบทดสอบ 
3.7 แผนใส 
3.8 แบบฝกหัด 
3.9 หนังสืออานประกอบ 
3.10วารสารวิทยาศาสตร 
3.10 แหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน นอกหองเรียน 

 
 

25 
8 

16 
15 
12 
12 
1 

11 
7 
4 

14 

 
 

71.43 
22.86 
45.71 
42.86 
34.29 
31.43 
2.86 

31.43 
20.00 
11.43 
40.00 
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ตารางที่  10  (ตอ) 
 

ขอ รายการประเมิน จํานวน รอยละ 
4. นักเรียนตองการใหมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูในชุดการ

เรียนรูอะไรบาง   ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
4.1  การสังเกตการตอบคําถามระหวางเรียน 
4.2  การทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
4.3  การประเมินผลหลังเรียน 
4.4  การตรวจงาน  ช้ินงาน  ใบงาน  ของนักเรียน 
4.5  การนําเสนอผลการทดลอง 
4.6  การสังเกตการทํางานกลุม 
4.7  การแขงขันระหวางกลุม 
4.8  การมีโอกาสประเมินผลงานเพื่อน 

 
 

12 
14 
18 
16 
12 
9 
6 
6 

 
 

34.29 
40.00 
51.43 
45.71 
34.29 
25.71 
17.14 
17.14 

5. นักเรียนตองการใหชุดการเรียนรูมีการใชแผนผังมโนทัศนรูปแบบใด( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
5.1  แผนผังมโนทัศนลําดับชั้นแบบที่  1 
 
 
5.2  แผนผังมโนทัศนใยแมงมุม 
 
 
 
5.3  แผนผังมโนทัศนลําดับชั้นแบบที่ 2 
 
 
5.4  แผนผังมโนทัศนแบบวงกลมเหลื่อมซอน 
 
 
 
5.5  แผนผังมโนทัศนลําดับชั้นแบบที่ 3 
 
 

 
 

23 
 
 

16 
 
 

13 
 
 

8 
 
 
 

17 

 
 

65.71 
 
 

45.71 
 
 

37.14 
 
 

22.86 
 
 
 

48.57 
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  จากตารางที่  10  พบวา  (1)  ดานลักษณะของชุดการเรียนรู  พบวานักเรียนสวนใหญ
มีความตองการชุดการเรียนรูที่มีเนื้อหาเขาใจงาย  รอยละ   71.43  รองลงมา  คือ  ชุดการเรียนรูที่มี
รูปภาพประกอบ  รอยละ  60.00  ชุดการเรียนรูที่มีสีสันสวยงาม  รอยละ  57.14 ชุดการเรียนรูที่มี
การนําเสนอเรื่องเปนบทสนทนาคุยกัน  รอยละ  22.86 ชุดการเรียนรูที่เรียงเนื้อหาจากงายไปยาก
รอยละ  17.14   และชุดการเรียนรูที่มีเนื้อหามากๆ  รอยละ11.43    (2)  ดานการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู  พบวานักเรียนสวนใหญตองการกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง  รอยละ 
54.29 รองลงมา คือ กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาไดดวยตนเอง  รอยละ  51.43   
กิจกรรมที่มีการเรียนรูเปนแผนผังมโนทัศน  รอยละ 45.71  กิจกรรมที่จัดนอกหองเรียน  รอยละ  
42.86  กิจกรรมที่สามารถเรียนรูไดทั้งรายบุคคลและรายกลุม  รอยละ  31.43  กิจกรรมที่นักเรียนมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริงและกิจกรรมที่สงเสริมการแสดงความคิดเห็นใน
การสรางแผนผังมโนทัศนไดอยางอิสระ  เทากันคือ  รอยละ  28.57   (3)  ดานสื่อในชุดการเรียนรู   
พบวานักเรียนสวนใหญตองการสื่อที่ เปนรูปภาพ  รอยละ  71.43  รองลงมา วัสดุ-อุปกรณ           
การทดลอง  รอยละ  45.71  ใบความรู  รอยละ 42.86   แหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียนและ        
นอกหองเรียน รอยละ 40.00ใบงานและแบบทดสอบ   เทากันคือ  รอยละ  34.29   หนังสือ          
อานประกอบรอยละ  20.00  วารสารวิทยาศาสตร  รอยละ  11.43  และแผนใส  รอยละ  2.86        
(4)  ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูในชุดการเรียนรูพบวานักเรียนสวนใหญตองการ
ประเมินจาก    การประเมินผลหลังเรียน  รอยละ  51.43   การตรวจงาน  ช้ินงาน  ใบงานของ
นักเรียน  รอยละ  45.71  การทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  รอยละ  40.00  การสังเกตการตอบคําถาม
ระหวางเรียนและการนําเสนอผลการทดลอง  เทากันคือ  รอยละ 34.29   การสังเกตการทํางานกลุม  
รอยละ  25.71  การแขงขันระหวางกลุมและการมีโอกาสประเมินเพื่อน เทากัน  คือ  รอยละ  17.14                       
(5)  ดานรูปแบบของแผนผังมโนทัศน  พบวานักเรียนสวนใหญตองการแผนผังมโนทัศนรูปแบบ
ลําดับชั้นแบบที่ 1   รอยละ  65.71  รองลงมา  คือ แผนผังมโนทัศนรูปแบบลําดับชั้นแบบที่ 3            
รอยละ  48.57   แผนผังมโนทัศนรูปแบบแมงมุม  รอยละ  45.71แผนผังมโนทัศนรูปแบบลําดับชั้น
แบบที่ 2  รอยละ  37.14 และแผนผังมโนทัศนแบบวงกลมเหลื่อมซอน  รอยละ  22.86  

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองบรรยากาศ    ของครู 
ผูสอนวิทยาศาสตร  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  5  คน  ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิทยาศาสตร  
จํานวน         1  คน ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน  จํานวน  1  คน และดานชุดการเรียนรู  1  คน  
ผลการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 

  1.  สถานภาพและขอมูลท่ัวไป  พบวาสวนใหญ  เปนเพศหญิง  รอยละ  71.43  และ
เปน  เพศชาย  รอยละ  28.57  มีอายุระหวาง  32-42  ป  รอยละ  50.00  และอายุระหวาง 43-53  ป  
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รอยละ  50.00  ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ  37.50  และระดับ
การศึกษาปริญญาโท  รอยละ  62.50  ตําแหนงงาน พบวาสวนใหญมีตําแหนงครูชํานาญการ  รอยละ  
75.00  ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการ   รอยละ  12.50  และตําแหนงครู คศ.1      รอยละ 12.50  
ประสบการณในการพัฒนาชุดการเรียนรู  พบวาสวนใหญ  มีประสบการณ  2-6  ป  รอยละ  62.50  
รองลงมา  คือมีประสบการณมากกวา  6  ป  รอยละ  37.50 

  2.  ความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทําชุดการเรียนรูโดยใชแผนมโนทัศน                
เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  จากการสัมภาษณครูผูสอนวิทยาศาสตร  
ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิทยาศาสตร  ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศนและดานชุดการเรียนรู   
ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

  ดานลักษณะของชุดการเรียนรู  ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวาชุดการเรียนรูควรมี
ลักษณะดังนี้ 

(1) มีสีสันสวยงาม 
(2) มีภาพประกอบเปนทั้งภาพจริงและภาพการตูน 
(3) นําเสนอความรูในรูปแบบที่นาสนใจเพราะเนื้อหาเรื่องบรรยากาศสวนใหญเปน 

ความรูความจําและความเขาใจ 
(4) ภาษาที่ใชเขาใจงาย 
(5) มีส่ือประกอบที่หลากหลาย 
(6) เปนชุดการเรียนแบบบรรยายประกอบสื่อ 

  ดานรูปแบบของการจัดกิจกรรมในชุดการเรียนรู  ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา
ชุดการเรียนรูควรมีรูปแบบ   การจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

(1) เปนชุดการเรียนรูที่เรียนไดทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
(2) ควรมีรูปภาพประกอบ 
(3) ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 
(4) มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ เราความสนใจ  กระตุนใหนักเรียนแสดง

ความคิดสรางสรรคในการสรางแผนผังมโนทัศน 
(5) สงเสริมการจัดกระบวนการกลุมเพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ

กัน 
  ดานองคประกอบของชุดการเรียนรู  ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวาชุดการเรียนรู
ควรมีองคประกอบ  ดังนี้ 
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(1) คํานํา 
(2) วัตถุประสงค 
(3) คูมือสําหรับครู 
(4) คูมือสําหรับนักเรียน 
(5) คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู 
(6) แผนการจัดการเรียนรู 
(7) ใบความรู 
(8) ใบงาน 
(9) แบบฝกหัดพรอมแนวเฉลย 
(10) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนพรอมแนวเฉลย 
(11) วีดิทัศน 
(12) รูปภาพประกอบการเรียนการสอน 
(13) ส่ือการเรียนรู 

  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุดการเรียนรูผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา   
ควรมีวิธีการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

(1) ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิกรรมอยางแทจริง 
(2) ใหครูไดพานักเรียนออกไปศึกษาหาความรูนอกสถานที่  หรือแหลงเรียนรูตาง  ๆ  

ในชุมชน 
(3) มีการลําดับเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาที่มีความซับซอน 
(4) เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
(5) มีการจัดกิจกรรมเขาตามศูนยการเรียนเพื่อใหนักเรียนแลกเปลีย่นความรูซ่ึงกนัและกนั 
(6) ลําดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน  ไดแก  ขั้นเราความสนใจ  ขั้นสอน       

ขั้นสรุปและขั้นวัดผลและประเมินผล 
  ดานรูปแบบของแผนผังมโนทัศนทีใชชุดการเรียนรู  ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได 

วาควรมีรูปแบบแผนผังมโนทัศน  ดังนี้   
(1) เปนแผนผังมโนทัศนที่สอดคลองกับเนื้อหาและวัยของนักเรียน 
(2) เปนแผนผังมโนทัศนที่มีรูปแบบไมซับซอนมาก  เชน   แผนผังมโนทัศนแบบ 

ลําดับขั้น  (Hierarchy  Concept  Map)  แผนผังมโนทัศนแบบแมงมุม  (A  Spider Map)และแผนผัง
มโนทัศนแบบกางปลา  (A  Fishbone  Map) 
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  ดานการวัดและประเมินผลในชุดการเรียนรู  ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวาควรมี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   วัดผลครอบคลุมทั้งดานความรู   เจตคติ   และทักษะ
กระบวนการ  ใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เชน  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  สังเกตจากการตอบคําถามของนักเรียน  การอภิปรายหนาชั้นเรียนการ
นําเสนอผลการทดลอง  จากการทําแบบทดสอบ  และแฟมสะสมงาน 

 ขอเสนอแนะอื่นๆ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis)   
แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 

  ขอเสนอแนะของครูผูสอนวิทยาศาสตร  ผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาวิทยาศาสตร  
ดานวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน   และดานชุดการเรียนรู    มีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

(1) ในชุดการเรียนรูควรมีการใชแผนผังมโนทัศนที่สอดคลองกับเนื้อหา  รูปแบบ         
ไมซับซอน  มีความหลากหลาย  ไมควรจํากัดรูปแบบของแผนผังมโนทัศนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
และเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางแผนผังมโนทัศนตามความคิดของนกัเรียนเองบาง 

(2) มีการนําผลงานของนักเรียนที่สรางแผนผังมโนทัศนมานาํเสนอใหเพื่อนๆ  ดู         
เปนตัวอยาง  แตไมควรนําแผนผังมโนทัศนของนักเรียนมาเปรียบเทียบกัน  เพราะจะทําใหนักเรียน
เกิดเจตคติที่ไมดีได  เชน  เปรียบเทียบผลงานของนักเรียนเกงกับนักเรียนที่เรียนออนครูควรให
กําลังใจกับนักเรียนที่เรียนออน  และใหคําแนะนําที่ปรึกษาคอยชวยเหลือนักเรียนในจุดที่นักเรียน 
ยังบกพรองอยู 

(3) ส่ือการเรียนรูที่นํามาใชประกอบการเรียน  ควรเปนสื่อที่มีความหลากหลายและ 
สามารถสื่อความหมายใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ  ไดเปนอยางดี  เชน  ใชรูปภาพ
แทนคําพูดของครูเพื่อสะทอนใหนักเรียนเห็นภาพ  และเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

(4) ในการจัดกิจกรรมการทดลองที่นักเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง  ครูควรให
คําแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณ    ที่ใชในการทดลอง  และจะตองบอกใหนักเรียนระมัดระวังใน
ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุตางๆ 
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 

 จากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  ผูวิจัยไดนําเสนอผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน      
มาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู  โดยมีขั้นตอน  4  ขั้นตอน  ดังนี้  (1)  การพัฒนาชุด              
การเรียนรู  (2)  การตรวจสอบชุดการเรียนรู  (3)  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู                         
(4)  การปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 

 1.  การพัฒนาชุดการเรียนรู  ผูวิจัยไดนําผลมาจากการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอน
การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับพัฒนาชุดการเรียนรูโดยแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาชุดการเรียนรู โดยชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นใหมมีองคประกอบ ดังนี้ 

(1) คํานํา 
(2) วัตถุประสงค 
(3) คูมือสําหรับครู  ประกอบดวย  คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู  บทบาทของ

ครูผูสอน ขั้นตอนในการใชชุดการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  และแบบประเมินพฤติกรรม
ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 

(4) คูมือสําหรับนักเรียนประกอบดวย  งาน  ใบความรู  ส่ือการเรียนรู  แบบฝกหัด   
แบบทดสอบ  และแนวเฉลย 

 รายละเอียดของชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คํานํา  ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่องบรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  จัดทําขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระ    
การเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่  3  (ม.1-ม.3)  เพื่อใชเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
โดยเนนกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  ในการจัดทําชุดการเรียนรูผูวิจัยไดจัดทําไว             
5  หนวยการเรียนรู  ดังนี้ 
  หนวยการเรียนรูที่  1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 
  หนวยการเรียนรูที่  2 อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ 
  หนวยการเรียนรูที่  3 เมฆและหยาดน้ําฟา 
  หนวยการเรียนรูที่  4 ลมและพายุ    

  หนวยการเรียนรูที่  5 พยากรณอากาศ   
2. วัตถุประสงค  ผูวิจัยไดจัดทําชุดการเรียนรูขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

(1) เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ  เร่ืองบรรยากาศ 
(2) เพื่อใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู

โดยใชแผนผังมโนทัศน 
(3) เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกลุม 
(4) เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน 
(5) เพื่อใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 3.  คูมือสําหรับครูผูวิจัยทําขึ้นเพื่อใหครูไดศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชชุด    
การเรียนรูเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนําชุดการเรียนรูไปใช คูมือสําหรับครูประกอบดวย 
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(1)   คําช้ีแจงในการใชชุดการเรียนรู 
 1.  ศึกษาคูมือ และรายละเอียดของชุดการเรียนรูในแตละหนวย เพื่อใหเกิด

ความเขาใจ 
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูจะตองทําการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู

ใหเขาใจกอนดําเนินการสอน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชเปนสื่อการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูให

เหมาะสมและเรียบรอย 
 4.  ทาํการทดสอบกอนเรียนดวยชุดการเรียนรู 
 5.  ดําเนินการจัดกิจกรรมในชุดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูที่  1-5 

ตามลําดับ 
(2)  บทบาทของครูผูสอน 
 1.  ศึกษาขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู 
 2.   ศึกษาเนื้อหาที่สอนในชดุการเรียนรูใหชัดเจน 
 3.  จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูใหครบตามจํานวน

นักเรียนแตละคน/กลุม 
 4.  ช้ีแจงวตัถุประสงคในการใชชุดการเรียนรู และบทบาทของนักเรียนใน           

การใชชุดการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกดิความเขาใจ 
 5.  บอกขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอุปกรณ และในการปฏบิัติกิจกรรม                     

การทดลอง เพือ่ความปลอดภัยของนกัเรียน 
                                 6.  ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  ครูจะตองคอยแนะนําและเปนที่
ปรึกษาชวยเหลือนักเรียนที่มปีญหา   

 7.  การนําเสนอผลการทดลอง ครูจะตองใหนักเรยีนมีสวนรวมในการนําเสนอ
ผลการทดลอง และรวมกันอภิปรายถึงขอสรุปของผลการทดลอง 

 8.   เมื่อนักเรียนเรียนชดุการเรียนรูครบถวนทุกหนวยแลว ทําการทดสอบหลัง
เรียน (post-test) 

 9.   ในกรณีทีน่ักเรียนสอบไมผานตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง ครูจะตองทําการ
สอบแกตัว และสอนซอมเสริมตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่นักเรียนไมผาน 

 10. บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดสอบของนักเรียนแต     ละคน
ในแตละหนวยการเรียนรูเก็บไวในแฟมเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และความกาวหนาของ
นักเรียน 
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(3)  แผนการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไวทั้งหมด  5  แผน    
แผนการจัดการเรียนรูที่  1  องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ    แผนการจัดการเรียนรูที่  2  
อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ    แผนการจัดการเรียนรูที่  3  เมฆและหยาดน้ําฟา    แผนการ
จัดการเรียนรูที่  4  ลมและพายุ   แผนการจัดการเรียนรูที่  5 พยากรณอากาศ 

 (4)  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  เปนแบบประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมทดลองในแตละหนวยการเรียนรู  ประเมินพฤติกรรม
ของนักเรียน  ดังนี้  (1)  การรวมมือในการทํากิจกรรม  (2)  การยอมรับความคิดเห็น  (3)  การแสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  (4)  ปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตองตามขั้นตอน  และ  (5)  การอธิบายผล   
การทดลอง/ศึกษาคนควา 
 4.  คูมือสําหรับนักเรียน ผูวิจัยทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดศึกษา และรูถึงบทบาทของ
นักเรียน โดยนักเรียนจะตองศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองดวยชุดการเรียนรู คูมือสําหรับ
นักเรียนมีสวนประกอบ ดังนี้ 
  (1)  บทบาทของนักเรียน 
   1.  นักเรียนศึกษาวัตถุประสงคในชุดการเรียนรู และขอบขายเนื้อหาสาระ            
การเรียนรู 
   2. กําหนดหนาที่รวมกันรับผิดชอบในกลุม ไดแก ประธานกลุม           รอง
ประธานกลุม ผูจดบันทึกผลการทดลอง และผูประสานงาน เพื่อการทํางานกลุมที่มีประสิทธิภาพ 
   3.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียนรูที่ 1-5 และบันทึกผลการเรียนรูที่ได
ลงกิจกรรมของหนวยการเรียนรูในแตละหนวย 
   4.  นักเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมการทดลองดวยความระมัดระวังและปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนการทดลองที่กําหนดไว 
   5.  ขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนจะตองรวมมือกัน และรับผิดชอบภาระงานที่
กําหนดไวในชุดการเรียนรูแตละหนวยเพื่อใหไดองคความรู และขอสรุปของกลุม 
   6.  เมื่อปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบรอยแลว นักเรียนจะตองเก็บลาง
อุปกรณใหเรียบรอย 
   7.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการทดลองหนาชั้นเรียน และ
รวมกันอภิปรายผลการทดลองเพื่อใหไดขอสรุป 
   8.  หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบรอยแลวทําคําถาม
ทายการทดลอง และแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรู 
  (2)  ใบความรู ประกอบดวยสาระการเรียนรูที่นักเรียนจะตองศึกษา 
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  (3)  ใบงาน เปนกิจกรรมที่กําหนดไวในชุดการเรียนรูของแตละหนวย เพื่อให
นักเรียนปฏิบัติตามรายละเอียดของกิจกรรม 
  (4)  ส่ือการเรียนรู เปนวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง เชน 
อุปกรณทางวิทยาศาสตร   รูปภาพ หนังสืออานประกอบ อินเทอรเน็ต เปนตน 
  (5)  แบบฝกหัด ใชประกอบเพื่อใหนักเรียนทบทวนความรูหลังจากปฏิบัติกิจกรรม
ในแตละหนวยการเรียนรู 
  (6)   แบบทดสอบทายหนวยการเรียนรู   เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนหลังจาก
ปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู     
  (6)  แบบทดสอบ  เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนของของนักเรียนหลังจากที่ได
เรียนชุดการเรียนรูครบทั้ง  5  หนวยการเรียนรู  โดยจะทําการทดสอบกอนและหลังเรียน
แบบทดสอบแบงออกเปน  2  ฉบับ  ฉบับที่  1   แบบทดสอบกอนเรียน  และฉบับที่  2  
แบบทดสอบหลังเรียน  แบบทดสอบเปนแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  และแบบอัตนัย  
จํานวน  2  ขอ 
  (7)  แนวเฉลย มีแนวการตอบผลการทดลอง คําถามทายการทดลอง การสรุปผล การ
สรางแผนผังมโนทัศน และแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดตรวจสอบผลการ
เรียนรูดวยตนเอง 
 2.  การตรวจสอบชุดการเรียนรู  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนเร่ือง
บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity )  นําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข  และ
นําไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ตรวจสอบและประเมินความถูกตองดานเนื้อหา  ดานภาษา  และดาน
การวัดผลประเมินผลของชุดการเรียนรู  และนําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง  (IOC)  ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง  1.00  (รายละเอียดดังตารางที่ 20  ภาคผนวก  ค  
หนา  197) 
 ผูวิจัยไดนําแผนการจัดการเรียนรู  บรรยากาศ  ใหอาจารยที่ปรึกษา  3  ทาน  ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity )    นําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข  
แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ตรวจสอบ  ประเมินความถูกตองและความเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรู  และนําผลที่ไดจากการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ซ่ึงไดคา
ดัชนีความสอดคลอง  1.00 (รายละเอียดดังตารางที่ 21  ภาคผนวก  ค  หนา  198) 
 ผลการประเมินชุดการเรียนรู  จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญให
ขอเสนอแนะ  สําหรับการปรับปรุงชุดการเรียนรู  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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 1.  การใชภาษา  ควรใชภาษาที่เขาใจงายไมซับซอนจนเกินไป  และมีความเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เพราะอาจจะทําใหนักเรียนเกิดความไมเขาใจในเนื้อหา  เชน คําวา     
“รังสีคล่ืนยาว”  ควรปรับเปน  “รังสีที่มีความยาวคลื่น”    “จะเกิดการเสียดสีของบรรยากาศ”  ควร
ปรับเปน  “จะเกิดการเสียดสีกับบรรยากาศ”   

 2.   การใชสัญลักษณธาตุทางเคมี  ยังไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่  1  เชน     O2 , CO2 , SO2 , NO2 , NH3 แตควรปรับเปนภาษาที่เขาใจงาย  เชน  แกส
ออกซิเจน  แกสคารบอนไดออกไซด  แกสซัลเฟอรไดออกไซด  แกสไนโตรเจนไดออกไซด  
แอมโมเนีย ตามลําดับ  
 3.  ใบความรูที่ 2 และ 8 มีเนื้อหาที่ยากและมีรายละเอียดมากเกินไปสําหรับนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรปรับลดใหนอยลง 
 4.  รูปภาพที่ใชประกอบในชุดการเรียนรู  ในใบความรูที่ 2  ไมคอยชัดเจน 
 5. ควรมีแนวเฉลยไวในชุดการเรียนรูของแตละหนวย เพื่อใหนักเรียนตรวจสอบ
ความกาวหนาของตนเอง 
 6.  ควรใหนักเรียนเขียนสรุปความรูเปนแผนผังมโนทัศนในหนวยการเรียนรู 
 7.  ขอคําถามในแบบฝกหัดบางขอยากเกินไป  ไมเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1     เชน ในแบบทดสอบทายหนวยที่  2  ขอ  8  และ9  เรื่องการหาความชื้นสัมบูรณและ
ความชื้นสัมพัทธการแทนคาในสูตรควรแทนคาใหตรงตามสูตรเนื่องจากนักเรียนในระดับนี้ยังทํา
โจทยที่ซับซอนไมคอยได  
 8.  ระมัดระวังเรื่องการเวนวรรคตอน และการฉีกคํา 
 9.  คําที่ใชทับศัพทภาษาอังกฤษ  ควรจะมีการวงเล็บภาษาอังกฤษไวดวย  เชน  แอโรเวน  
(Aero vane) 
 10.  ควรมีแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูในแตละหนวย เพื่อทดสอบความรูของ
นักเรียน 
 ผลการปรับปรุงแกไข  ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไข  ตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ  ดังรายละเอียด  ตอไปนี้ 

1. ปรับปรุงภาษาใหเขาใจงายมากยิ่งขึ้น  ไมซับซอน 
2. ปรับปรุงการใชสัญลักษณทางเคมีใหเขาใจงายยิ่งขึ้น 
3. ปรับปรุงใบความรู  และลดรายละเอียดของเนื้อหาใหนอยลง 
4. ปรับปรุงรูปที่ใชประกอบในชุดการเรียนรู    รูปภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
5. ปรับปรุงใหในชุดการเรียนรูมีแนวเฉลยอยูทายหนวยการเรียนรูทุกหนวย 
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6. ปรับปรุงใหทุกหนวยการเรียนรูมีการสรุปความรูเปนแผนผังมโนทัศน 
7. ปรับปรุงขอมูลคําถามใหเขาใจงาย  และมีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่  1 
8. ปรับปรุงเรื่องการเวนวรรคตอนใหถูกตอง  ไมฉีกคํา มีความสม่ําเสมอของตัวอักษร 
9. เพิ่มเติม  และกํากับคําศัพทภาษาอังกฤษ 
10. เพิ่มเติมแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูในแตละหนวย 

 ผูวิจัยไดนาํขอเสนอแนะตางๆ   มาปรับปรุงแกไข  เพื่อใหชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  ผลการหาคาประสิทธิภาพ  E1/E2  กับนักเรียน

แบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลว
นําไปทดลองหาคาประสิทธิภาพ E1/E2  เปนรายบุคคล  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียน 
นิวิฐราษฎรอุปถัมภ  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีผลการเรียนรูเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  1  คน  
จํานวนทั้งหมด  3  คน  เพื่อดูความเหมาะสมของภาษา  และความยากงายของเนื้อหา  นํามาหาคา
ประสิทธิภาพ  E1/E2  แบบรายบุคคล  โดยไดคาประสิทธิภาพ  66.00/64.00  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  60/60  
ที่ไดกําหนดไว  (รายละเอียดดังตารางที่  25  ภาคผนวก  ง  หนา  204) 

 การทดลองหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  มีขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของกิจกรรม  ดังนี้ 

 1.   ภาษาที่ใชคอนขางยากเกินไป ทําใหนักเรียนเกิดความไมเขาใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆ 
 2.   ขอคําถามบางกิจกรรมไมชัดเจน เชน ในกิจกรรมที่ 6 
 3.   รูปภาพไมชัดเจน ทําใหไมสามารถสื่อความหมายใหนักเรียนเกิดความเขาใจได เชน 

รูปภาพในใบความรูที่ 3 
  ผูวิจัยไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ชุดการเรียนรู ดังนี้ 
 1.   ปรับปรุงเรื่องการใชภาษาใหมีความชัดเจน   และเขาใจงายมากยิ่งขึ้น 
 2.   ปรับปรุงขอคําถามในกิจกรรมที่ 6    ใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 3.   ปรับปรุงรูปภาพในใบความรูที่ 6 ใหชัดเจนมากขึ้น 
 ผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2  กับนักเรียนแบบรายกลุมยอย (Small  Group  Tryout)  

ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว  นําไปทดลองหาคาประสิทธิภาพ E1/E2  เปน     
รายกลุมยอย  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ  จังหวัดกาญจนบุรี      
ที่มี ผลการเรียนรูเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  3  คน  จํานวนทั้งหมด  9  คน  เพื่อดู                
ความเหมาะสมของภาษา  และความยากงายของเนื้อหา  โดยไดคาประสิทธิภาพ  74.45/74.22  ซ่ึง
สูงกวาเกณฑ  70/70  ที่กําหนดไว  (รายละเอียดดังตารางที่  26  ภาคผนวก  ง  หนา  204) 
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 การทดลองหาคาประสิทธิภาพแบบรายกลุมยอย  พบวา  การใชภาษามีความเหมาะสม  
นักเรียนมีความเขาใจมากขึ้น  สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตอง  และตรงตามวัตถุประสงคพบ
ขอมูลควรปรับปรุงแกไข  คือ  เนื้อหาในใบความรูที่  8 คอนขางยากและมากเกินไปควรมีการปรับ
ลดใหนอยลง    จะไดทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 

 4.  การปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู   ผูวิจัยนําผลการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  3  ทาน  ผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  และคาประสิทธิภาพรายบุคคล  และรายกลุมยอยมาเปน
ขอพิจารณาปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่องบรรยากาศ  สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1    ใหมีความเหมาะสม สมบูรณตามขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

  1.  ปรับปรุงการใชภาษาใหมีความเหมาะสม ชัดเจน และเขาใจงายมากยิ่งขึ้น 
  2  ปรับปรุงรูปภาพที่ใชประกอบในชุดการเรียนรู    เพิ่มสีสันเพื่อใหเกิดความชัดเจน 
สวยงาม และสามารถสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น 
  3.  ปรับปรุงขอคําถามที่เขาใจยาก และยากเกินไปสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ใหมีความชัดเจน และเขาใจงายมากยิ่งขึ้น 
  4.  ปรับปรุงใบความรูใหมีรายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น และมีรูปภาพประกอบ
คําอธิบาย 
  5.  ปรับปรุงวิธีการดําเนินการทดลองที่ไมชัดเจนในหนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ืองลม
และพายุ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตองตามขั้นตอน และตรง
ตามวัตถุประสงค 
 
ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู 
 ภายหลังการปรับปรุงชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่องบรรยากาศ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพรายบุคคล  และแบบรายกลุมยอย  
และจากการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญผูวิจัย
ไดนําชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่องบรรยากาศ  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1/2  จํานวน         35  คน  โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ  อําเภอทามะกา  จังหวัด
กาญจนบุรี  ในภาคเรียนที่  2     ปการศึกษา  2549  ตั้งแตวันที่  27  ตุลาคม  2549  ถึง  15  ธันวาคม  
2549  รวมระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทดลองทั้งหมด  18  ช่ัวโมง  ตามแผนการจัดการเรียนรู  
ดังตารางที่  11 
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ตารางที่  11  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทดลองชุดการเรียนรู 
 
สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป หนวยการเรียนรู เวลา (ช.ม.) 
 27 ต.ค.2549 ทดสอบกอนเรียน  (Pre-test) 1 

30 ต.ค.2549 หนวยการเรียนรูที่  1  องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 2 1 
3 พ.ย.2549 หนวยการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ 1 
6 พ.ย.2549 หนวยการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ 2 2 
10 พ.ย.2549 หนวยการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ 1 
13 พ.ย.2549 หนวยการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ 2 3 
17 พ.ย.2549 หนวยการเรียนรูที่ 3  เมฆและหยาดน้ําฟา  1 
20 พ.ย.2549 หนวยการเรียนรูที่ 3  เมฆและหยาดน้ําฟา 2 4 
24 พ.ย.2549 หนวยการเรียนรูที่  4  ลมและพายุ 1 
27 พ.ย.2549 หนวยการเรียนรูที่  4  ลมและพายุ 2 
1 ธ.ค.2549 หนวยการเรียนรูที่  4  ลมและพายุ 1 

 
5 

1 ธ.ค.2549 หนวยการเรียนรูที่  5  พยากรณอากาศ 1 
6 12  ธ.ค.2549 หนวยการเรียนรูที่  5  พยากรณอากาศ 2 

 15 ธ.ค.2549 ทดสอบหลังเรียน  (Post-test) 1 
 
 ผลการทดลองใชชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่องบรรยากาศ  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่  1/2    โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ  จํานวน  35  คน  ไดคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  (Filed  Tryout)  เทากับ  
82.86/81.89  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดที่กําหนดไวคือ  80/80  สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1  รายละเอียดดัง
ตารางที่  12 
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ตารางที่  12 คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบภาคสนาม   (Filed Tryout)   
 
หนวยการเรียนรูท่ี สาระการเรียนรู E1 E2 

1 องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 83.14 82.00 
2 อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ 81.71 81.14 
3 เมฆและหยาดน้ําฟา 83.43 82.29 
4 ลมและพายุ 82.00 81.43 
5 พยากรณอากาศ 84.00 82.57 

คาเฉลี่ย  E1/E2  =  82.86/81.89 
 ผลการบันทึกหลังสอนในแตละหนวยการเรียนรู  พบวา   
 หนวยการเรียนรูที่ 1    องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ สวนใหญนักเรียนมี

ความตั้งใจ และใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมดี    ปญหาที่พบ คือ ระยะเวลาที่ใชใน                 
การปฏิบัติกิจกรรมนอยเกินไป          

 หนวยการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ   สวนใหญนักเรียนมี
ความตั้งใจ   สนุกสนาน ใหความรวมมือเปนอยางดี เพราะไดออกไปทําการทดลองนอกหองเรียน
เรื่องการวัดอุณหภูมิของอากาศ  และไดลงมือปฏิบัติการทดลองจริงทุกกิจกรรม  ปญหาที่พบแยก
เปนกิจกรรมในหนวยการเรียนรูที่ 2  มีดังนี้คือ กิจกรรม เร่ืองการวัดอุณหภูมิของอากาศ นักเรียนแต
ละกลุมตองนําเทอรโมมิเตอรออกไปตั้งในที่โลง หลายๆ จุด  เพราะนักเรียนจะไดมีเวลาอาน
อุณหภูมิของอากาศ ทุกๆ 2 ช่ัวโมง นอกเหนือจากเวลาเรียนดวย ดังนั้นเพื่อปองกันการสูญหายจาก
นักเรียนหองอ่ืน ควรประกาศหนาเสาธงใหทราบ   กิจกรรมเรื่องความดันอากาศที่ระดับความสูง
เดียวกันปญหาที่พบคือนักเรียนบางกลุมนําสายพลาสติกที่มีสีสันมา ทําใหเห็นระดับน้ําไมชัดเจน  
นักเรียนบางกลุมเปาน้ําในสายพลาสติกเลนออกมาเปอนพื้นหองและเพื่อนนักเรียนดวยกัน   ครูควร
เตือนเรื่องการเลนในระหวางการทดลอง   

 หนวยการเรียนรูที่  3   เมฆและหยาดน้ําฟา สวนใหญ นักเรียนใหความรวมมือใน            
การปฏิบัติกิจกรรม มีความสนุกสนาน เพราะไดออกไปสังเกตเมฆนอกหองเรียนและไดรองเพลงที่
เกี่ยวกับฝน และกิจกรรมการวัดปริมาณน้ําฝนถาฝนไมตกครูสามารถใหนักเรียนทํากิจกรรม
ดังกลาวในชวงที่ฝนตกชุกมากอนได (กิจกรรมดังกลาวควรสอนในชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน)  

  หนวยการเรียนรูที่  4  ลมและพายุ  สวนใหญนักเรียน มีความตั้งใจและใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติกิจรรมดี แบงหนาที่ในการทํางานชัดเจนมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม
กันมากขึ้น   มีนักเรียนบางกลุมขาดความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม  เนื่องจาก  บางกลุมทํา         
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การทดลองแลวไมเห็นผล  หรือใหผลการทดลองที่ไมชัดเจน  อาจจะตองทําการทดลองซ้ํา  เชน
กิจกรรมเรื่องความแตกตางของอากาศเหนือพ้ืนดินและพื้นน้ํา  ครูตองย้ํากับนักเรียนทุกกลุมวา หาม
นักเรียนดึงเทอรโมมิเตอรออกจากกลองพลาสติกขณะนําอุปกรณการทดลองเขาในที่รมเพราะจะทํา
ใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ปญหาที่พบ มีนักเรียนบางคนยังใชอุปกรณไมถูกตอง  เชน  การใช
ตะเกียงแอลกอฮอล  มีนักเรียนเลนกันในขณะทําการทดลองและระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติ
กิจกรรมนอยเกินไป   

 หนวยการเรียนรูที่  5 พยากรณอากาศ สวนใหญนักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมเปนอยางดี มีความสนใจและสนุกสนานในการเรียนรูเนื่องจากไดไปสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองปรากฏดังตารางที่ 13   
ตารางที่  13  คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
                       หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ 
 

พฤติกรรม 

แผนการจัดการ
เรียนรู 

รวม
มือ

ในก
ารท

ํากิจ
กร
รม
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น) 
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วาม

คิด
เห็น

  
 (1

05 
 คะ
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คิด
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างม
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เหต

ุผล
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น) 

ปฏ
ิบัติ

กิจ
กร
รม

ไดถ
ูกต

อง
ตาม

ขั้น
ตอ

น 
 (1

05 
 คะ

แน
น) 

การ
สร

ุปผ
ลก

ารท
ดล

อง
ศึก

ษา
คน

คว
า 

 (1
05 

 คะ
แน

น) 
1. องคประกอบและการ
แบงช้ันบรรยากาศ 

95 94 93 101 88 

2.  อุณหภูมิ ความชื้น
และความกดอากาศ 

97 90 89 97 84 

3.  เมฆและ  หยาดน้ําฟา 99 94 94 103 91 
4.  ลมและพายุ 96 95 89 100 83 
5. พยากรณอากาศ 96 96 91 102 87 

คาเฉลี่ย 96.60 93.8 91.20 100.60 86.60 
รอยละ 92.00 89.33 86.87 95.81 82.48 

(หมายเหตุ 3 คะแนน X 35 คน = 105 คะแนน) 
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 จากตารางที่  13 ผลการบันทึกหลังการสอนดานพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2  ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมนทัศนเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวา  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการทดลองไดอยางถูกตองตาม
ขั้นตอนมากที่สุด  (รอยละ  95.81)  รองลงมา  ไดแก  นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม            (รอยละ  92.00  ) การยอมรับความคิดเห็น  (รอยละ  89.33)  การแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล  (รอยละ 86.87)  และนอยที่สุด  คือ  การสรุปผลการทดลอง/ศึกษาคนควา  (รอยละ  
82.48)  ตามลําดับ 
ผลการประเมินการเรียนรูและปรับปรุงชุดการเรียนรู 

1. ผลการประเมินผลการเรียนรู เรื่องบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีดังนี้ 
ตารางที่  14 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร              
                                  เรื่องบรรยากาศ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2 กอนเรียน และหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู    

คะแนน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม X  S.D. t 
กอนเรียน 35 30 9.37 2.60 24.71** 
หลังเรียน 35 30 22.97 2.88  

หมายเหตุ    **  มีระดับนัยสําคัญที่  .01 
       t(0.01.df = 34)  =  2.732 

 จากตารางที่  14  พบวาคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองบรรยากาศ  ของ
นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2  ที่กําหนดไว  โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  (X   = 22.97, S.D.  = 2.88)            
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( X   = 9.37, S.D.  = 2.60)   

 

ตารางที่  15    ผลการเรียนรูที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนเรื่องบรรยากาศ 

สาระการเรียนรู คะแนนเต็ม X % ลําดับที ่ X  S.D 
1.องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 7 81.57 1 5.71 0.70 
2.อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ 8 73.93 5 5.91 0.78 
3.เมฆและหยาดน้ําฟา 4 77.75 2 3.12 0.67 
4.ลมและพายุ 2 75.71 3 1.52 0.51 
5.พยากรณอากาศ 9 74.60 4 6.71 0.98 

รวม 30   22.97  
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 จากตารางที่  15 พบวาสาระการเรียนรูที่นักเรียนทําคะแนนไดมากที่สุด ไดแก สาระ       
การเรียนรูเรื่ององคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ ( X = 5.71, S.D.  = 0.70) รองลงมา         
เมฆและหยาดน้ําฟา ( X   = 3.12, S.D.  = 0.67) ลมและพายุ ( X= 1.52, S.D.  = 0.51)               
พยากรณอากาศ ( X   = 6.71, S.D.  = 0.98) และสาระการเรียนรูที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุด คือ 
อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ ( X   = 5.91, S.D.  = 0.78)    ตามลําดับ   
 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปที่   1/2  โรงเรียน                      
นิวิฐราษฎรอุปถัมภ  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  35  คน  หลังเรียนดวย                
ชุด การเรียนรู  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  รอยละ  43.86  เพศหญิง  รอยละ  57.14  
อายุสวนใหญมากกวา  12  ป  รอยละ  74.29  และอายุระหวาง  11-12  ป  รอยละ  25.71  อาชีพ  
ผูปกครอง  พบวา  สวนใหญมีอาชีพรับจาง  รอยละ  51.43  รองลงมา  คือ  อาชีพเกษตรกรรม     
รอยละ  37.14  อาชีพคาขาย  รอยละ  11.43     รายละเอียดดังตารางที่  16 
ตารางที่  16   ระดับคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียน หลังเรียน 
                        ดวยชุดการเรียนรู 
 

 
ขอคําถาม 

X  S.D. ความหมาย ลําดับที ่

ดานรูปแบบและกิจกรรม 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนดวยชุดการเรียนรู 
2.ชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเรียนรูกระบวนการการทํางานกลุม 
3.ชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงความสามารถในการสราง
แผนผังมโนทัศน 
4.การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยใช
แผนผังมโนทัศนสงเสริม  ใหนักเรียน
ไดทํากิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ 
5.ชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียน
ศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง 
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2.68 

 
2.66 

 
 

2.66 
 
 

2.71 

0.45 
0.40 

 
0.46 
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เห็นดวยมาก 
เห็นดวยมาก 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

ขอคําถาม X  S.D. ความหมาย ลําดับที ่
ดานประโยชนของชุดการเรียนรู 
6. ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโน
ทัศนจะชวยใหนักเรียนสรุปและเขาใจ
บทเรียนไดงายขึ้น 
7.ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู 
8.ชุดการเรียนรูชวยสรางบรรยากาศ
ในการเรียนใหเปนที่นาพึงพอใจของ
นักเรียน 
9.ส่ือและอุปกรณในชุดการเรียนรูชวย
ใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น 
10.นัก เรี ยนสามารถนํ า เอาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดจาก
การเรียนชุดการเรียนไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน 

2.71 
2.80 

 
 

2.77 
 

2.71 
 
 

2.68 
 

2.57 

0.44 
0.40 

 
 

0.40 
 

0.45 
 
 

0.46 
 

0.49 

เห็นดวยมาก 
เห็นดวยมาก 

 
 

เห็นดวยมาก 
 

เห็นดวยมาก 
 
 

เห็นดวยมาก 
 

เห็นดวยมาก 

 
1 
 
 

1 
 

4 
 
 

6 
 

10 

รวม 2.70 0.45 เห็นดวยมาก  
 

 จากตารางที่  16  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนดวยชุดการเรียนพบวา โดย
ภาพรวม  นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( X = 2.70 , .S.D. = 0.45 )  เมื่อ
พิจารณาเปน รายขอ  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนดวยชุดการเรียนรู
และ ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนจะชวยใหนักเรียนสรุปและเขาใจบทเรียนไดงายขึ้นเปน
ลําดับหนึ่งเทากัน( X = 2.80 , S.D. = 0.40 )  สวนการเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยทําใหนักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรูเปนลําดับที่สาม  ( X   = 2.77 ,  S.D. = 0.42 )  การเรียนดวยชุดการ
เรียนรูชวยสรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนที่นาพึงพอใจของนักเรียนและการเรียนดวยชุด       
การเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเองเปนลําดับที่ ส่ีเทากัน                  
( X = 2.71 , S.D. = 0.45 )   และลําดับสุดทาย  คือ  นักเรียนสามารถนําเอาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่ไดจากการเรียนชุดการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   ( X   = 2.57 ,  S.D. = 0.49 ) 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ดานรูปแบบและกิจกรรมของชุดการเรียนรู  นักเรียนสวน
ใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( X = 2.70 , .S.D. = 0.45 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนดวยชุดการเรียนรูเปนลําดับที่หนึ่ง      
( X = 2.80 , .S.D. = 0.40 ) รองลงมาชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูได
ดวยตนเอง( X = 2.71 , .S.D. = 0.45 )  ชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
ทํางานกลุมเปนลําดับที่ส่ี( X = 2.68 , .S.D. = 0.46 )  และลําดับสุดทายเทากันคือ ชุดการเรียนรู     
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศนและการเรียนดวยชุด   
การเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ               
( X = 2.66 , .S.D. = 0.47 )   ดานประโยชนของชุดการเรียนรู  นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.71 , .S.D. = 0.44 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาชุดการเรียนรูโดยใช
แผนผังมโนทัศนจะชวยใหนักเรียนสรุปและเขาใจบทเรียนไดง ายขึ้นเปนลําดับที่หนึ่ ง                 
( X = 2.80 , .S.D. = 0.40 )  รองลงมาชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู
( X = 2.77 , .S.D. = 0.40 )  ชุดการเรียนรูชวยสรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนที่นาพึงพอใจของ
นักเรียนเปนลําดับที่สาม( X = 2.71 , .S.D. = 0.45 )  ส่ือและอุปกรณในชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาไดงายขึ้นเปนลําดับที่ส่ี( X= 2.68 , .S.D. = 0.46 )  และลําดับสุดทายนักเรียนสามารถ
นําเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดจากการเรียนดวยชุดการเรียนรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน( X = 2.57 , .S.D. = 0.49 )   
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา  ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  
ชวยใหนักเรียนสรุป  และเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น  จํานวน 28 คน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน จํานวน 23  คน  เนนใหนักเรียนฝกปฏิบัติจริง  ซ่ึงทําให
นักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น  จํานวน 23 คน  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ควรมีในกิจ
กรมการเรียนรู  คือนักเรียนตองการใหในการจัดกิจกรรมดวยชุดการเรียนรูมีการพานักเรียนออกไป
ทัศนศึกษาคนควานอกสถานที่  เชน     ศูนยอินเทอรเน็ต  แหลงเรียนรูตางๆ   จํานวน 25 คน    
 ผลการประเมินความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน ของนักเรียนหลังจากเรียน
ดวยชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  รายละเอียดดังตารางที่  17 
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ตารางที่  17 คะแนนความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน 
 

ระดับความสามารถในการสรางแผนผงัมโนทัศน หนวยการเรียนรูท่ี 
มโนทัศนหลัก มโนทัศนรอง มโนทัศนยอย 

1.องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ 94.29 97.14 93.49 
2.อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ 89.29 92.38 88.57 
3. เมฆและหยาดน้ําฟา 97.14 98.21 98.04 
4.ลมและพายุ 99.05 89.14 93.02 
5.พยากรณอากาศ 98.41 95.00 94.29 

คาเฉลี่ยรอยละ 95.63 94.37 93.48 
ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
 จากตารางที่  17  พบวา  โดยภาพรวม  นักเรียนมีความสามารถในการสราง มโนทัศนหลัก      มโนทัศน

รอง   มโนทัศนยอย  อยูในระดับดีมาก โดยสามารถสรางมโนทัศนหลักมากที่สุด  รอยละ  95.63  รองลงมา  คือ  มโน
ทัศนรอง  รอยละ  94.37 และมโนทัศนยอย  รอยละ  93.48  เมื่อพิจารณาเปนรายหนวยการเรียนรู  พบวา  นักเรียน
สามารถระบุมโนทัศนหลักไดมากที่สุด  คือ  หนวยการเรียนรูที่  4  ลมและพายุ  รอยละ  99.05  ต่ําที่สุด  คือ หนวย       
การเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ  รอยละ  89.29  นักเรียนสามารถระบุ มโนทัศนรองไดมากที่สุด  
คือ  หนวยการเรียนรูที่  3  เมฆและหยาดน้ําฟา  รอยละ  98.21  ต่ําที่สุด  คือ  หนวย การเรียนรูที่  4  ลมและพายุ  รอยละ  
89.14  และนักเรียนสามารถระบุมโนทัศนยอยไดมากที่สุด คือ  หนวยการเรียนรูที่  3  เมฆและหยาดน้ําฟา  รอยละ  
98.04  ต่ําที่สุด  คือ    หนวยการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ  รอยละ  88.57  ตามลําดับ 

 2.  การปรับปรุงชุดการเรียนรูใหมคีวามสมบูรณ 
      จากการที่ผูวิจัยไดดําเนินการนําชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ          

ไปใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2 มีขอควรปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

1.    ใหนักเรียนมีโอกาสสรางแผนผังมโนทัศนตามความคิดของตนเองใหมากขึ้น 
2.    ปรับปรุงเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 2, 4 ใหนักเรียนเขาใจงายยิ่งขึ้น 
3.    ปรับปรุงขอคําถามในแบบฝกหัดทายหนวยการเรยีนรูที่ 2, 4   
4.   ปรับปรุงระยะเวลาทีใ่ชในการจัดกิจกรรมดวยชุดการเรียนรู ในหนวย         

การเรียนรูที่  1  องคประกอบและการแบงชัน้บรรยากาศ  หนวยการเรยีนรูที่  3  เมฆและหยาดน้ําฟา  
หนวยการเรยีนรูที่    4  ลมและพายุ และหนวยการเรียนรูที่ 5 พยากรณอากาศ  ใหมากขึ้น 
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บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่  1  เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  มีขั้นตอน 
การวิจัยคือ(1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียน (2)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรู    (3)  ทดลองใชชุดการเรียนรู  (4)  ประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย  คือ (1)  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู         
(2)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  (3)  เพื่อทดลองชุดการเรียนรู  (4) เพื่อ
ประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  ในการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู
โดยใชแผนผังมโนทัศน เรื่อง บรรยากาศ  โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานความตองการของนักเรียน
และความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตร  ผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรูผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
วิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานแผนผังมโนทัศน  นํามาสังเคราะหเปน      ชุดการเรียนรู  ซ่ึงในชุด
การเรียนรูประกอบไปดวยเนื้อหา  5  หนวยการเรียนรู  ดังนี้  หนวยการเรียนรูที่  1  องคประกอบ
และการแบงชั้นบรรยากาศ  หนวยการเรียนรูมี่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ        
หนวยการเรียนรูที่  3  เมฆและหยาดน้ําฟา   หนวยการเรียนรูที่  4  ลมและพายุและหนวยการเรียนรู
ที่  5  พยากรณอากาศ  ซ่ึงชุดการเรียนรู  มีองคประกอบ  ดังนี้  (1)  คํานํา  (2)  วัตถุประสงค              
(3)  คูมือสําหรับครู  ประกอบดวย  คําช้ีแจงในชุดการเรียนรู  บทบาทของครูผูสอน  แผนการจัดการ
เรียนรู  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการทดลอง  (4)  คูมือสําหรับนักเรียน  ประกอบดวย  
บทบาทของนักเรียน  ใบงาน  ใบความรู  ส่ือการเรียนรู  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  และแนวเฉลย  
แบบแผนการวิจัย  คือ  One  Group  Pretest  Posttest  Design  การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ
รอยละ  (%)  คาเฉล่ีย  (X)  สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  t-test  แบบ  dependent  และ               
การวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  เขานําเสนอแบบพรรณนาความ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 152

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี ้
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนเร่ือง
บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา  การพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผน      
ผังมโนทัศนเร่ืองบรรยากาศ ดานลักษณะของชุดการเรียนรู ควรมีสีสันสวยงาม มีภาพประกอบ    
ทั้งภาพจริงและภาพการตูน ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมในชุดการเรียนรู ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงและเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาไดดวยตนเอง  ดานสื่อในชุดการเรียนรู มีส่ือการเรียนรู
ที่หลากหลาย   ไดแก  รูปภาพ   อุปกรณวิทยาศาสตร แหลงเรียนรูนอกหองเรียน ดานการ             
วัดผลประเมินผล มีการวัดผลประเมินผลใหครอบคลุมจุดมุงหมายทั้ง 3 ดาน  คือ ความรู  ดาน      
เจตคติ  และดานทักษะกระบวนการ โดยใชเครื่องมือวัดผลหลายรูปแบบ  เชน  การประเมินผล    
หลังเรียน  การตรวจงาน  ช้ินงาน  ใบงาน  การทําแบบฝกหัดระหวางเรียน การสังเกตการทํางาน
กลุม  ดานรูปแบบแผนผังมโนทัศน  เปนแผนผังมโนทัศนที่มีรูปแบบไมซับซอนมาก เชนแผนผัง
มโนทัศนลําดับชั้น แผนผังมโนทัศนรูปแมงมุม  แผนผัง      มโนทัศนรูปกางปลา  สวนการวิเคราะห
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3  (ม.1-ม.3) และศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศนพบวาควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการเรียนรูดวยตนเองโดยใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดและฝกปฏิบัติใหคิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปน สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน  

 2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ือง
บรรยากาศ   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา  ชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น  มี
องคประกอบ  ดังนี้  (1)  คํานํา  (2)  วัตถุประสงค  (3)  คูมือสําหรับครู  ประกอบดวย  คําชี้แจงใน
การใชชุดการเรียนรู  บทบาทของครูผูสอน  แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินพฤติกรรม              
การปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  (4)  คูมือสําหรับนักเรียน  ประกอบดวย  บทบาทของนักเรียน  ใบ
งาน  ใบความรู  ส่ือการเรียนรู  แบบฝกหัด  แบบทดสอบ  และแนวเฉลย  โดยชุดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นมีจํานวน  5  หนวยการเรียนรู  ดังนี้ หนวยการเรียนรูที่  1  องคประกอบและการแบงชั้น
บรรยากาศ  หนวยการเรียนรูมี่  2  อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศ   หนวยการเรียนรูที่  3  
เมฆและ  หยาดน้ําฟา   หนวยการเรียนรูที่  4 ลมและพายุและหนวยการเรียนรูที่  5  พยากรณอากาศ   
ซ่ึงชุดการเรียนรูมีคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  เทากับ  66.00/64.00                  
คาประสิทธิภาพแบบรายกลุมยอย  (Small  Group  Tryout) เทากับ74.45/74.22  และชุดการเรียนรูมี
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คาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  (Filed  Tryout)  เทากับ  82.86/81.89  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่  1  ที่กําหนดไว 
 3.  ผลการดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง  และสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองในขณะใชชุดการเรียนรูพบวาสวนใหญ  นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองตามขั้นตอน  รองลงมา  คือ  นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและนอยที่สุด  คือ           
การสรุปผลการทดลองศึกษาคนควา   สวนครูผูสอนทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา  แนะนํา  
ชวยเหลือนักเรียน  และอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ  เพื่อใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติ 
 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่อง
บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1    พบวาผลการเรียนรูกอนเรียนดวยชุดการเรียนรู
และหลังการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่  2  ที่กําหนดไว   พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยชุดการเรยีน
รูอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนทํา
ใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน
ยังชวยใหนักเรียนสรุปและเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น  ชวยทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานใน         
การเรียนรู  และชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการสรางแผนผังมโน
ทัศนเทากับสื่ออุปกรณในชุดการเรียนรูชวยทําใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้น  สวนความสามารถใน
การสรางแผนผังมโนทัศน  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศนหลักมาก
ที่สุด  รองลงมาคือ มโนทัศนรอง  และนอยที่สุด  คือ  มโนทัศนยอย จากผลการทดลองได ปรับปรุง
ชุดการเรียนรูใหมีเนื้อหาในใบความรูใหนอยลงและเขาใจงายยิ่งขึ้นปรับปรุงรูปภาพใหชัดเจนและ
เหมาะสมกับเนื้อหา  ปรับปรุงขอคําถามในแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูใหชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื้อหา  ปรับปรุงระยะเวลาใหมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่องบรรยากาศ  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 นํามาอภิปรายผล รายละเอียด ดังนี้   
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 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ดานแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ       
ชุดการเรียนรูและแผนผังมโนทัศนพบวา  ในการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู  ไดคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล  ความตองการ  และความสนใจของนักเรียนเปนสําคัญ  จัดทําขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความสามรถของนักเรียน  นักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  โดยมีครู
เปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ  ทั้งนี้      อาจเปนเพราะวา  นักเรียนแตละคนมีระดับสติปญญา  
และความสามรถในการเรียนรูที่แตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของชัยยงค   พรหมวงศ  
(2523:119-120)  และไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2526:199)  ที่กลาววา  การสรางชุดการเรียนรู  เปน         
การนําเอาหลักจิตวิทยามาใชในการจัดกิจกรมที่คํานึงถึงความตองการของนักเรียนเปนสําคัญ  
เพราะนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในดานความสามารถ  สติปญญา  จึงควรเปดโอกาส  
และใหอิสระในการเรียนรูตามระดับสติปญญาของนักเรียน โดยมีครูเปนผูคอยแนะนํา  ชวยเหลือ
ตามความเหมาะสม และยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  
มาตรา  24 ที่วา การจัดกระบวนการเรียนรูจะตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัด
ของ นักเรียน  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
นอกจากนี้ในชุดการเรียนรูยังไดมีการสรุปความรูเปนแผนผังมโนทัศน  เพื่อใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นในการสรางแผนผังมโนทัศนที่หลากหลายรูปแบบ  สอดคลองกับแนวความคิดของ 
ทิศนา  แขมมณี  (2545:387)  ที่กลาวไววา  แผนผังมโนทัศนเปนการสรุปแนวความคิดความเขาใจ
ของนักเรียนกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  หรือจากสิ่งที่เรียนมาแลว  มาแสดงความสัมพันธเปนมโนทัศนที่
เกี่ยวของกันตามลําดับขั้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัลลภ  อินทมาตร  (2543:86-95)  ได
พัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร  เร่ืองการขนสงและการสื่อสาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
3  และงานวิจัยของ ศิริชัย  จิรจีรังชัย  (2545:63-67)   ไดพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ว 203 
เร่ืองอาหาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  จากงานวิจัยดังกลาว  พบวา  ในการพัฒนาชุด
การเรียนรู  จะตองมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อใชเปนขอมูลในการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู
ใหมีความตองการ  ตามความถนัด  และความสามารถของนักเรียน 
 ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ือง
บรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนมี
ความตองการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง รองลงมา  คือ  
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนคนควาหาความรูไดดวยตนเอง  กิจกรรมที่มีการเรียนรูเปนแผนผัง
มโนทัศน  และกิจกรรมที่จัดนอกหองเรียน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การเรียนรูจากของจริง  หรือการ
ฝกปฏิบัติจริงจะทําใหนักเรียนสามารถคนพบความรูไดดวยตนเอง  และยังเปดโอกาสใหนักเรียนได
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น   ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของภพ เลาหไพบูลย  
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(2540:118-126)  ที่กลาววาในการสอนวิทยาศาสตรนั้น  ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  
วิธีการสอนที่ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  คือ  วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  
(Inquiry  Method)  วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร  (Scientific  Method)  และวิธีการสอนแบบ
ความคิดรวบยอด  (Concept  Attainment  Model)  นอกจากนี้ยังไดสออดคลองกับแนวความคิดของ  
ชาตรี  เกิดธรรม  (2542: 19-20)  ที่กลาววา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  ควรเนนให
นักเรียนรูจักประสบการณตรง  เรียนรูจากของจริง  จากการทดลอง  หรือการคนควาดวยตนเอง  ซ่ึง
การสอนดวยวิธีนี้จะทําใหนักเรียนไดพัฒนาความคิด  มีความคงทนในการเรียนรู  และมีการ  ถาย
โยงการเรียนรูไดดี  อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวความคิดของ  จํานง  พรายแยมแข  (2534  : 54)  ที่
กลาววา  ในการสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนนั้นควรจะสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักใชความคิดหาเหตผุล  
สังเกต  และแยกแยะลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ  อันจะนําไปสูการสรางแผนผังมโนทัศน  เปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม  หรือฝกปฏิบัติกิจกรรมในการสรางแผนผังมโนทัศนไดอยางอิสระ
ที่สุด  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ลําพูน  บุญโสภณ  (2543:112)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง                
การขนสงและการสื่อสาร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ระหวางการสอนโดยใชมโนมติรูปตวั
วี  กับการสอนตามปกติ  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชมโนมติรูป   ตัววี  มีผลการเรียนรู
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกตินอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของน้ําผ้ึง บุญวิชัย 
(2547:133)  ไดศึกษาผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโน
ทัศน เร่ืองหนวยของชีวิตและชีวิตพืช พบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยชุด  การเรียนรูโดยใช
แผนผังมโนทัศน มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  สวนดานสื่อการเรียนรูนักเรียนตองการ
ใหในชุดการเรียนรูมีรูปภาพ    รองลงมา  คือ  วัสดุอุปกรณในการทดลอง  ใบความรู  ใบงาน  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวความคิดของ อิริคสัน  (Erikson  1971:93)  ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อ               
การเรียนรูวา  ส่ือการเรียนรูจะชวยเสริมประสบการณการเรียนรูของนักเรียนชวยใหครูสามารถ
สอนไดรวดเร็ว  และถูกตองมากขึ้น  ทําใหนักเรียนรูไดชัดเจน  เขาใจงายและสรางความสนใจ  
กระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางกระตือรือรน 
 2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  พบวา  ชุดการเรียนรูโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  มีองคประกอบดังนี้  (1)  คํานํา  
(2)  วัตถุประสงค  (3)  คูมือสําหรับครู  ประกอบดวย  คําชี้แจงในการใชชุดการเรียนรู  บทบาทของ
ครูผูสอน  แผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  (4)  คูมือ
สําหรับนักเรียน  ประกอบดวย  บทบาทของนักเรียน  ใบงาน  ใบความรู  ส่ือการเรียนรู  แบบฝกหัด  
แบบทดสอบ  และแนวเฉลย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคประกอบของชุดการเรียนรูจะตองมี         
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ความสอดคลอง  และครอบคลุมกับวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ของครูผูสอนและนักเรียน  มี
ส่ือ  การเรียนรูตางๆ  ที่ใชสําหรับใหนักเรียนศึกษาคนควา  หรือเขียนไดดวยตนเอง  และนักเรียน
สามารถประเมินผลการเรียนรูของตนเองไดจากการตรวจสอบคําตอบจากแนวเฉลย  ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดของกิดานันท  มลิทอง  (2531 :  181)  ที่กลาววา  ชุดการเรียนรูควรมีองคประกอบ  
ดังนี้  คูมือสําหรับครู  คําส่ัง  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียน  และการประเมินผล  และจากงานวิจัย
ของจริยา  ศรีสุดดี   (2545:182)   ศึกษาการพัฒนาชุดการสอน  เรื่องวิทยาศาสตรเพื่อสรางสรรค  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   ชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น  มีองคประกอบ  ดังนี้  คูมือการใช
ชุดการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  เครื่องมือวัดผลประเมินผล  และชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น           
มีประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  65.30/64.94  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  60/60  ที่ได
กําหนดไว  คาประสิทธิภาพแบบรายกลุมยอย  (Small  Group  Tryout)  75.29/72.43 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑ  70/70  ที่ไดกําหนดไว   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิริชัย  จิรจีรังชัย  (2545:185)  ศึกษา
การพัฒนา  ชุดการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร  ว203  เรื่องอาหาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
ผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  60.41/64.50  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  60/60  
ที่กําหนดไว  ประสิทธิภาพแบบรายกลุมยอย  (Small  Group  Tryout)  71.11/73.19  ซ่ึงสูงกวา
เกณฑ  70/70  ที่ไดกําหนดไว  สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมาหา
ประสิทธิภาพ  ผลการวิจัย  พบวา  ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  66.00/64.00  
ซึ่งสูงกวาเกณฑ  60/60  ที่ไดกําหนดไวประสิทธิภาพแบบรายกลุมยอย  (Small  Group  Tryout)  
74.45/74.22  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70ที่ไดกําหนด  และประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  (Filed  Tryout)  
82.86/81.89  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  80/80  ที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดนําผลจาก               
การทดลองใชในขั้นรายบุคคลและรายกลุมยอยมาปรับปรุงทั้งทางดานภาษาใหสละสลวยเขาใจงาย
และรูปแบบใหดึงดูดความสนใจของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา  เกียรติประวัติ 
(2524:118) และวีระ  ไทยพานิช (2529:37) ที่กลาวถึงขอดีของชุดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจะชวย
เราความสนใจของผูเรียนเนื่องจากชุดการเรียนรูนั้นมีกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน  จึงเปนการตอบสนอง                
ความแตกตางระหวางบุคคลทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจเรียนและหนวยการเรียนรู
ที่มีคาประสิทธิภาพมากที่สุด  คือ  หนวยการเรียนรูที่  5  พยากรณอากาศ  (E1E2  =  84.00/82.57)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื้อหาเรื่องพยากรณอากาศเปนเนื้อหาที่งายนักเรียนเคยพบและมี
ประสบการณอยูบางแลวในชีวิตประจําวันและนอยที่สุด  คือ  หนวยการเรียนรูที่  2  อุณหภูมิ 
ความชื้นและความกดอากาศ (E1E2  =  81.71/81.14)ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  เนื้อหาสาระในหนวย 
การเรียนรูที่  2   อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ  คอนขางยาก  นักเรียนจําเปนตองมีความรู
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พื้นฐานในเรื่องของการคํานวณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และพัฒนาการของนักเรียน 
มากกวานี้  จึงจะสามารถเชื่อมโยงความรู เดิมใหเขากับความรูใหมที่ได  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของชาตรี  เกิดธรรม(2542:11)  ที่กลาววาการเรียนรูในบางเรื่อง  นักเรียนอาจจะเรียนรู
ไดเร็ว  หรือชาขึ้นอยูกับประสบการณในการเรียนรู  และทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู  
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับพัฒนาการ  และความตองการของนักเรียนอีกดวย 
 3.  ผลการทดลองใชชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เร่ืองบรรยากาศ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา  นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  มีความตั้งใจ
ในการเรียนรู  และสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดบรรลุตามวัตถุประสงค  นอกจากนี้ยังพบวา  นักเรียน
มีความคิดสรางสรรคในการสรางแผนผังมโนทัศน  สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา     
มาสรุปเปนแผนผังมโนทัศนอยางถูกตอง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  กิจกรรมในชุดการเรียนรูมี       
การ  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน  ดังนั้นการสราง
แผนผัง มโนทัศนจึงจัดเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิด             
การสรางความรู  มาสรุป  และนําเสนอแนวความคิดหลักไดดวยตนเอง  ซ่ึงโครงสรางของแผนผัง
มโนทัศนจะเปนการรวบรวมความรูตางๆ  อยางเปนหมวดหมู  และแสดงความสัมพันธระหวางกัน
ได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุวิทย  มูลคํา (2547:45)ที่กลาววามโนทัศนชวยแสดงผลการคิดที่
สามารถมองเห็น อธิบายไดอยางเปนระบบชัดเจน เปนรูปธรรม ชวยจัดขอมูลหรือความคิดใหเปน
ระบบระเบียบ  ชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหาสาระไดงาย รวดเร็วประหยัดเวลาและชวยใหจดจํา
เนื้อหาสาระนั้นไดนาน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณา  อรุโณทัยพิทักษ 
(2542:98)  ศึกษาการสรางและทดลองใชชุดการสอน  สําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียน  เร่ือง  
“ปรากฏการณเรือนกระจก”  วิชาวิทยาศาสตร  ว102  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 พบวา  นักเรียนมี          
ความตั้งใจในการเรียนรู  ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการทดลอง ไดอยางถูกตองมีความรวมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมกลุมไดเปนอยางดี  และครูมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา  แนะนําในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  และอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมส่ือการเรียนรู  เพื่อใหนักเรียนไดลงมอื
ฝกปฏิบัติจริง  ในทํานองเดียวกันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุธศักราช  2544  กลุมสาระ            
การเรียนรูวิทยาศาสตรไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนวา  ครูมีหนาที่เปนผูกระตุนการเรียนรู วาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และจัดหาแหลงขอมูลที่จะใหเกิดการเรียนรู รวมทั้งเปนผูขยาย
ความรูความคิดของนักเรียนใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ  2545 :  152) 
 ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  พบวา  นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กรรมการทดลองไดอยางถูกตองตามขั้นตอนมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  กอนการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองครู  และนักเรียนรวมกันอภิปรายกอนทําการทดลอง  เพื่อใหเกิดความเขาใจการ
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ทดลอง  และสามารถปฏิบัติการทดลองไดอยางถูกตองตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวในกิจกรรม  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวความคิดของชาตรี  เกิดธรรม (2542: 13) ที่กลาววา  การอภิปรายกอนการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองจะชวยทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินการทดลอง  
ไดอยางถูกตองและพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองที่ปฏิบัติไดนอยที่สุด  คือ  การสรุปผล
การทดลอง/ศึกษาคนควา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนยังขาดทักษะในการสื่อสารหรือการแสดง
ความคิดเห็นในการสื่อความหมายเพื่อใหผู อ่ืนเกิดความเขาใจ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2545:154) ไดกลาววาทักษะในการสื่อสาร  เปนการแสดงความคิดเห็นหรือการแลกเปลี่ยน
ความรูและแนวความคิดหลักที่ไดจาการทดลองการสังเกต  หรือการอานศึกษาคนควา  ดังนั้น  นักเรียนจําเปนตองมี
การฝกฝนจึงจะสามารถแสดงเหตุผลออกมาดวยการพูดหรือเขียนสื่อสารความรูนั้นไดอยางถูกตอง 
 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจ  
เรื่องบรรยากาศ  กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอ  2  โดยหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนดวยชุด
การเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหนักเรียนสืบเสาะ  
หาความรูดวยตนเอง  จึงทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของภัลลภ  อินทมาตร (2543:86-95)  ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองการขนสง
และการสื่อสาร  นิวัฒน  ไมใหญเจริญวงศ  (2544:102)  ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ลดาวัลย  พิมพทอง (2545: 
บทคัดยอ)  ศึกษาการสรางชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2   
การบวก  ลบ  จํานวนที่มีผลลัพธ  และตัวตั้งไมเกิน 100 และน้ําผ้ึง  บุญวิชัย  (2547: บทคัดยอ) 
ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน  เรื่องหนวยของชีวิตและชีวิตพืช  จาก
งานวิจัยทั้ง  4  พบวา      ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   โดยผลการเรียนรูหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
กอนเรียนดวยชุดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนวากิจกรรมในชุดการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียน         
ไดแสดงความคิดเห็น  ฝกการตัดสินใจ  แสวงหาความรูไดดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการเรียนรู  จึงสงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้นนอกจากนี้ชุดการเรียนรูยังใช
เปนสื่อในการถายทอด         องคความรู  เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกนักเรียน  
ครูสามารถนําชุดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนได  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของ  ประหยัด   จิระวรพงศ (2537:246)  ที่กลาววาชุดการเรียนรูจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน  และชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู  เปดโอกาสให
นักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู  ฝกทักษะ             
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การตัดสินใจ  และมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมอยาแทจริง  นอกจากนี้ในชุดการเรียนรูยังไดมี
การสรุปเปนแผนผังมโนทัศน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของมงคล  เสนามนตรี  (2542:  
บทคัดยอ)  ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกสีเขียว  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนคติรูปตัววีกับ             
การสอนปกติ  พบวา  ผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกสีเขียวของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชแผนผังมโนคติรูปตัววีสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  จากที่ไดกลาวมานี้  จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง  
จะตองคํานึงถึงความตองการ  ความสนใจ  และความแตกตางระหวางบุคคล  ซ่ึงชุดการเรียนรู
จัดเปนส่ือประสมประเภทหนึ่ง  ที่มีการรวบรวมสื่อแตละชนิดมาบูรณาการเขาดวยกัน  เปดโอกาส
ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตามขั้นตอน  ชวยใหนักเรียนเรียนรูไดถูกตอง  ชัดเจน  เกิด
ความเขาใจงาย  กระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรน  และแผนผัง         
มโนทัศนจะชวยใหนักเรียนสามารถสรุปความรูที่ได  มาจัดระบบโครงสรางความคิดทางปญญาใน
การเชื่อมโยงความรูเดิมใหเขากับความรูใหม  ไดอยางเปนระบบทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ  และ
จดจําความรูไดดียิ่งขึ้น 
 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการเรียนรู  โดยภาพรวมพบวา  
นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก  ชุดการเรียนรูเปนสื่อการ
เรียนการสอนประเภทหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับและใชกันอยางแพรหลาย ซ่ึงสื่อเหลานี้สวนใหญเปน
ส่ือประสม ที่สรางขึ้นใหสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและส่ือท้ังหมดผานการทดลองใช
มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานแลว  ส่ือประสมเหลานี้ประกอบดวยส่ิงเราประสาทสัมผัส   
ชวยตรึงความสนใจและทําใหนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน  ชวยสรางบรรยากาศใน
การเรียนใหเปนที่พึงพอใจ นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั
โดยใชกระบวนการกลุมซึ่งสอดคลองกับ ศิริชัย  จิรจีรังชัย  (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการ
พัฒนาชุดการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร ว203  เร่ือง  อาหาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผล
การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูพบวา นักเรียนคิดวาชุดการเรียน
ชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนเร็วข้ึนและดีขึ้นทําใหนักเรียนสนใจกระตือรือรนตอการเรียนและการ
เรียนดวยชุดการเรียนชวยฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและมีวินัยในตนเอง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  ดานรูปแบบและกิจกรรมในชุดการเรียนรู นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมาก  เมื่อแยกเปนรายขอ  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นวา  นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมดวยชุดการเรียนรูเปนลําดับหนึ่ง  รองลงมา  คือ  ชุดการเรียนรูเปดโอกาส
ใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง     ดานประโยชนของชุดการเรียนรู  นักเรียนสวน
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ใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก   เมื่อแยกเปนรายขอพบวานักเรียนมีความคิดเห็นวาชุด
การเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศนจะชวยใหนักเรียนสรุปและเขาใจบทเรียนไดงายขึ้นเปนลําดับ
หนึ่ง   รองลงมา  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู    ทั้งนี้เปน
เพราะวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรจะตองมีการนําส่ืออุปกรณตางๆ  มาชวยในการ
เรียนรู  นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงอีกทั้งยังไดคนควาหาความรูอยางอิสระ  ทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  และการสรางแผนผังมโนทัศน  จะเปนการวางกรอบแนวความคิดที่ได
จากการเรียนรู   และการฝกปฏิบัติจริงมานําเสนอเปนแผนผังมโนทัศน  ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542  หมวด 4  มาตรา 22  ที่กําหนดวาการจัดการ
การศึกษาจะตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองได  และถือวา
นักเรียนมีความสําคัญที่สุดนอกจากนี้  การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  ครูผูสอนจะตอง
จัดใหมีความสอดคลองกับนักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล  ความสามารถทางปญญา  ให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง  ไดพัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห  ศึกษาคนควา  ทดลอง  
และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด  ความสนใจ  และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ 2544:5)  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  
มีคําแสน  (2544:91)  ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนสื่อประสม  เร่ืองทวีปเอเชีย :  ดินแดนแหงความ
แตกตาง  พบวา  นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  และมีอิสรภาพในการเรียนรู  และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของจริยา  ศรีสุดดี (2546:112) ศึกษาการพัฒนาชุดการสอน  เร่ืองวิทยาศาสตรเพื่อการ
สรางสรรค  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา  นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน
ตอการเรียน  ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  และทําโครงงานวิทยาศาสตร   ดวยความสนุกสนาน  และ
ไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันโดยใชกระบวนการกลุม 
 ผลการประเมินความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศน  พบวา  นักเรียนมี
ความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศนหลักไดมากที่สุด  รองลงมา คือ  มโนทัศนรอง  และนอย
ที่สุดคือ  มโนทัศนยอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  มโนทัศนรองและมโนทัศนยอย มีรายละเอียดที่ลึก
และกวางและในการที่จะสรางมโนทัศนตางๆไดนักเรียนจะตองทราบมโนทัศนหลักกอนทุกครั้ง  
จึงทําใหนักเรียนไมสามารถวิเคราะห  และเชื่อมโยงความรูในการยกตัวอยางหรือเหตุการณตางๆ  
ประกอบมโนทัศนหลัก  และมโนทัศนรองเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางแผนผังมโนทัศนนั้นได  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําผ้ึง  บุญวิชัย  (2547 : 140)  ซ่ึงพบวา นักเรียน มีความสามารถใน
การสรางแผนผังมโนทัศนหลักไดมากที่สุด รองลงมา คือ   มโนทัศนรองและนอยที่สุดคือมโนทัศน
ยอย ชุดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนชุดการเรียนรูที่มีการเชื่อมโยงความรูเปนแผนผังมโนทัศนเขา
มาชวยในการสรุปบทเรียน  แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเนื้อหาสาระโดยรวมแลวนําความรูที่มี
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อยูมาจัดหมวดหมูเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหลัก    มโนทัศนรองและมโนทัศนยอย
ไดอยางถูกตอง  สอดคลองกับแนวความคิดของ ออซูเบล  (Asubel  1985:74,  อางถึงใน ภพ  เลาหไพบูลย  2540:77)  
ที่กลาวถึงการเรียนรูอยางมีความหมายวาจะชวยทําใหนักเรียนมองเห็นความเหมือน  และ                
ความแตกตางของความรูใหม  และความรูเดิม  ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหมใหเขา
กับความรูเดิม  เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรู  และการจํา  การสรางแผนผังมโนทัศฯจึงจําเปนตองมี
ความรู  ความเขาใจและความคิดในดานการวิเคราะห  สังเคราะห  แกปญหาและตัดสินใจ  เพื่อ
สามารถสรางองคความรูไดนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวความคิดของจํานง  พรายแยมแข 
(2534:54)  ที่กลาววาการสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนนั้น  จะตองมีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  ครู
จะตองเร่ิมจากสิ่งที่งายๆที่อยูใกลตัว  แลวจึงคอยๆขยายกวางออกไป  พยายามใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงใหมากที่สุดเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  
และสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิดหาเหตุผล  สังเกต  และแยกแยะลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ  
ออกมาใหเห็นอยางชัดเจน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิศ  กล่ินบุปผา  (2545:63-64)  ศึกษา
ความสามารถของการเขียนความเรียงภาษาไทยที่ใชวิธีการแผนที่ความคิด(Mind  Mapping)  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวงพอเงินอนุสรณ  
จังหวัดนครปฐม  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยโดยวิธีการแผนที่
ความคิด  (Mind  Mapping)  เพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากกิจกรรม การเรียนรูแบบแผนที่ความคิด(Mind  
Mapping)  จะชวยควบคุมการระดมสมองในเรื่องใหมๆ  ซ่ึงเปนการวางแผนการสรุปการทบทวน  
และจดบันทึก  อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิด  ในการสรางแผนผัง
ความคิด  (Mind  Mapping)  อีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เร่ืองบรรยากาศสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําชุดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  จําแนกเปนขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอสําหรับ
การวิจัยคร้ังตอไป  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากผลการวิจัย  พบวา  ชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
และสามารถผลการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ได ดังนั้น  ครูผูสอนจึงควรพัฒนา     
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ชุดการเรียนขึ้นไปเพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาอ่ืนๆ ไดแก  สารใน
ชีวิตประจําวัน  หนวยของชีวิตและ ชีวิตพืช   พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่   
 2  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศนยอยได
นอยที่สุด  ดังนั้น  ครูผูสอนควรมีการยกตัวอยางหรือเหตุการณตางๆ  เพื่อใหนักเรียนสามารถ
แยกแยะมโนทัศน  และครูควรตั้งคําถามเพื่อฝกใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะหในการแยกแยะขอมลูจน
เปนมโนทัศนยอยได 
 3.  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูนอย
ที่สุด  คือ  ชุดการเรียนรูนักเรียนสามารถนําเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ไดจากการ
เรียนดวยชุดการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ดังนั้น  ครูผูสอนควรเพิ่มกิจกรรมที่จัดไว
ในชุดการเรียนรูที่นอกจากจะเนนใหนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติจริงแลว  ควรเนนกิจกรรมและ
ขอแนะนําในการที่สามารถจะนําความรูในเรื่องดังกลาวไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันดวย  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.   ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการสรางแผนผังมโนทัศนของนักเรียนกับ
สาระการเรียนรูอ่ืนๆ  เชนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   สาระการเรียนรู
ภาษาไทย และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน หนวยการเรียนรูอ่ืนๆ    
 2.   ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิทยาศาสตรระหวางการสอนโดยใชชุด  
การเรียนรูกับวิธีการสอนแบบตางๆ  เชน  วิธีการสอนแบบศูนยการเรียน  วิธีการสอนแบบโครงงาน  
วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  เปนตน 
 3.   ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูประเภทอื่นๆ  ดวย  เชน  แบบเรียน
สําเร็จรูป  แบบฝกทักษะ  แบบเรียนคอมพิวเตอร  เปนตน  เพื่อนํามาใชประกอบในชุดการเรียนรู
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียนใหมีผลการเรียนรูที่สูงขึ้น 
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