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52253404 :  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

คาํสาํคญั  :   การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูค่ิด / ทกัษะการคิดวิเคราะห์  

  บุศรา  สวนสาํราญ  :  การพัฒนาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี   5  

ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคู่คิด. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์: อ. ดร.ศิริวรรณ  

วณิชวฒันวรชัย และ ผศ. ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี. 302  หน้า. 
 

  การวิจัยคร้ังน้ีเ ป็นการวิจัยเชิงทดลอง  แบบหน่ึงกลุ่มทดสอบหลัง (One - Shot Case Study)  โดยมี

วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เ ร่ือง พืช ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูค่ิด ตามเกณฑ ์80/80   2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เ ร่ือง พืช ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ์ร้อยละ 80  

3) เปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบั

กจิกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ์ร้อยละ 80   4)  ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูคิ่ด  

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 จาํนวน 8 คน ของโรงเรียนบา้นหนอง

ตาแพ่ง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัประกอบด้วย แผนการจัดการเ รียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคู่คิด  แบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้  แบบทดสอบว ัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

KWLH plus  ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูค่ิด  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X )  

คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ทดสอบค่าที ( T-test)   และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

 ผลการวิจยัพบวา่  

1.  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบั 

กจิกรรมการเรียนแบบคูคิ่ด  มีประสิทธิภาพเทา่กบั 88.58/88.13 สูงกวา่เกณฑท์ี่กาํหนดไว ้

2.  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบั 

กจิกรรมการเรียนแบบคูคิ่ด มีคา่เฉล่ียร้อยละ 88.13  สูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดคือร้อยละ 80  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  

3.  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus  

ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบคูค่ิด มีคา่เฉล่ียร้อยละ  82.81 อยูใ่นระดับคุณภาพสูง และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวค้ือร้อยละ 

80   

4.  ความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักจิกรรมการเรียนแบบ 

คู่คิด โดยภาพรวมคือ  นักเรียนทุกคนชอบและพอใจต่อวิธีการจัดกจิกรรมการเ รียนรู้ เพราะได้ทาํงานคูก่บัเพ่ือน ได้

แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  ได้ฝึกอ่าน  กจิกรรมทาํให้เกดิการจดจาํมีความรู้มากข้ึน ได้ทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น   การทาํแผนภาพความคิดทาํให้มีจินตนาการ สนุก  สามารถนาํรูปแบบตาราง KWLH plus ไปใช้บันทึกการ

อ่านในเร่ืองอ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ  
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52253404  :  MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 

KEY WORD  :  KWLH  PLUS TECHNIQUE WITH THINK-PAIR-SHARE / ANALYTICAL 
   THINKING SKILLS 

 BUSARA  SOUNSUMRAN  : THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOME  

AND ANALYTICAL THINKING SKILLS OF THE FIFTH GRADE STUDENTS TAUGH BY 

KWLH  PLUS TECHNIQUE WITH THINK-PAIR-SHARE. THESIS ADVISORS: SIRIWAN  

VANICHWATANAVORACHAI, Ph.D., AND ASST  PROF. WATCHARA LOWRIENDEE, 

Ph.D., 302 pp. 

 The experimental research of One-Shot Case Study  were conducted with purposes to  : 1)  study the 

effectiveness of the lesson  plans for the fifth grade students taught by KWLH plus technique with think - pair -

share to  meet 80/80  criterion.  2)  compare learning outcomes after being taught  by   KWLH plus technique 

with think - pair- share  comparing  with  80% criterion.   3) compare analytical thinking skills of the fifth grade  

students taught by KWLH plus technique with think- pair- share  comparing with  80% criterion  and  4) study 

the students’ opinions toward the instruction by KWLH plus technique with think- pair- share. 

                   The sample consisted of  the  fifth grade students in Bannongtapang school under the jurisdiction of 

the Office Kanchanaburi Education Service Area 2 in the first semester of the 2011 academic year. The research 

instruments  were : 1) lesson plans of  KWLH plus technique with think- pair- share.  2) learning outcome  test  

3) analytical thinking skills test  and  4) a questionnaire. The statistic analysis employed were percentage  (%), 

mean (X), standard deviation (S.D.) , t-test  and content analysis.  

   The research findings of this study : 1) the effectiveness of the lesson plans of  KWLH plus 

technique with think - pair- share were above the criterion  88.58/88.13.  2) the students’ learning outcomes 

after learning by KWLH plus technique with think - pair - share were 88.13 %  which higher than 80%  and 

statistically significant at the  .05 level.  3) the students’ analytical thinking skills  after learning  by  KWLH 

plus technique with think- pair - share  were  82.81 %  which higher than 80 % criterion and  4) the  students’ 

opinions  toward the instruction  by KWLH plus technique with think – pair - share revealed that the students 

had fun to learn and work with  friends, to share their knowledge with friends, to practice critical thinking, to 

read for more knowledge and to  increase  the imagination. 
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ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  รวมทั้งคณาจารยท์ุกท่านท่ีประสิทธ์ประสาทวชิา ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความ

กรุณาของอาจารยทุ์กท่าน  และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยัคร้ังน้ี 

ได้แก่  อาจารย์ ดร . โชติมา  หนูพริก  นักวิชาการสํานักทดสอบทางการศึกษา  ดร.จิรวรรณ  

นาคพฒัน์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

นางนุดี  รุ่งสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1   นางนุชนารถ  สอนสง รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์

อุปถมัภ์   นางสาวกาญจนา  ทัดสวน  ครูชํานาญการโรงเรียนบ้านท่ามะกา   ท่ีได้กรุณาเป็น

ผูเ้ ช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจ  แนะนํา ให้แก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้มีความถูกต้อง 

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณ นายอิทธิพทัธ์ หอมสุวรรณ ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 

นางสาววารุณี ตะโกภู ่ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบึงวทิยา และคณะครูทุกท่าน ที่ใหค้วามอนุเคราะห์

ช่วยเหลือ  สนบัสนุน  และอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล รวมทั้งนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5  ปีการศึกษา 2554  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองเป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณ  พ่ีๆ  เพื่อนๆ  นอ้งๆ  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศทุกท่าน รวมทั้งเพ่ือน

สนิทและสมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีให้ความช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจในการทาํวิทยานิพนธ์

ตลอดมา  

 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิ ่งว่า วิทยานิพนธ์ฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน ตลอดจน 

ผูส้นใจโดยทัว่ไป 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

วทิยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ ่งในโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์เก่ียวข้องกบั

ทุกคนทั้งในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ

ผลผลิตต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออาํนวยความสะดวกในชีวติและการทาํงาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของ

ความรู้วทิยาศาสตร์ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้

พฒันาวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกัษะสําคญัในการ

คน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลท่ี

หลากหลายและมีประจกัษพ์ยานตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ ซ่ึง

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้

รู้วทิยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้ น 

สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน 2551 : 1)   ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ในระบบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  จะถูกกําหนดให้เ รียนวิทยาศาสตร์ทั้ งในเร่ืองของทักษะและกระบวนการคิดทาง

วทิยาศาสตร์ เร่ืองของการไดม้าซ่ึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ตามที่กรอบ

หลกัสูตรไดก้าํหนดไว ้  (สุทธิพงษ ์ พงษ์วร 2552 : 7)  

ประเทศไทยไดมี้การปฏิรูปการศึกษา โดยกาํหนดกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการ

คิดไวใ้นพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

ตลอดจนการประเมินการทดสอบมาตรฐานของชาติ   ไดมี้การประเมินด้านการพฒันาการคิดด้วย 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่ประเทศไทยไดใ้หค้วามสําคญัของการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาการคิดให้กบัเด็ก

และเยาวชน  ดงัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2)  กล่าวถึง กระบวนการ

จดัการเรียนรู้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง  ดําเ นินการให้ผู ้เ รียนได้ฝึกทักษะ

กระบวนการคิด  การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหา และ  มาตรา 24 (3) ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิด

เป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ 2553 : 302-303)  โดย

การจดัการเรียนการสอนนั้น ไม่ได้จาํกดัอยู่แต่เพียงในห้องเรียน  การให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
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สถานท่ีจริง ไดล้งมือปฏิบตัิสัมผสัของจริง จะเป็นการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื ถาวร และฝังจาํ สําหรับเด็ก 

หนา้ท่ีสําคญัของสถานศึกษาหรือครูผูส้อนคือพยายามหาเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน

ควรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูเ้รียนรู้และคน้พบความรู้ไดด้ว้ยตนเองมากท่ีสุด (กระทรวงศึกษาธิการ,

กรมวชิาการ 2545 : 13)   สุทธิพงษ ์ พงษ์วร (2552 : 7) กล่าววา่ ในส่วนของทกัษะและกระบวนการ

คิดทางวทิยาศาสตร์  รวมทั้งการไดม้าซ่ึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์นั้น ถ้ามีการจดัการเรียนการสอน

ขึ้น  จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงวธีิการคิด การแก้ปัญหา การออกแบบการ

ทดสอบ หรือทดลองของนกัวทิยาศาสตร์  การนาํเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ และทดลองมาใช้ใน

การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ  ท่ีเ กิดข้ึน และสุดท้ายทําให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ๆ   ทาง

วทิยาศาสตร์ปัจจุบนั  แต่โดยธรรมชาติของวทิยาศาสตร์  จะเห็นไดว้า่ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสมํ่ า เสมอ”  มีความพยายามในการทดสอบแนวคิดเ ดิมของ

นกัวทิยาศาสตร์และนักคิดอยู่ตลอดเวลา และมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา

เช่นเดียวกนั ทาํให้เน้ือหาทางวทิยาศาสตร์ท่ีเคยเรียนรู้ในโรงเรียนดูจะไม่ใช่สิ่ งท่ีเป็นจริงเสมอไป 

ดงันั้น ส่ิงสําคญัของกระบวนการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในระบบโรงเรียนจึงควรเน้นไปท่ีการสอนให้

ผูเ้รียนไดรู้้จกัการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ที่น่าเช่ือถือ สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเหลา่นั้นได ้

และสุดทา้ยก็ตดัสินใจไดว้า่ ส่ิงที่ถูกตอ้งคืออะไร เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั  

การจดัการศึกษาในปัจจุบนั ความสามารถในการคิด และทกัษะในการคิดมีความสําคญัยิ ่ง 

เพราะความสามารถและทกัษะในการคิดมีความจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ การดาํรงชีวิต

และการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะในยคุขอ้มูลข่าวสารความรู้ท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ดงัท่ีมีนกัการศึกษากล่าวถึงความสําคญัของทกัษะการ

คิดในยุคศตวรรษท่ี 21  ว่า ทกัษะท่ีสําคญัท่ีสุด คือทกัษะการคิดของบุคคลและทกัษะชีวติ (Life 

skills) เพ่ือจะไดส้ามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งสันติสุขในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ทุกดา้น (วชัรา  เล่าเรียนดี 2552 : 1)   สอดคลอ้งกบั ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2553 : 4) ท่ีกล่าววา่ การมี

ความสามารถในการคิดจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดาํเนินชีวติของมนุษย์  จะทาํให้สามารถ

แก้ไขปัญหา รวมทั้ งสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุผล  ในยุค ข่าวสาร

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัท่ีมีความเจริญก้าวหนา้อย่างรวดเร็ว มีการแข่งขนัสูง การปูพ้ืนฐานการคิดและ

ส่งเสริมการคิดใหแ้ก่เดก็และเยาวชน จึงเป็นสิ่ งที่จาํเป็นอย่างยิ ่ง  นบัตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดบัสูง 

การไดรั้บการพฒันาการคิดตั้งแต่เยาวว์ยัจะช่วยพฒันาความคิดให้กา้วหน้า ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบ

แหลม เป็นคนรอบคอบ ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตไดดี้ เป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพ สามารถดาํรงชีวติในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  
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 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 -2554) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความ

จาํเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความ

รอบรู้อย่างเท่าทนั  ใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม  สามารถก้าว

ทนัการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ย่างม ัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าว มุ่ง

เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม  มีจิตสาธารณะ   พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะ และ

ความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวติ  อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื   ซ่ึงแนวทาง

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค

ศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  ให้มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

สร้างสรรค ์มีทกัษะด้านเทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกับผูอ้ื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นใน

สังคมโลกไดอ้ย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 1)   จึงนาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ซ่ึงไดก้าํหนดให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั 5 ประการ 

ดงัน้ี (1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับ และการส่งสาร  มีวฒันธรรมใน

การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน

ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการ

เจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย

หลกัการเหตุผลความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม (2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็น

ระบบ  เพ่ือการนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเก่ียวกบัตนเองและ

สังคมไดอ้ย่างเหมาะสม (3) ความสามารถในการแกปั้ญหา   เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐาน ของเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูล

สารสนเทศเขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 

ประยุกต์ความรู้มาใชก้ารป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาและมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม   (4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตเป็น

ความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ ประจาํวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การทาํงาน  และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัใหท้นักบั

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ี

ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น และ (5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถใน

การเลือกและใช้เทคโนโลยีดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาตนเอง
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และสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  การทาํงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกตอ้ง

เหมาะสมและมีคุณธรรม  และระบุคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ (1)   รักชาติ 

ศาสน์ กษตัริย ์ (2)  ซ่ือสัตย ์สุจริต  (3)   มีวนิยั  (4)  ใฝ่เรียนรู้   (5)  อยู่อย่างพอเพียง   (6)  มุ่งมัน่ใน

การทาํงาน   (7)  รักความเป็นไทย   และ (8)  มีจิตสาธารณะ  (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3-4) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 

โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกๆ ขั้นตอน  ผูเ้รียนจะไดท้าํกิจกรรมหลากหลาย  ทั้งเป็นกลุ่ม

และเป็นรายบุคคล  ท่ีอาศยัแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสากลและทอ้งถิ่น  โดยครูผูส้อนมีบทบาทในการวาง

แผนการจดัการเรียนรู้  กระตุน้  แนะนาํ  ช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  ดงันั้นเพ่ือท่ีใหก้ารศึกษา

วทิยาศาสตร์บรรลุผลตามเจตนารมณ์ดงักล่าว จึงไดก้าํหนดเป้าหมายและคุณภาพของผูเ้รียนไว ้ซ่ึง

ครูผูส้อนจะตอ้งทาํความเขา้ใจจึงจะช่วยใหผู้เ้รียนวทิยาศาสตร์ไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กาํหนด 

และในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์นั้น มีมากมายหลาย

กระบวนการท่ีครูผูส้อนสามารถนาํมาจดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้ กระบวนการเรียนท่ีเนน้การ

สืบเสาะหาความรู้เป็นวธีิหน่ึงท่ีจะสามารถพฒันาผูเ้รียนให้ไดรั้บความรู้และทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  เช่น การสังเกต  การวดั  การคํานวณ  การจาํแนก  การจดักระทาํข้อมูล   การส่ือ

ความหมาย การตั้ งสมมติฐาน  ซ่ึงเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จกัใช้ความคิดของตนเอง สามารถ

เสาะหาความรู้หรือวิเคราะห์ได้  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: K)  

สอดคลอ้งกบั สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : จ) ท่ีกล่าววา่การจดักิจกรรม

การสอนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดค้ิดวเิคราะห์ เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความใฝ่รู้ รู้จกัคดิวเิคราะห์ 

คน้ควา้หาความรู้ สร้างความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

 จากภาพรวมการจดัการศึกษาของไทย ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัอุดมศึกษา ยงัขาด

ทกัษะการคิด ดงัท่ี สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 1-2) 

พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในมาตรฐานท่ี 4 คือนกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ อ ยู่ในระดบั

ปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่       หลกัการสําคญัท่ีจะสามารถสร้างผูเ้รียนให้มีทกัษะทางความคิด สุคนธ์ 

สินทพานนทแ์ละคณะ (2551 : 8-9) กล่าววา่ ครูผูส้อนมีความสําคญัในการสร้างใหผู้เ้รียนเป็นนกัคิด 

โดยใช้วธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ (1) กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสแสดงออกทั้งดา้นการทาํกิจกรรมและการ

แสดงความคิดเห็น ให้โอกาสแก่ผูเ้รียนโต้ตอบ ตั้ งคาํถาม (2) ฝึกให้ผูเ้รียนบูรณาการความรู้ของ

ตนเองจากประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาเป็นองค์ความรู้ใหม่   (3) ฝึกให้รู้จกัรับข้อมูล  ข่าวสาร 
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รวบรวมประเดน็ คดัเลือกขอ้มูล จดัเข้าพวก ลาํดบัเหตุการณ์ เปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต่าง วิเคราะห์รายละเอียด เช่ือมโยงความเก่ียวขอ้ง และความเก่ียวเน่ืองได  ้(4) ฝึกให้ผูเ้รียนใช้

เหตุผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงความเห็น วินิจฉัยหลักการใหม่ๆ ใช้วิจารณญาณในการ

แก้ปัญหาและตดัสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล  (5) ฝึกให้รู้จกัสืบค้น รู้จกัขอบเขตของข้อมูล  ตั้ ง

ประเด็นปัญหา วางแผนเพ่ือการวิจยั การพยากรณ์ผลลพัธ์ คาดคะเนผลขา้งเคียงสรุปและพฒันา

แนวความคิด (6) ฝึกให้รู้จกัสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดแนวคิด ตั้งสมมติฐาน สร้าง

จินตนาการ สร้างทางเลือกใหม่ สร้างนวตักรรมที่หลากหลาย (7) ฝึกให้รู้จกัประเมินค่า ประเมิน

ขอ้มูล จากการอ่าน การฟัง การเขียน การปฏิบติัจริง สร้างแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหาทางเลือกท่ีดี

ท่ีสุด และ ศกัด์ิพงษ ์นิลไพรัช (2544 : 26-27) กล่าววา่ การเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาหลีกหนีไม่พน้ท่ี

นกัเรียนจะตอ้งอ่านหนังสือ เอกสาร และส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสาขาวิชาท่ีต้องเรียนรู้ ปัญหาใน

ปัจจุบนัคือ นกัเรียนอ่านหนงัสือเพื่อจาํไปตอบขอ้สอบ แต่ไม่ไดอ้่านเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจใน

ศาสตร์นั้นๆ จนสามารถคิดวเิคราะห์ และนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปประยุกต์ในการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

 จากการรายงานผลการทดสอบระดบัชาติข ั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : 

O-Net) ปีการศึกษา 2551 ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)    กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ยงัอยู่ในระดบัที่ไม่น่าพอใจ  คือคะแนน

ระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ียร้อยละ51.68  ระดบัจงัหวดักาญจนบุรี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ49.93 ระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต2   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.88    และระดบัโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง มี

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.00  (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) 2551 : 5)    ซ่ึงมี

คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา่ระดบัประเทศ  ระดบัจงัหวดั และระดบัสังกดั  และจากค่าสถิติระดบัโรงเรียน

แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า  สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกับกระบวนการดาํรงชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 30.53  ตํ่ากวา่ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ  ระดบัจงัหวดั และตํ่ากว่ามาตรฐานอ่ืน   

 จากสภาพปัญหาของนกัเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่

ในระดบัตํ่าดงักล่าว หากไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ก็จะส่งผลต่อการศึกษาของนกัเรียนท่ีจะเรียน

วทิยาศาสตร์ในระดบัสูงได ้ จากการศึกษาขอ้มูลจากนกัเรียน และการประชุมครูผูส้อนวทิยาศาสตร์

ในระดับช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเ รียนบ้านหนองตาแพ่ง ในเร่ือง “แนวทางการนาํผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ไปใช้สู่การพฒันาโรงเรียน ปีการศึกษา 2552”  พบวา่การท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตํ่านั้น มีสาเหตุ เรียงตามลาํดบัความสําคญั ดงัน้ีคือ (1) เทคนิค

วธีิการสอนของครูไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ครูสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ นกัเรียนไม่ค่อยได้

ปฏิบติัจริง  (2) นกัเรียนขาดทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์ เพราะกิจกรรมไม่ส่งเสริมให้นกัเรียนได้คิด  
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(3) ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  (4)  นกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหา ทาํใหเ้บ่ือหน่ายและไม่ชอบ

ท่องจาํ (โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง 2552 : 16) 

จะเห็นไดว้า่ในการจดัการเรียนการสอนนั้น ครูผูส้อนเป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการจดัการเรียน 

การสอนเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรโดยอาศยัวธีิการใดวธีิการหน่ึงท่ีจะพฒันาการ

คิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ  สภาพปัญหาเก่ียวกบัการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้

กล่าวมา ควรมีการศึกษาหาวธีิสอนท่ีช่วยในการพฒันาความคิดวเิคราะห์ใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน 

และจากการศึกษาแนวคิดสําคญัๆ ของนกัวชิาการและนกัการศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคการสอนท่ี

เก่ียวขอ้งกับการคิดวเิคราะห์ ซ่ึงผู้วจิยัได้ศึกษาหลายวิธี พบว่า เทคนิค KWLH Plus  เป็นเทคนิค

หน่ึงท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนดา้นการคิดได ้เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเนน้การนาํโครงสร้างความรู้เดิม

ไปช่วยตีความเร่ืองท่ีอ่าน  มีการระดมพลงัสมองในกลุ่ม โดยใช้ประสบการณ์เดิมของนกัเรียน มี

การแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียนกบัผูส้อน มีการคาดคะเนตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและการตั้งคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงวิธีสอนน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจใน

เร่ืองท่ีคิดวเิคราะห์มากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

ดงัท่ี จินตนา  มงคลไชยสิทธ์ิ (2548 : 5) และ วชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 132) ไดก้ล่าวว่า เทคนิค KWL  

plus เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถจดัการทบทวนความรู้เดิมของตนเอง และ

นาํความรู้เดิมมาใช้  ซ่ึงเทคนิค  KWL plus  นี้มีพ้ืนฐานมาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล  (Ogle  

1987, อ้างถึงในวชัรา เล่าเรียนดี 2552 : 125) ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีสําคญั คือ (K)ระบุส่ิงที่ รู้ 

เร่ืองท่ีรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกาํหนด หรือหวัเร่ืองท่ีกาํหนด  (W) อยากรู้อะไรบา้ง จากส่ิงหรือเร่ือง

ท่ีกาํหนดในขั้นแรก และ (L)  เรียนรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด หลงัจากอ่านเสร็จแลว้ ท่ีแตกต่าง

คือ KWL Plus มีการเพิ่มเติมการทาํแผนผงัมโนทศัน์ และการสรุปของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอ่าน เม่ือจบ

กระบวนการ KWL  แลว้   และเทคนิค KWLH Plus  เป็นเทคนิคท่ีเพิ่มเติมจาก KWL Plus  อีกขั้น

หน่ึงคือ ขั้น H ซ่ึงสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดทุ้กกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี

นกัเรียนจะตอ้งอ่าน ตอ้งคิด และทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่าน ไวสํ้าหรับฝึกทกัษะการแกปั้ญหาและ

ทกัษะการคิดแบบต่างๆ ไดโ้ดยเฉพาะขั้น H (How can we learn more) เป็นข ั้นท่ีนกัเรียนตอ้งคิดหา

ความรู้เพิ่มเติมมากข้ึน หรือลึกซ้ึงกวา้งขวางมากข้ึน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ท่ีจะสืบค้นหาความรู้

คาํตอบเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้และวธีิการเรียนรู้ไดอ้ย่างหลากหลายต่อไป 

และในขั้น Plus  หมายถึงสรุปผลการเรียนรู้จากขั้นตอนทั้งหมดของ KWLH แลว้ใหแ้สดงออกดว้ย

การสร้างแผนผงัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของสาระความรู้ต่างๆ  ช่วยในการสรุปสาระสําคญัและเป็น

การตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน  
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               การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจ ท่ีอยากจะเรียนรู้ ฝึกการคิดอย่าง 

เป็นระบบ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการคิด กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาและตอบสนองต่อความรู้ 

ประสบการณ์ เน้นทักษะทางสังคม ซ่ึงการจัดกิจกรรมแบบคู่คิด (Think–Pair-Share) ถือเป็น

กระบวนการหน่ึงท่ีฝึกใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมในการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยครูจะตอ้งฝึกให้

ผูเ้รียนไดค้ิด แลว้หาคาํตอบดว้ยตวัเองก่อน หลงัจากนั้นผูเ้รียนก็มาจบัคู่กัน มีการแลกเปลี่ยนความ

ความคิดเห็นในความคิดและคาํตอบของตนเองให้คู่ฟัง ฝึกให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรม

ดงักล่าวอาจอยูใ่นรูปของการถาม-ตอบปัญหา อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัเกี่ยวกบัเร่ืองท่ี

เรียน (บุญชม  ศรีสะอาด 2537 : 118)  ขอ้ดีของการเรียนเป็นคู่ เป็นวธีิท่ีผูเ้รียนทุกคนต้องกระทาํ

กิจกรรมการเรียนอย่างจริงจงั (Active) จึงมีความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนอยู่ตลอดเวลา ผูเ้รียนเกิด

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนอย่างเขม้ขน้และมัน่คง เน่ืองจากจะตอ้งเตรียมตวัและศึกษาเร่ืองท่ี

ไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบติับทบาท คือ บรรยาย อธิบาย และถามคาํถามต่อ

เพื่อนท่ีเป็นคู่เรียนได ้และวิธีการน้ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีทกัษะการส่ือสารดีข้ึน (บุญชม ศรีสะอาด 

2537 : 120)  และจากงานวจิยั ของวลิาวลัย ์ลูกสะเดา  (2549 : 3) พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกโดย

ใชเ้ทคนิค KWLH ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการฝึกสูงกวา่

ก่อนการฝึกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่.01  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชลธิชา จนัทร์แกว้ (2549 : 

บทคดัย่อ ) พบวา่ ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  หลงั

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus  สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ และจาก

งานวจิยัของโกลด์ไมด์  (Goldschmind 1971 : 3-4, อา้งถึงในบุญชม ศรีสะอาด 2537 : 122)  ได้

เปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาจิตวทิยาจากการสอน 4 วธีิ คือ วิธีสัมมนา  วธีิอภิปราย วธีิศึกษาโดย

อิสระ และวิธีเรียนเป็นคู่  นกัศึกษาท่ีเรียนในแต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงกนัในหลายด้าน ได้แก่ 

จาํนวนวชิาจิตวิทยาท่ีเรียนมาแลว้  วชิาเอก เกรดเฉลี่ยสะสม ผลสัมฤทธ์ิในเนื้อหาวชิาจิตวิทยาท่ี

ทดสอบก่อนเรียน  ผลการทดสอบวดัทางบุคลิกภาพดว้ยแบบสํารวจ The California  Psychological 

Inventory เม่ือตอนเร่ิมตน้เรียน ผลการทดสอบพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนโดยวิธีเ รียนเป็นคู่ ตอบ

ขอ้สอบแบบอตันยัหลงัจากเรียนวชิาน้ีเสร็จแลว้โดยไม่ได้บอกให้ทราบถึงการสอบล่วงหน้าได้

ดีกวา่กลุ่มอื่นอย่างมีนยัสําคญั  และจากการจดัอนัดบัความพอใจในแต่ละชัว่โมงพบว่าอนัดบัโดย

เฉลี่ยของกลุ่มท่ีเรียนโดยวธีิเรียนเป็นคู่ สูงกวา่อีก 3 กลุ่ม อยา่งมีนยัสําคญั  

               จากขอ้มูลดงักล่าวมาขา้งตน้   สรุปไดว่้าการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบั 

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด จะช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ในหน่วยการเรียนรู้ท่ีเนน้เน้ือหาความรู้ ความเขา้ใจ  การคิดวเิคราะห์ ซ่ึงตอ้งอาศยัการอ่านและการ

คิดท่ีเป็นระบบ การหาความรู้เพ่ิมเติม มีเพ่ือนร่วมคิด เกิดการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีมีความหมาย 
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ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะนําแนวทางการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรม

แบบคู่คิด ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีจาํนวนนกัเรียนไม่มากนกั มาพฒันา

ผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนบา้นหนองตา

แพ่ง ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป    

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  ซ่ึงเป็นแนวคิดมาจากแนวคิดพ้ืนฐานมาจากเทคนิค  KWL ของ  

โอเกิล (Ogle D.1986, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี  2552 : 122 ) ท่ีนํามาใช้ในการสอนอ่าน ซ่ึงเป็น

อกัษรย่อของคาํว่า Know , Want to Know และ Learned ตามลาํดบั ซ่ึงคาํว่า Know (K) หมายถึงรู้

อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน หรือหวัเร่ืองท่ีกาํหนด โดยท่ียงัไม่ตอ้งอ่านรายละเอียดเพ่ือถามความรู้เดิม 

เร่ืองราว สาระสําคญัหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง Want to Know (W) หมายถึงตอ้งการอะไรจากเร่ือง

ท่ีอ่าน จากบทอ่าน โดยคิดต่อเน่ืองจากขั้น K  คือรู้อะไรจากเร่ืองท่ีอ่านบ้าง และตอ้งการรู้อะไร

เพิ่มเติมจากเร่ืองท่ีอ่านต่อไป ถ้าในขั้น K ไดอ้่านโดยละเอียดแลว้ Learned (L)  เกิดการเรียนรู้

อะไรบา้ง โดยท่ีทั้งข ั้น K,W และL  จะต้องเขียนตอบลงในแบบฟอร์มหรือตาราง K W L ท่ีเตรียมไว ้

จากเร่ืองกาํหนดให้อ่าน ทุกข ั้นตอนนักเรียนจะช่วยกันระดมความคิดเพ่ือให้ไดค้ําตอบของทุก

ขั้นตอนครบถว้น โดยการถามคาํถามแบบเจาะลึกเพิ่มเติมมากขึ้น นอกจากน้ี สุวิทย ์มูลคาํและอรทยั 

มูลคาํ (2545 : 8) และสมศักด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544 : 75) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค KWL ไวท้าํนอง

เดียวกันว่า เทคนิค KWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู ้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่านท่ี

สอดคลอ้งควบคู่กบักระบวนการคิดอย่างรู้ตวัว่าตนคิดอะไร  มีวิธีคิดอย่างไร  สามารถตรวจสอบ

ความคิดของตนเองได ้และสามารถปรับเปลี่ยนกลวธีิการคิดของตนเอง โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึก

ให้ตระหนักในกระบวนการทําความเข้าใจ มีการจดัระบบข้อมูลเพ่ือดึงมาใช้ภายหลังอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ต่อมาในปี ค.ศ. 1987 คาร์และโอเกิล (Car and Ogle 1987, อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี 

2552 : 125-126) ไดพ้ฒันาวธีิสอน KWL Plus  โดยเพิ่มเติมการทาํแผนผงั มโนทศัน์ และการสรุป

ของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอ่านเม่ือจบกระบวนการ KWL    การคิดและสรุปการสร้างแผนผงัมโนทศัน์

(Mind mapping หรือ Concept mapping) ต่อทา้ย KWL  ช่วยในการจดัองค์ความรู้ใหม่จากเร่ืองท่ี

อ่าน แสดงสาระหลกั สาระรอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาระต่างๆ เป็นการสร้างแผนผงัคาํสําคญักบั

ลายเส้น แสดงออกถึงความเข้าใจอย่างแท้จริง ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการต่างๆ ได ้ 

นอกจากนี้  วชัรา เล่าเรียนดี  (2552 : 132) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH และ  

KWLH  plus  ไวว้า่  เทคนิค KWLH เป็นเทคนิคที่เหมาะสมอีกแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้นักเรียน
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สามารถจดัการทบทวนความรู้เดิมของตนเองได ้และนําความรู้เดิมมาใช้ ซ่ึงเทคนิค KWLH พฒันา

มาจากเทคนิค KWL ของโอเกิลเช่นกัน โดยมีขั้นตอนการคิดดงัน้ี  K (Know) การช่วยนักเรียน

ตรวจสอบความรู้หรือเร่ืองท่ีรู้ ท่ีเก่ียวกบัหวัเร่ืองท่ีกาํหนด  W (What to learn)  การช่วยให้นักเรียน

พิจารณาตดัสินใจว่า ตอ้งการเรียนรู้อะไรจากเร่ืองท่ีกําหนด  L (What they learn as they read) การ

ช่วยให้นกัเรียนระบุสิ่งท่ีส่งท่ีไดเ้รียนรู้จากการอ่านท่ีกาํหนด  H (How we can learn more) การช่วย

ให้นกัเรียนเสาะขอ้มูลเพิ่มเติม หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพ่ือให้ได้ความรู้เพิ่มเติมมากข้ึน และการ

จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus  มีข ั้นตอนการจดัการเรียนรู้ (วชัรา เล่าเรียนดี 2552 : 13) ดงัน้ี 

1. เตรียมความพร้อมใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใชข้ ั้นตอน KWLH  

Plus  

2. กิจกรรมฝึกอ่านเชิงวเิคราะห์  

2.1  นาํเขา้สู่บทเรียน 

2.2  เสนอหวัขอ้ เร่ือง หรือคาํ ใหน้กัเรียนตอบในข ั้น K คือนกัเรียนรู้อะไรบา้งจาก 

หวัเร่ือง เขียนคาํตอบลงในช่อง K  

2.3  ครูถามคาํถามนักเรียน อยากรู้อะไรบา้งจากหวัเร่ืองดงักล่าว ขั้น W เขียน 

คาํตอบลงในช่อง W  

  2.4 ใหน้กัเรียนอ่านรายละเอียดของเร่ือง และใหน้กัเรียนตอบลงในช่อง L ให้

ทัว่ถึงทุกคน คือ ขั้น L นกัเรียนรู้อะไรบา้ง 

  2.5   ใหน้กัเรียนหาความรู้เพิ่มเติม ขั้น  H  โดยถามคาํถามว่านกัเรียนจะหาความรู้

เพิ ่มเติมในเร่ืองดงักล่าวไดจ้ากท่ีใดบา้ง และอย่างไร นกัเรียนช่วยกนัตอบลงในช่อง H 

  2.6   นกัเรียนช่วยกนัสร้างแผนผงัความคดิจากเร่ืองท่ีอ่าน 

  2.7   นกัเรียน ครู ช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีอ่าน 

  2.8 นกัเรียนฝึกเพิ่มเติมการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใชผ้งั  KWLH และเขียนแผนผงั

ความคิดและสรุป 

 3. วดัและประเมินผลการคิดโดยใช้แบบฝึกหดัยอ่ย หรือใหส้รุปวธีิคดิ 

    ในส่วนของการคิดวเิคราะห์ (สุวิทย ์ มูลคาํ 2547, อา้งถึงใน ดุสิตา แดงประเสริฐ 2549 : 

11) ได้จ ําแนกทกัษะการคิดวิเคราะห์ไว  ้3 ด้าน ดงันี้  (1) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็น

ความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีสําคญัของส่ิงของหรือเร่ืองราวต่างๆ  เช่น การวเิคราะห์

ส่วนประกอบของพืช สัตว ์ข่าว ข้อความ หรือเหตุการณ์ เป็นต้น (2) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์  

เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆโดยการระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งความคดิ 

ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่างระหว่างขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกี่ยวข้องและไม่เก่ียวขอ้ง (3) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

10 

 

การวเิคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพนัธ์ส่วนสําคญัในเร่ืองนั้นๆ วา่

สัมพนัธ์กนัอยู่โดยอาศยัหลกัการใด  นอกจากน้ี บลูม (Bloom 1957 : 148-150, อา้งถึงใน ดุสิตา แดง

ประเสริฐ 2549 : 11) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการคิดวเิคราะห์เป็น 3 ดา้น ดงันี้คือ (1) การวิเคราะห์เน้ือหา 

ประกอบดว้ย ความสามารถในการคน้หาประเด็นต่างๆ ในขอ้มูล การแยกแยะความจริงออกจาก

สมมติฐาน ความสามารถในการแยกขอ้เท็จจริงออกจากขอ้มูลอื่นๆ ความสามารถในการบอกถึง

ส่ิงจูงใจ และการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุ่ม ความสามรถในการแยกแยะขอ้สรุป

จากความปลีกย่อย  (2) การคิดวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ประกอบดว้ยความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ

แนวคิด ในบทความและข้อความต่างๆ ความสามารถในการระลึกไดว้่า มีส่ิงใดเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจนั้น ความสามารถในการแยกความจริงหรือสมมติฐานท่ีเป็นใจความสําคญัหรือโต้แยง้ท่ี

นาํมาสนับสนุนขอ้สมมติฐานนั้น ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐานท่ีไดม้า ความสามารถ

ในการแบ่งแยกความสัมพนัธ์ของสาเหตุและผลจากความสัมพนัธ์อื่นๆ ความสามารถในการงขอ้มลู

ท่ีขัดแย้ง แบ่งแยกสิ่ งท่ีตรงและไม่ตรงกัน ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และแยก

รายละเอียดท่ีสําคญัและไม่สําคญัได ้ (3) การคิดวเิคราะห์หลกัการ ประกอบดว้ย ความสามารถใน

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อความและความหมายขององค์ประกอบต่างๆ ความสามารถใน

การวเิคราะห์รูปแบบการเขียน ความสามารถในการวเิคราะห์จุดประสงคข์องผูเ้ขียน ความเห็นของ

ผูเ้ขียนหรือลกัษณะของการคิด ความรู้สึกที่มีในงาน ความสามารถในการวิเคราะห์ทศันคติของ

ผูเ้ขียนในดา้นต่างๆ ความสามารถในการวเิคราะห์เทคนิคโฆษณาชวนเช่ือ ความสามารถในการรู้แง่

คิดและทศันคติของผู้เขียน  และ มาร์ซาโน (Marzano 2001, อา้งถึงในประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ 2553 : 

59)  ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ย  (1) ทกัษะการจาํแนก   เป็นความสามารถใน

การแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้งเหตุการณ์ เร่ืองราวส่ิงของออกเป็นส่วนย่อยๆ ให้เขา้ใจง่ายอย่างมี

หลกัเกณฑ ์สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ได ้(2) ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถ

ในการจดัประเภท  จดัลาํดบั จดักลุ่มส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยึดโครงสร้าง

ลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเป็นประเภทเดียวกนั (3) ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการ

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของข้อมูลต่างๆ ว่าสัมพนัธ์กนัอย่างไร (4) ทกัษะการสรุปความ หมายถึง 

ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากส่ิ งท่ีกําหนดให้ได้ (5) การประยุกต์ เป็น

ความสามารถในการนาํความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะ

ประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได ้  

จากการประมวลแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะการคิดวเิคราะห์ของสุวิทย ์มูลคาํ บลูม และมาร์ซา

โน พบว่า ทั้งสามแนวคิดมีความคลา้ยคลึงกนั  ผูว้จิยัจึงไดน้าํแนวคิดของมาร์ซาโน(Marzano) ซ่ึงมี

ความเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และในเน้ือหา เร่ืองพืช โดยองค์ประกอบการ
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คิดวเิคราะห์มี 5 ดา้น ได้แก่ (1) ทกัษะการจาํแนก   (2) ทกัษะการจดัหมวดหมู่ (3) ทกัษะการ

เช่ือมโยง (4) ทกัษะการสรุปความ (5) การประยุกต์  

 จากผลการวจิยัของ วไิลลกัษณ์  วงศ์วจันสุนทร (2551 : 63 ) ท่ีใชเ้ทคนิค KWL Plus พฒันา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  พบวา่เทคนิค KWL Plus 

สามารถพฒันาการคิดวิเคราะห์และเอื้อประโยชน์ให้นกัเรียน ทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจใน

บทเรียนไดดี้ยิ ่งขึ้น  สอดคล้องกบั สมยา ทาเกตุ  (2552 : 151) พบว่า ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไมอ้ยูใ่น

ระดบัสูงมาก  นอกจากน้ีผลการวิจยัของ เชวงศักด์ิ  ซ้อนบุญ (2546 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย เร่ือง ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้กิจกรรม คิด-จบัคู่-เล่าสู่กนัฟัง โดยกลุ่มทดลองจาํนวน 46 คน

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย โดยใช้กิจกรรมคิด-จบัคู่-เล่าสู่กนัฟัง และ

กลุ่มควบคุม จาํนวน 42 คน ไดรั้บการสอนโดยวิธีสอนปกติ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ของผู้เ รียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย โดยใช้กิจกรรมคิด-จบัคู่-เล่าสู่กนัฟัง สูงกวา่ผู ้เรียนท่ี

ไดรั้บการสอนโดยวิธีสอนปกติ อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 และยงัพบว่าผู้เรียนมีเจตคติต่อวชิา

คณิตศาสตร์ภายหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย โดยใช้กิจกรรมคดิ-

จบัคู-่เล่าสู่กนัฟัง ดีกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วิลาวลัย ์

ลูกสะเดา ( 2549 : บทคดัย่อ) พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกโดยใช้เทคนิค KWLH ร่วมกบักิจกรรม

การเรียนแบบคู่คิด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาหลงัการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  

จากการศึกษาแนวคิด หลกัการและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด และ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบ

แนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ดงันี้  
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ผลการเรียนรู้เร่ือง พืช 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus   

ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ 

 

ทกัษะการคิดวเิคราะห ์

 1. ทกัษะการจาํแนก   

 2. ทกัษะการจดัหมวดหมู่ 

 3. ทกัษะการเชื่อมโยง  

 4. ทกัษะการสรุปความ 

 5.  การประยกุต ์

ความคิดเห็นของนกัเรียน 

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิค KWLH plus   

ร่วมกบักิจกรรมการเรียน 

แบบคูคิ่ด 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ข ั้นตอนการจดักิจกรรม 

     1.  ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

     2.  ขั้นกิจกรรม  ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - เรียนรู้

ร่วมกนั  ตามขั้นตอน  KWLH plus  โดยใช้ KWLH  plus - Chart 

ดงัน้ี         

       ข ั้นท่ี 1 K: What we know  นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่มีความรู้

อะไรบา้งแลว้เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีครูกาํหนด แลว้จบัคู่แลกเปล่ียน

ความคิด   ร่วมกนับนัทึกในช่อง K 

        ขั้นที่ 2 W: What we want to know นกัเรียนคิดตอบคาํถาม 

ตอ้งการรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด แลว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง W 

        ขั้นที่ 3  L : What we have learned  หลงัจากอ่านหรือศึกษา

เร่ืองแลว้ นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง   แลว้

แลกเปลี่ยนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู่ ร่วมกนับนัทึกในช่อง L 

        ขั้นที่ 4  H : How can we learn more  นกัเรียนคิดตอบคาํถาม

จะหาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ย่างไร แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  ร่วมกนั

บนัทึกในช่อง H  

        ขั้นที่ 5 Mapping   นกัเรียนคิดวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้  (จาํแนก/จดัหมวดหมู่/เช่ือมโยง) แลกเปลี่ยนความคดิกบัคู่ 

แลว้ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพความคดิ 

        ขั้นที่ 6 Summarizing  นกัเรียนคิดวเิคราะห์สรุปใจความ

สําคญั และการนาํไปประยุกต์ใช้ แลว้แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ 

และร่วมกนับนัทึกในช่องสรุป 

     3.  ขั้นสรุปบทเรียน   

          3.1  แต่ละคูน่าํผลงาน  KWLH Plus –Chart  แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กบัคู่อ่ืน 

          3.2  ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของทั้งชั้น 

     4. ขั้นวดัและประเมินผล   
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วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

จดัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑร้์อยละ 80 

3. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑร้์อยละ 80 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus  

ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
 

 

คําถามการวจิัย 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

2.  ผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ไดต้ามเกณฑร้์อยละ 80 หรือไม่ 

3.  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ไดต้ามเกณฑร้์อยละ 80 หรือไม่ 

4.  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกับ

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เป็นอยา่งไร 
 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการจดัการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80 

2.  ผลการเรียนรู้เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  ไดต้ามเกณฑร้์อยละ 80 

 3.  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ไดต้ามเกณฑร้์อยละ 80 
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ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

    1.1  ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังนี้คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนขนาด

เล็ก ในกลุ่มศูนย ์G-BACS ท่ามะกา 4 จาํนวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา จาํนวน 16 

คน โรงเรียนบา้นหนองตาคง จาํนวน 6 คน  และโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่งจาํนวน 8 คน  รวม

จาํนวนนักเรียนทั้งหมด 30  คน 

    1.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ของ

โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีเรียนใน

ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2554     1  หอ้งเรียน จาํนวน  8   คน 

            2.  ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 

                  2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่   การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 

KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

                 2.2   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

                          2.2.1  ผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช 

                          2.2.2  ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

                          2.2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  

KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

 3. เนื้อหา สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวติกบัการดาํรงชีวติ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง พืช  มาตรฐาน

และตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ว1.1 ป5/1, ว1.1 ป5/2, ว1.1 ป5/3,  ว1.2 ป5/3, และ ว1.2 ป5/4  ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

4.  ระยะเวลาท่ีใชท้ดลอง 

ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการทดลอง คือ ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นเวลา 5  

สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวมระยะเวลา 10  ชัว่โมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายเฉพาะของคาํท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีให้ตรงกนั ผูว้จิยัได้

นิยามศพัท์เฉพาะของคาํ ดงันี้ 

1.  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด หมายถึง 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีข ั้นตอน ดงัน้ี  1. เตรียมความพร้อมและให้ความรู้พื้นฐาน  2. จดั

กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์  ไดแ้ก่    1.  ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน    2.  ขั้นกิจกรรม  
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ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - เรียนรู้ร่วมกนั  ตามขั้นตอน  KWLH plus  โดยใช้ KWLH  

plus - Chart ดงัน้ี  ข ั้นท่ี 1 K: What we know  นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ว่ามีความรู้อะไรบา้งแลว้

เก่ียวกบัหัวข้อที่ครูกําหนด แลว้จบัคู่แลกเปลี่ยนความคิด   ร่วมกันบนัทึกในช่อง K   ขั้นท่ี 2 W: 

What we want to know นักเรียนคิดตอบคําถาม ต้องการรู้อะไรบ้างจากเร่ืองที่กําหนด แล้ว

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง W    ขั้นท่ี 3  L : What we have learned  

หลงัจากอ่านหรือศึกษาเร่ืองแลว้ นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง   แลว้แลกเปลี่ยนสิ่ ง

ท่ีไดเ้รียนรู้กับคู่ ร่วมกันบนัทึกในช่อง L   ขั้นท่ี 4  H : How can we learn more  นกัเรียนคิดตอบ

คาํถามจะหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง H    ขั้นท่ี 5 

Mapping   นักเรียนคิด วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการเรียนรู้  (จาํแนก/จดัหมวดหมู่/เช่ือมโยง) 

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ แลว้ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพความคิด   ขั้นท่ี 6 Summarizing  นกัเรียน

คิด วิเคราะห์สรุปใจความสําคญั  และการนําไปประยุกต์ใช้ แลว้แลกเปล่ียนความคิดกับคู่ และ

ร่วมกนับนัทึกในช่องสรุป   3.  ขั้นสรุปบทเรียน  3.1  แต่ละคู่นาํผลงาน  KWLH Plus – Chart  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่น 3.2  ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของทั้งช ั้น   4. ขั้นวดัและประเมินผล   

2. ผลการเรียนรู้  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ของ

นกัเรียนในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

เร่ือง พืช   โดยประเมินจากการทาํแบบทดสอบท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนแบบปรนัย 4 ตวัเลือก  เพ่ือวดั

พฤติกรรม 2 ดา้นคือ ดา้นการประยุกตใ์ช้ และการวเิคราะห์  

3.   ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง คะแนนจากการทาํแบบประเมินท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเพ่ือวดั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เทียบกบัเกณฑ์ ซ่ึงมีลกัษณะดงันี้  1. ทกัษะการจาํแนก   เป็น

ความสามารถในการจาํแนก แยกแยะส่วนย่อยต่างๆ  ทั้ งเหตุการณ์ เ ร่ืองราวสิ่ งของออกเป็น

ส่วนย่อยๆ ใหเ้ขา้ใจง่ายอยา่งมีหลกัเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่ งต่างๆ ได ้ 2. ทกัษะการ

จดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท  จดัลาํดบั จดักลุ่มส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

เขา้ดว้ยกัน โดยยดึโครงสร้างลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเป็นประเภทเดียวกัน 3. ทกัษะการเช่ือมโยง 

เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ ว่าสัมพนัธ์กนัอย่างไร  4.  ทกัษะ

การสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการจบัประเด็นและสรุปผลจากสิ่งท่ีกําหนดให้ได้  5. การ

ประยุกต์ เป็นความสามารถในการนาํความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถ

คาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได้   โดยประเมินจาก

การทาํแบบประเมินท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนโดยใชเ้กณฑค์ุณภาพเป็น Rubrics    
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4.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบ

คู่คิด เก่ียวกบัดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  บรรยากาศในการเรียนรู้  และประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ซ่ึงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

5. นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2554 โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง  อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี     สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบังานวิจยัครั้ งน้ี ผู้วจิยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด สําหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นพ้ืนฐานความคิด ขอ้มูลประกอบการศึกษา อ้างอิง การวเิคราะห์และการอภิปรายผล โดย

นาํเสนอรายละเอียด ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

1.2 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง 

2. ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

2.1 ความหมายของทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

2.2 องค์ประกอบของทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

2.3 ขั้นตอนการคิดวเิคราะห์ 

2.4 คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

2.5 การสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

2.6 การใชค้าํถามเพ่ือส่งเสริมการคิดวเิคราะห์  
2.7 ประโยชน์ของทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

3. การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   

4. กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

5. การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1 งานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคประเภท KWL  

6.2 งานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

6.3 งานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติ ให้

เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็น

พลโลก ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้

และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด

ชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้

เต็มศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 4) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มุ่งหวงัใหผู้เ้รียน

ไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะสําคญัในการคน้ควา้และ

สร้างองคค์วามรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้

ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง

หลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัช ั้น โดยไดก้าํหนดสาระสําคญั (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 3-4) ไว้

ดงัน้ี  

 ส่ิงมีชีวติกับกระบวนการดํารงชีวติ  สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและ

หนา้ท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ และกระบวนการดาํรงชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ การ

ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  การทาํงานของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติ ววิฒันาการและความหลากหลาย

ของส่ิงมีชีวติและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม   ส่ิงมีชีวติท่ีหลากหลายรอบตวั ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติกับ

ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติต่างๆ ในระบบนิเวศ  ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 

การใชแ้ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถิ่น  ประเทศ และโลก  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

อยู่รอดของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอ้มต่างๆ  

 สารและสมบัติของสาร  สมบติัของวสัดุและสาร  แรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค การเปลี่ยน

สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี และการแยกสาร 

 แรงและการเคล่ือนท่ี  ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การ

ออกแรงกระทาํต่อวตัถุ  การเคลื่อนท่ีของวตัถุ  แรงเสียดทาน  โมเมนต์  การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ ใน

ชีวติประจาํวนั 

 พลังงาน   พลงังานกบัการดาํรงชีวติ การเปลี่ยนรูปพลงังาน  สมบติัและปรากฏการณ์ของ

แสง เสียงและวงจรไฟฟ้า  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  กมัมนัตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์  ปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งสารและพลงังาน การอนุรักษ์พลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทาง

ธรณี  สมบติัทางกายภาพของดิน  หิน  นํ้ า  อากาศ  สมบติัของผิวโลกและบรรยากาศ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

ดาราศาสตร์และอวกาศ  ววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซี  เอกภพ  ปฏิสัมพนัธ์และผล

ต่อส่ิงมีชีวติบนโลก ความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และโลก  ความสําคญัของเทคโนโลยี

อวกาศ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหา

ความรู้  การแกปั้ญหา และจิตวทิยาศาสตร์ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกับกระบวนการดํารงชีวติ 

มาตรฐาน ว1.1 เขา้ใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ี

ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวติที่ทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ี

เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเอง และดูแลส่ิงมีชีวติ 

มาตรฐาน ว1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อ

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และ

นาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว2.1 เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในท้องถิ ่น ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวติ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่างๆ ในระบบนิเวศ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา

ศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว2.2 เขา้ใจความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน

ระดบัทอ้งถิ ่น ประเทศและโลก   นาํความรู้ไปใช้ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในทอ้งถิ ่นอย่างย ัง่ยนื 

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว3.1 เขา้ใจสมบตัิของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบตัิของสารกับโครงสร้าง

และแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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มาตรฐาน ว3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถึง และแรงนิวเคลียร์ มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกตอ้ง และมี

คุณธรรม 

 มาตรฐาน ว4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน ์

สาระท่ี 5 พลังงาน 

มาตรฐาน ว5.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม         

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ 

สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 มาตรฐาน  ว6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนผิวโลกและภายนอกโลก 

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการการต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศและ

สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 มาตรฐาน ว7.1 เข้าใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพนัธ์

ภายในระบบสุริยะ และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา

ศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว7.2 เข้าใจความสําคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนาํมาใช้ในการสํารวจอวกาศ 

และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มาตรฐาน  ว8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแก้ปัญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
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อธิบาย และตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์

เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กนั 

 

คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

1. เขา้ใจโครงสร้างและการทาํงานของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิต และความสัมพนัธ์ของ 

ส่ิงมีชีวติท่ีหลากหลายในส่ิงแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 

2. เขา้ใจสมบตัิและการจาํแนกกลุ่มของวสัดุ  สถานะของสาร สมบติัของสารและการทาํ 

ใหส้ารเกิดการเปลีย่นแปลง สารในชีวิตประจาํวนั การแยกสารอยา่งง่าย 

3. เขา้ใจผลทีเ่กิดจากการออกแรงกระทาํกบัวตัถ ุความดนั หลกัการเบ้ืองตน้ของแรง 

ลอยตวั สมบติัและปรากฏการณ์เบ้ืองตน้ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 

4. เขา้ใจลกัษณะองค์ประกอบ สมบติัของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพนัธ์ของดวง 

อาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ท่ีมีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

5. ตั้งคาํถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ คาดคะเนคาํตอบหลายแนวทางวางแผนและสํารวจ 

ตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ วเิคราะห์ขอ้มูล และส่ือสารความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบ 

6. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการดาํรงชีวิต และการศึกษาความรู้ 

เพิ ่มเติม ทาํโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกาํหนดใหห้รือตามความสนใจ 

7. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ และซ่ือสตัยใ์นการสืบเสาะหาความรู้ 

8. ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี แสดงความชื่นชม ยกย่อง 

และเคารพสิทธิในผลงานของผูค้ิดคน้ 

9. แสดงถึงความซาบซ้ึง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัการใช ้การดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอ้มอย่างรู้คุณค่า 

10. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ 

คิดเห็นของผูอ่ื้น 

 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกับกระบวนการดํารงชีวติ 

 มาตรฐาน ว1.1 เขา้ใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ี

ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวติที่ทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ี

เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวติ 
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ตารางท่ี 1 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดาํรงชีวติ 

               มาตรฐาน ว1.1   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

มาตรฐาน/ตวัชี้วดั ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ว1.1 ป5/1 

 

1. สังเกตและระบุ

ส่วนประกอบของดอกและ

โครงสร้างทีเ่ก่ียวขอ้งกับการ

สืบพนัธุ์ของพืชดอก 

 

- ดอกโดยทั ่วไปประกอบด้วย กลีบเล้ียง 

กลีบดอก เกสรตวัผู ้และเกสรตวัเมีย 

- ส่ วนประกอบขอ งดอก ท่ี ทําหน้ า ท่ี

เก่ียวขอ้งการการสืบพนัธ์ุ ได้แก่ เกสรเพศ

เมีย ประกอบดว้ยรังไข่ ออวลุ และเกสรเพศ

ผู ้ประกอบดว้ยอบัเรณู และละอองเรณู 

ว1.1 ป5/2 

 

2. อธิบายการสืบพนัธ์ุของพืช

ดอก การขยายพนัธ์ุพืช และนาํ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

- พืชดอกมีการสืบพนัธุ์ทั้ งแบบอาศัยเพศ

และแบบไม่อาศยัเพศ 

- การขยายพันธุ์ พืชเพ่ือเพิ่มปริมาณและ

คุณภาพของพืช ทาํไดห้ลายวธีิ โดยการเพาะ

เมลด็ การปักชาํ การตอนกิ่ง การติดตา การ

ทาบกิ่ง การเสียบยอด และการเพาะเลี้ ยง

เนื้อเยื่อ 

ว1.1 ป5/3 

 

3. อธิบายวฏัจกัรชีวติของพืช

ดอกบางชนิด 

 

- พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีจะออกดอก 

ดอกไดรั้บการผสมพนัธุ์กลายเป็นผล  ผลมี

เมลด็ ซ่ึงสามารถงอกเป็นตน้ใหม่หมุนเวยีน

เป็นวฏัจกัร 

ว1.1 ป5/4 

 

4. อธิบายการสืบพนัธ์ุและการ

ขยายพนัธุ์ของสัตว ์

 

- สัตว์บางชนิด เช่น ผีเส้ือ  ยุง กบ เม่ือไข่

ไดรั้บการผสมพนัธุ์จะเจริญเป็นตวัอ่อนและ

ตัว อ่ อ น เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต เ ป็น ตัว เ ต็ ม ว ัย 

จนกระทั ่งสามารถสืบพนัธ์ุได้ หมุนเวียน

เป็นวฏัจกัร 

ว1.1 ป5/5 

 

5. อภิปรายวฏัจกัรชีวติของ

สัตวบ์างชนิด และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์

- มนุษย์นําความรู้เก่ียวกับวฏัจกัรชีวติของ

สัตว์มาใช้ประโยชน์มากมายทั้ งทางด้าน

การเกษตร การอุตสาหกรรมและการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

   ส
ำนกัหอ
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           มาตรฐาน ว1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อ

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ

นาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตารางท่ี 2 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวติกบักระบวนการดาํรงชีวิต 

        มาตรฐาน ว1.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั ตวัชี้วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ว1.2 ป5/1 

 

1. สํารวจ เปรียบเทียบและระบุ

ลกัษณะของตนเองกับคนใน

ครอบครัว 

- ลกัษณะของตนเองจะคล้ายคลึงกบัคน

ในครอบครัว 

ว1.2 ป5/2 

 

2. อธิบายการถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพนัธุกรรม ของสิ่ งมีชีวิต

ในแต่ละรุ่น 

 

- การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม เป็น

การถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุ รุษ สู่

ลูกหลาน ซ่ึงบางลักษณะจะเหมือนพ่อ

หรือเหมือนแม่ หรืออาจมีลกัษณะเหมือน

ปู่  ยา่ ตา ยาย 

ว1.2 ป5/3 

 

3. จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอก 

และพืชไม่มีดอก 

- พืชแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ พืชดอก 

กบัพืชไม่มีดอก 

ว1.2 ป5/4 

 

4. ระบุลกัษณะของพืชดอกท่ี

เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว และพืชใบ

เล้ียงคู่ โดยใชล้กัษณะภายนอก

เป็นเกณฑ ์

- พืชดอกแบ่งออกเป็น พืชใบเล้ียงเด่ียวกบั

พืชใบเลี้ ยงคู่ โดยสังเกตจากราก  ลาํต้น 

และใบ 

 

ว1.2 ป5/5 

 

5. จาํแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม 

โดยใช้ล ักษณะภายในบาง

ลกัษณะและลกัษณะภายนอก

เป็นเกณฑ ์

- การจาํแนกสัตวเ์ป็นกลุ่ม โดยใช้ลกัษณะ

ภายนอกและลกัษณะภายในบางลกัษณะ

เป็นเกณฑ์ แบ่งออกไดเ้ป็นสัตวมี์กระดูก

สันหลงัและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั 

- สัตวมี์กระดูกสันหลงัแบ่งเป็นกลุ่มปลา 

สัตว์ค ร่ึงนํ้ าค ร่ึงบก  สัตว์เ ลื้ อยคลาน  

สัตวปี์ก และสัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 

 

 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง   เป็นโรงเ รียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ในปีการศึกษา 2553  มีจาํนวนนักเรียน 87  คน ครู 5 คน                

จดัการศึกษาตั้งแต่ช ั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จาํนวน 7 ห้องเรียน  มีขอ้มูลพ้ืนฐาน

สรุป ไดโ้ดยสังเขป ดงันี้  

  1. สภาพท่ัวไปของชุมชน 

     โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง ตั้ งอยู่ท่ีหมู่ 7 ตาํบลตะคร้ําเอน อาํเภอท่ามะกา จงัหวดั

กาญจนบุรี ลกัษณะชุมชนเป็นชนบท   พ้ืนท่ีโดยรอบเป็นท่ีราบ   มีสาธารณูปโภคพร้อม  การ

คมนาคมสะดวก  มีประชากรประมาณ 13,500  บาท รายไดเ้ฉลี่ยครอบครัวละ 40,000 บาทต่อปี 

บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแ้ก่ ร้านคา้ ท่ีอยู่อาศยั วดัตะครํ้ าเอน ไร่ นา อาชีพหลกัของคน

ในชุมชน คือเกษตรกรรม เช่น ทาํไร่ออ้ย  ไร่ขา้วโพด  ไร่พริก ทาํนา เลี้ยงโคขนุ และรับจา้งทัว่ไป 

2. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 

    โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่งไดจ้ดัตั้งข้ึนเมื่อวนัท่ี 22 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2484  โดยได้รับ

บริจาคท่ีดินจากนายออ๊ด พรหมภิบาล  จาํนวน  6  ไร่  ใช้ช่ือวา่ “โรงเรียนประชาบาลตาํบลตะคร้ํา-

เอน 3 (บา้นหนองตาแพ่ง)”  มีอาคารแบบ ป. 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ 1 หลงั กวา้ง 9 เมตร ยาว 

25 เมตร มี 3 ห้องเรียน หน้ามุข 1 หอ้ง เปิดสอนชั้น ป. 1 ถึง ป. 4  ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ไดรั้บบริจาค

ท่ีดินเพิ่มอีก 2 ไร่ รวมเป็น 8 ไร่  จึงสร้างอาคารหลงัใหม่เป็น 8 ห้องเรียน เปิดสอนถึงชั้น ป. 6 ใน   

ปี 2528  สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลงั บา้นพกัครู ห้องสมุดประชาชน  หลงัจากนั้น โรงเรียน

และชุมชนไดร่้วมกนัพฒันาจนมีอาคารหอ้งสมุดใหม่ หอ้งส้วม ห้องสหกรณ์ ห้องพยาบาล โรงจอด

รถ สนามวอลเล่ย์บอล  สนามตะกร้อ และร้ัวรอบโรงเรียน 

3.  ปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 

 ปรัชญา        “อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ”  ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน 

        วิสัยทัศน์     “มุ่งเนน้ทกัษะทางภาษา พฒันากระบวนการคดิ ใชเ้ทคโนโลยพิีชิต  

การเรียนรู้  ครูเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ชุมชนร่วมใจพฒันา”  

         พันธกิจ 

1. มุ่งเนน้จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิด 

3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

   ส
ำนกัหอ
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4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นศิลปะการแสดง 

5. ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

6. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ชุมชนเพ่ือใหมี้บทบาท และส่วนร่วมในการ 

พฒันาการศึกษา 

4.   ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน 

      จาํนวนบุคลากรในโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 1 คน ครูผูส้อน 5 

 คน นกัการภารโรง 1 คน รวมทั้งหมด 7 คน  เป็นชาย 4  คน  หญิง 3 คน มีวฒิุปริญญาตรี 6  คน ตํ่า

กวา่ปริญญาตรี 1 คน มีจาํนวนนกัเรียนชาย 48  คน หญิง 39 คน รวมทั้งหมด 87 คน 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 

1. วิสัยทัศน์  

 “มุ่งเนน้ทกัษะทางภาษา พฒันากระบวนการคิด ใชเ้ทคโนโลยพิีชิตการเรียนรู้  ครูเนน้

ผูเ้รียนเป็นสําคญั  สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ชุมชนร่วมใจพฒันา” 

2.   สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

      หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้  ซ่ึงการพัฒนาผู ้เ รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดนั้น จะช่วยให้ผู ้เรียนเกิด

สมรรถนะสําคญั 5 ประการ 

 1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 

รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขัดแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล 

ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดย

คาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ

คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนาํไปสู่การสร้างองค์

ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 

เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์

   ส
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ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา   และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ 

ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทาํงานและการ

อยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความ

ขดัแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 

และการรู้จกัหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เ ป็นความสามารถในการเลือกและใช้

เทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสังคมใน

ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและ            

มีคุณธรรม 

 3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์  เพ่ือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ

พลโลก ดงันี้  

1. รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์

2. ซ่ือสัตย ์สุจริต 

3. มีวินยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งม ัน่ในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

4.   มาตรฐานการเรียนรู้ 

     การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล ไดค้าํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 

จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ดงัน้ี 

1.  ภาษาไทย 

2.  คณิตศาสตร์ 

3.   วทิยาศาสตร์ 

4.   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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   5.  สุขศึกษา และพลศึกษา 

   6.  ศิลปะ 

   7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   8.  ภาษาต่างประเทศ 

               5.   โครงสร้างเวลาเรียน 

                   หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง กาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  

ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง ระดบัประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

1. ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 

2. คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

3. วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 80 80 80 120 120 120 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

6. ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

8. ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 80 80 80 

รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 880 880 880 840 840 840 

รายวชิาเพิ่มเติม - - - 40 40 40 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

-  กิจกรรมแนะแนว 

-  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์

 

40 

30 

10 

 

40 

30 

10 

 

40 

30 

10 

 

40 

30 

10 

 

40 

30 

10 

 

40 

30 

10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาท้ังหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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คาํอธิบายรายวชิาพ้ืนฐาน 

ว15101  วิทยาศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                         เวลา        80     ชัว่โมง 
 

 ศึกษาวเิคราะห์ส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกบัการสืบพนัธ์ุของพืช 

การสืบพนัธ์ุของพืชดอก การขยายพนัธ์ุพืช และการนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ วฏัจกัรชีวิตของพืช

ดอกบางชนิด การสืบพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุของสัตว ์ วฏัจกัรชีวติของสัตวบ์างชนิด และการนาํ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเปรียบเทียบลกัษณะของตนเองกับคนในครอบครัว  การถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมของสิ่ งมีชีวิตในแต่ละรุ่น พืชดอกและพืชไม่มีดอก พืชใบเลี้ ยงเดี่ยวและพืช

ใบเลี้ ยงคู่ การจาํแนกสัตวอ์อกเป็นกลุ่ม  โดยใช้ลกัษณะภายในบางลกัษณะและลกัษณะภายนอกเป็น

เกณฑ ์สมบติัของวสัดุชนิดต่างๆ เก่ียวกบัความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนําความร้อน 

การนาํไฟฟ้าและความหนาแน่น การนาํวสัดุไปใช้ในชีวติประจาํวนั การหาแรงลพัธ์ของแรงสอง

แรง ซ่ึงอยู่ในแนวเดียวกันท่ีกระทาํต่อวตัถุ ความดันอากาศ ความดนัของของเหลว แรงพยุงของ

ของเหลว การลอยตวั และการจมของวตัถุ แรงเสียดทานและการนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์  ทดลอง

และอธิบายการเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต ํ่า เสียง

ค่อย  อนัตรายท่ีเกิดข้ึน  เม่ือฟังเสียงดงัมากๆ การเกิดเมฆ  หมอก  นํ้ าคา้ง  ฝน  และลูกเห็บ   การเกิด 

วฏัจกัรของนํ้ า การวดัอุณหภูมิ ความช้ืน และความกดอากาศ การเกิดลม และการนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวติประจาํวนั การเกดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว โดยใช้แผนท่ีดาว 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การ

แก้ปัญหาโดยตั้งคาํถามเก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ีกาํหนดให้และ

ตามความสนใจ วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้และคาดการณ์สิ่ง

ท่ีจะพบจากการสํารวจ ตรวจสอบ เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบให้ได้

ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และตรวจสอบผลกบัสิ่งท่ีคาดการณ์ไว ้

นาํเสนอผลและข้อสรุป สร้างคาํถามใหม่เพ่ือการสํารวจตรวจสอบต่อไป แสดงความคิดเห็นอย่าง

อิสระ อธิบายและสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ บนัทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง 

มีการอา้งอิง นาํเสนอจดัแสดงผลงานโดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและ

ผลงานให้ผูอ้ื่นเขา้ใจ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความรู้วทิยาศาสตร์อย่างถูกตอ้ง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

การคน้หาความรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตดัสินใจ และสามารถส่ือสารเป็นท่ี

เข้าใจตรงกัน รวมทั้ งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจน

เช่ือมโยงความรู้ และนาํความรู้ไปใช้ในชีวติประจาํวนัได ้
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รหัสตัวช้ีวัด 

ว1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

ว1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

ว3.1 ป.5/1, ป.5/2 

ว4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, 

ว4.2 ป.5/1 

ว5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

ว6.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 

ว7.1 ป.5/1 

ว8.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 

รวม 34 ตัวชี้วัด 
 

โครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์  

รหสั ว15101     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี5      เวลา   80  ชัว่โมง    คะแนน  100  คะแนน 
 

ตารางท่ี 4  โครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5       
 

ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา/

ชัว่โมง 

นํ้ าหนกั 

คะแนน 

1 สตัว ์ ว1.1 ป5/4,   

ว1.1 ป5/5 

ว1.2 ป5/5 

 

-  สตัวบ์างชนิด เช่น ผีเส้ือ ยงุ กบ เม่ือไข่ไดรั้บการผสมพนัธุจ์ะ

เจริญเป็นตวัออ่น และตวัอ่อนเจริญเติบโตเป็นตวัเตม็วยั 

จนกระทั่งสามารถสืบพนัธุ์ได ้หมุนเวียนเป็นวฏัจกัร 

- มนุษยน์าํความรู้เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตของสตัวม์าใชป้ระโยชน์

มากมายทั้งทางดา้นการเกษตร การอุตสาหกรรมและการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอ้ม 

- การจาํแนกสัตวเ์ป็นกลุม่ โดยใชล้กัษณะภายนอกและลกัษณะ

ภายในบางลกัษณะเป็นเกณฑ ์แบ่งออกไดเ้ป็นสตัวมี์กระดูกสนั

หลงัและสตัวไ์มมี่กระดกูสันหลงั 

- สัตวมี์กระดูกสันหลงัแบ่งเป็นกลุม่ปลา สัตวค์ร่ึงน้ําคร่ึงบก 

สตัวเ์ล้ือยคลาน สัตวปี์ก และสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนํ้ านม 

10 9 

2 การดาํรง

พนัธุ ์

ว1.2 ป5/1,  

ว1.2 ป5/2 

 

- ลกัษณะของตนเองจะคลา้ยคลึงกบัคนในครอบครัว 

- การถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธ์ุกรรม เป็นการถา่ยทอดลกัษณะ

จากบรรพบุรุษสู่ลกูหลาน ซ่ึงบางลกัษณะจะเหมือนพ่อหรือ

เหมือนแม่ หรืออาจมีลกัษณะเหมือนปู่  ยา่ ตา ยาย 

10 8 
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ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือหน่วย

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา/

ชัว่โมง 

นํ้ าหนกั 

คะแนน 

3 พืช ว1.1 ป5/1,   

ว1.1 ป5/2,   

ว1.1 ป5/3 

ว1.2 ป5/3,  

ว1.2 ป5/4 

 

 

- ดอกโดยทัว่ไปประกอบดว้ย กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรตวัผู ้

และเกสรตวัเมีย 

- ส่วนประกอบของดอกท่ีทาํหน้าที่เก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธุ ์

ไดแ้ก่ เกสรเพศเมีย ประกอบดว้ยรังไข่ ออวลุ และเกสรเพศผู ้

ประกอบดว้ยอบัเรณู และละอองเรณู 

- พืชดอกมีการสืบพนัธุ์ทั้ งแบบอาศยัเพศและแบบไมอ่าศยัเพศ 

- การขยายพนัธุพื์ชเพ่ือเพิ ่มปริมาณและคุณภาพของพืช ทาํได้

หลายวิธี โดยการเพาะเมลด็ การปักชาํ การตอนกิ่ง การติดตา 

การทาบกิ่ง การเสียบยอด และการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 

- พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีจะออกดอก ดอกไดรั้บการผสม

พนัธุก์ลายเป็นผล ผลมีเมล็ด ซ่ึงสามารถงอกเป็นตน้ใหม่

หมุนเวียนเป็นวฏัจกัร 

- พืชแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ พืชดอก กบัพืชไม่มีดอก 

- พืชดอกแบ่งออกเป็น พืชใบเล้ียงเด่ียวกบัพืชใบเลี้ยงคู่ โดย

สงัเกตจากราก ลาํตน้ และใบ 

10 

 

9 

4 สมบติั

ของวสัดุ 

ว3.1 ป5/1,  

ว3.1 ป5/2 

 

- ความยืดหยุน่ ความแข็ง ความเหนียว การนาํความร้อน การ

นาํไฟฟ้า และความหนาแน่นเป็นสมบตัิต่างๆ ของวสัดุซ่ึงวสัดุ

ต่างชนิดกนัจะมีสมบตัิบางประการแตกตา่งกนั 

- ในชีวิตประจาํวนัมีการนาํวสัดุตา่งๆ มาใชท้าํสิ่งของเคร่ืองใช้

ตามสมบตัิของวสัดนุั้นๆ  

10 9 

5 แรง  และ

ความดนั 

ว4.1 ป5/1,  

ว4.1 ป5/2 ,

ว4.1 ป5/3, 

ว4.1 ป5/4 

ว4.2 ป5/1 

 

- แรงลพัธข์องแรงสองแรงท่ีกระทาํต่อวตัถุโดยแรงทั้ งสองอยู่

ในแนวเดียวกนั เท่ากบัผลรวมของแรงทั้งสองน้ัน 

- อากาศมีแรงกระทาํตอ่วตัถุ แรงท่ีอากาศกระทาํตั้งฉากต่อ

หน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี เรียกวา่ความดนัอากาศ 

- ของเหลวมีแรงกระทาํต่อวตัถุทุกทิศทาง แรงท่ีของเหลว

กระทาํตั้งฉากต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี เรียกวา่ความดนัของ

ของเหลว ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความลึก 

- ของเหลวมีแรงพยงุกระทาํต่อวตัถุท่ีลอยหรือจมในของเหลว 

การจมหรือการลอยของวตัถุข้ึนอยูก่บันํ้ าหนักของวตัถแุละแรง

พยงุของของเหลวนั้น 

- แรงเสียดทานเป็นแรงตา้นการเคลื่อนท่ีของวตัถุ แรงเสียด

ทานมีประโยชน์ เชน่ ในการเดิน ตอ้งอาศยัแรงเสียดทาน 

10 9 
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ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือหน่วย

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตวัช้ีวดั/ 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา/

ชัว่โมง 

นํ้ าหนกั 

คะแนน 

6 เสียง 

และการ 

ไดย้ิน 

ว5.1 ป5/1 

 

- เสียงเกิดจากการสั ่นของแหล่งกาํเนิดเสียงและเสียงเคล่ือนท่ี

จากแหล่งกาํเนิดเสียงทุกทิศทาง โดยอาศยัตวักลาง 

- แหล่งกาํเนิดเสียงสัน่ดว้ยความถ่ีตํ่าจะเกิดเสียงตํ่า แต่ถา้สั ่น

ดว้ยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูง 

- แหล่งกาํเนิดเสียงสัน่ดว้ยพลงังานมากจะทาํให้เกิดเสียงดงั แต่

ถา้กาํเนินเสียงสัน่ดว้ยพลงังานน้อยจะเกิดเสียงคอ่ย 

- เสียงดงัมากๆ จะเป็นอนัตรายต่อการไดยิ้น และเสียงท่ี

ก่อให้เกิดความรําคาญ เรียกมลพิษทางเสียง 

10 9 

7 ปรากฏ 

การณ์

ธรรมชาติ 

ว6.1 ป5/1, 

ว6.1 ป5/2, 

ว6.1 ป5/3, 

ว6.1 ป5/4 

 

-ไอนํ้ าในอากาศที่ควบแน่นเป็นละอองนํ้ าเล็กๆ ทาํให้เกิด

หมอกและเมฆ ละอองนํ้ าเล็กๆ ท่ีรวมกนัเป็นหยดนํ้ า จะทาํให้

เกิดนํ้ าคา้งและฝน 

- หยดนํ้ าท่ีกลายเป็นนํ้ าแข็งแลว้ถกูพายพุดัวนในเมฆระดบัสูง

จนเป็นกอ้นนํ้ าแข็งขนาดใหญ่ข้ึนแลว้ตกลงมาทาํใหเ้กิดลูกเห็บ 

- วฏัจักรนํ้ าเกิดการหมนุเวียนอยา่งต่อเน่ือง ระหวา่งนํ้ าบริเวณ

ผิวโลกกบันํ้ าในบรรยากาศ 

- อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดดนัอากาศมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

สามารถตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่ายได ้

-การเกิดลม เกิดจากการเคล่ือนท่ีของอากาศตามแนวพื้นราบ 

อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง มวลอากาศจะขยายตวัลอยสูงข้ึน 

ส่วนอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิตํ่า มวลอากาศจะจมตวัลงและ

เคล่ือนที่ไปแทนท่ี 

-พลงังานจากลมนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมายในดา้นการผลิต

กระแสไฟฟ้าและการทาํกงัหันลม 

10 9 

8 โลกและ

ดวงดาว 

ว7.1 ป5/1 

 

- การท่ีโลกหมนุรอบตวัเองน้ีทาํให้เกิดการกาํหนดทิศ โดยโลก

หมุนรอบตวัเองทวนเข็มนาฬิกาจากทิศตะวนัตกไปยงัทิศ

ตะวนัออก เม่ือสังเกตจากขั้วเหนือ จึงปรากฏให้เห็นดวง

อาทิตยแ์ละดวงดาวต่างๆ ขึ้นทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศ

ตะวนัตก 

- แผนที่ดาวช่วยในการสงัเกตตาํแหน่งดาวบนทอ้งฟ้า 

10 8 

 สอบ 2 30 

 ภาระงาน/ชิ ้นงาน 78 70 

 รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100 

ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
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ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

               มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะห์ไว ้ ผูว้จิยัไดศ้ึกษา และ

รวบรวมความหมาย  ดงัน้ี 

               สุวิทย์  มูลคาํ (2547 : 9)   อารี สัณหฉว ี(2547 : 11)   เครือวลัย์  กาญจนคูหา (2548 : 25)   

กญัญา  สิทธิศุภเศรษฐ์ (2548 : 30) และ เพช็รมน  แสงจกัร (2549 : 12)ไดใ้ห้ความหมายไวท้าํนอง

เดียวกนัว่า การคิดวเิคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนก  แจกแจง แยกแยะองค์ประกอบ

ต่างๆ ของสิ่งหน่ึงสิ่งใด  อาจเป็นสิ่ งของ  เร่ืองราว  หรือเหตุการณ์   เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 

ระหวา่งองคป์ระกอบของเนื้อหานั้นๆ เพ่ือคน้หาสภาพความเป็นจริง  สิ่งสําคญัของเร่ืองราวต่างๆ 

โดยอาศยัการใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง  หาเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจ 

 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549 : 2) และ ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 12)  ไดใ้หค้วามหมาย

สอดคลอ้งกนัวา่ การคิดวเิคราะห์ หมายถึง การแยกแยะ ส่วนย่อยของเหตุการณ์ เร่ืองราว หรือเน้ือ

เร่ืองต่างๆ วา่ ประกอบดว้ยอะไร  มีจดุมุ่งหมายหรือความประสงค์สิ่งใด และส่วนย่อยๆ ที่สําคญันั้น

แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพนักันอย่างไรบา้ง  และเก่ียวพนักนัโดยอาศัยหลกัการใด  เพ่ือให้เกิดความ

ชดัเจนและความเขา้ใจจนสามารถนาํไปสู่การตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2549 : 5) ให้ความหมายการคิดวเิคราะห์

ว่า หมายถึง การระบุเร่ืองหรือปัญหา  จาํแนก แยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อจดักลุ่มอย่างเป็น

ระบบ ระบุเหตุผล   หรือเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  และตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูล

เพิ ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอในการตดัสินใจ 

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2552 : 10) ใหค้วามหมายของการวิเคราะห์ว่า หมายถึง การแสดงออก

ดว้ยคาํพูดหรือพฤติกรรมการปฏิบติัที่บ่งบอกถึงความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ อย่างละเอยีด ทุกแง่

ทุกมุม  โดยบอก อธิบายเหตุผลประกอบเร่ืองท่ีรู้ ระบุความคิดรวบยอด ระบุปัญหา ระบุความ

เช่ือมโยงของความคิดรวบยอดต่างๆ  และรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได้  สามารถท่ีจะแจกแจง

(Categorize) จาํแนกแยกองคป์ระกอบ ส่วนประกอบต่างๆ รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานสําคญัเพ่ือ

นาํมาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ และประเมินผลหรือเพ่ือสรุปอย่างเหมาะสม (Critical Thinking)  

 ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ  (2553 : 54-55)  ให้ความหมายของการวิเคราะห์ว่า  หมายถึง 

ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจาํแนกแยกแยะขอ้มูลองค์ประกอบของส่ิงต่าง  ๆไมว่่า

จะเป็นวตัถุ เร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ และจดัเป็นหมวดหมู่ เพ่ือคน้หาความจริง 

ความสําคญั แก่นแท ้องคป์ระกอบหรือหลกัการของเร่ืองนั้นๆ สามารถอธิบายตีความส่ิงท่ีเห็น ทั้งท่ี

อาจแฝงซ่อนอยู่ภายในส่ิงต่างๆ หรือปรากฏให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจน รวมทั้งหาความสัมพนัธ์และ
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ความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ วา่เก่ียวพนักันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล ส่งผลต่อกันอย่างไร 

อาศยัหลกัการใด จนไดค้วามคิดเพ่ือนาํไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช ้ทาํนายหรือคาดการณ์ส่ิงต่างๆ 

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 นอกจากน้ี นกัการศึกษาต่างประเทศไดใ้ห้นิยามของทกัษะการคิดวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 บลูม (Bloom 1976, อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ 2538 : 41)  ใหค้วามหมาย

ของการคิดวิเคราะห์ว่า  เป็นความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์  หรือ

เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ วา่ประกอบดว้ยอะไร  มีความสําคญัอย่างไร  อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล  

และท่ีเป็นอยา่งนั้นอาศยัหลกัการอะไร ส่วนกู๊ด (Good 1973 : 680, อา้งถึงใน วรรณภา  โคตรพนัธ์) 

ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลกัของการประเมินและมี

หลกัฐานอา้งอิง  เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีน่าจะเป็นไปได  ้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวขอ้งและใช้

กระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ย่างถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

 จากความหมายของการคิดวิเคราะห์ขา้งตน้  สรุปได้วา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์  หมายถึง 

ความสามารถในการจาํแนก  แยกแยะ ข้อมูล เหตุการณ์ หรือเร่ืองราว  เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ          

จดักลุ่ม  เชื่อมโยงหรือหาความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบโดยใช้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ 

 

องค์ประกอบของทักษะการคิดวเิคราะห์ 

 องค์ประกอบของทกัษะการคิดวเิคราะห์  มีผูก้ล่าววา่ไวด้งัน้ี 

 รุจร์ิ  ภู่สาระ (2546 : 30-31) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของทกัษะการคิดวิเคราะห์วา่ 

ประกอบดว้ย 

1. วิเคราะห์ความสําคญั เป็นการแยกแยะองคป์ระกอบยอ่ย ท่ีรวมอยูใ่นเร่ืองราวที่ใช้ส่ือ 

ความหมาย เช่น นกัเรียนมีทกัษะในการมองเห็นขอ้แตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จริงและสมมติฐาน 

2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการแยกแยะองคป์ระกอบยอ่ยท่ีรวมอยู่ในเร่ืองราวท่ีใช ้

ส่ือความหมาย  เช่น  นกัเรียนมีความสามารถเขา้ใจความหมาย  และมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ขอ้คิดเห็นในบทความท่ีกาํหนดให้ 

วิเคราะห์หลกัการ เป็นการจดัเคา้เง่ือนของระเบียบวธีิในการเรียบเรียงและเค้าโครง สร้างของ

เร่ืองราวท่ีใช้การส่ือสารความหมายให้เป็นหน่วยเดียวกนั  โดยรวมเอาทั้งเคา้โครงท่ีมองเห็นไดแ้ละ

ไม่อาจมองเห็นไดไ้วด้ว้ยกนั เช่น นกัเรียนตระหนกัถึงสิ่งจูงใจในการโฆษณา 

 วนิช สุธารัตน์ (2547 : 125-127)  ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการคิดวเิคราะห์ว่า

ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีสําคัญ 2 เ ร่ือง คือ 1. ความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง          

2. เทคนิคในการตั้งคาํถามเพ่ือใชใ้นการคิดวเิคราะห ์
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1. ความสามารถในการใชเ้หตุผลอย่างถูกต้อง ประกอบดว้ย รายละเอียดดงัน้ี 

1.1 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใหเ้หตุผลตอ้งชดัเจนสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

และวตัถุประสงค์ 

1.2  ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงท่ีนาํมาอา้งตอ้งมีลกัษณะกวา้ง มีความยืดหยุน่  

มีความชดัเจน เท่ียงตรงและมีเสถียรภาพ 

1.3  ความถูกตอ้งของส่ิงท่ีอา้งอิงตอ้งมีความชดัเจน มีความสอดคลอ้งและมีความ 

ถูกตอ้งแน่นอน  ถ้าส่ิงท่ีนาํมาอา้งอิงผิดพลาด  การสรุปผลหรือการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ  ย่อมมี

ผิดพลาดไปดว้ย 

1.4  การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด  การใหเ้หตุผลตอ้งอาศยัความคิดรวบ 

ยอด ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎี กฎ หลกัการ ซ่ึงเป็นตวัประกอบท่ีสําคญัของการความคิดรวบยอด 

1.5  ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลกบัสมมติฐาน  การให้เหตุผลขึ้นอยู่กบัสมมติฐาน  

โดยสมมติฐานต้องกาํหนดข้ึนจากส่ิงท่ีเป็นความจริงและจากหลักฐานท่ีปรากฏมีความชัดเจน 

สามารถตดัสินไดแ้ละมีเสถียรภาพ 

        1.6  การลงความเห็น โดยการสรุปและให้ความหมายของขอ้มูลการสรุปนั้นต้อง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

        1.7  การนาํไปใช้ เม่ือสรุปแลว้จะตอ้งมีการนาํไปใช้หรือมีผลสืบเนื่อง จะตอ้งมีความ

คิดเห็นประกอบขอ้สรุปท่ีเกิดข้ึนนั้น  สามารถนาํไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด ควรนาํไปใชใ้นลกัษณะ

ใดจึงจะถูกตอ้ง  

 2.  เทคนิคในการตั้ งคําถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์  การต ั้ งคาํถามท่ีดีจะทาํให้ส่ิงท่ี

คลุมเครืออยู่มีความชดัเจนยิ ่งข้ึน  การตั้งคาํถามท่ีดีจะช่วยส่งเสริมใหก้ารใชเ้หตุผลเป็นไปดว้ยความ

สะดวก  มีความยุ่งยากนอ้ย มีความเป็นระบบ และช่วยในการแก้ปัญหาได้  ลกัษณะของคาํถามท่ีดี

ตอ้งมีคุณสมบติั 8 ประการ 

        2.1   ความชดัเจน  ความชดัเจนของปัญหาตอ้งสามารถยกตวัอย่างอ้างอิงได  ้อธิบาย

ได ้ ขยายได ้

        2.2    ความเที่ยงตรง เป็นคาํถามที่ทุกคนสามารถตรวจสอบไดถู้กตอ้งตรงกนั 

        2.3    ความกระชับ ความพอดี มีความกะทดัรัด ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ของ

ขอ้มูล 

        2.4    ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง เป็นการตั้งคาํถามเพ่ือคิดเชื่อมโยงหาความสัมพนัธ์ 

        2.5    ความลึก หมายถึง ความหมายในระดบัลึก ความลึกซ้ึง การตั้งคาํถามท่ีสามารถ

เช่ือมโยง ไปยงัการคิดหาคาํตอบท่ีลึกซ้ึง ถือวา่คาํถามนั้นมีคุณค่า 
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        2.6   ความกวา้งของการมอง  เป็นการทดลองเปล่ียนมุม โดยให้ผูอ้ื่นช่วยและให้

ความสําคญัต่อความคิดเห็นของคนอื่น 

        2.7   หลกัตรรกวทิยา มองในดา้นความคิดเห็น และการให้เหตุผลว่าทุกเร่ืองท่ีเรารู้

เขา้ใจตรงกนัหรือไม่ 

        2.8   ความสําคญั  เป็นการตั้งคาํถามเพื่อตรวจสอบวา่สิ่งเหล่านั้น มีความสําคญัอย่าง

แทจ้ริงหรือไม่ 

 สุวิทย์  มูลคาํ (2547 : 23-24)  กล่าวถึง องค์ประกอบของทกัษะการคิดวิเคราะห์ว่า 

ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ  เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่สําคญัของ 

ส่ิงของหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช  สัตว์  ข่าว  ขอ้ความ หรือ

เหตุการณ์  เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ  

โดยการระบุความสําคญัระหวา่งแนวคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง ระหวา่งขอ้

โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้ง 

3. การวิเคราะห์หลกัการ  เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนสําคญัใน 

เร่ืองนั้นๆ  วา่สัมพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด 

 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549 : 26-30)  ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการวเิคราะห์วา่ มี 

4 ประการคือ 

1. ความสามารถในการตีความ  การวเิคราะห์ส่ิงต่างๆ ได ้ตอ้งเร่ิมตน้การทาํความเขา้ใจ 

ขอ้มูลท่ีปรากฏ เร่ิมแรกตอ้งพิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บวา่อะไรเป็นอะไรดว้ยการตีความ (Interpretation)  

หมายถึง การพยายามทาํความเขา้ใจและใหเ้หตุผลแก่ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะวเิคราะห ์

2. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์  การท่ีจะวเิคราะห์ไดดี้นั้น จาํเป็นต้องมี 

ความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานในเร่ืองนั้น เพราะความรู้จะช่วยในการกาํหนดขอบเขตของการวิเคราะห์

แจกแจง และจาํแนกไดว้า่เร่ืองนั้นเก่ียวขอ้งกบัอะไร  มีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบา้ง มีกี่หมวดหมู่

จดัลาํดบัความสําคญัอยา่งไร 

3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างซักถาม นกัคิดวเิคราะห์จะตอ้งมีองคป์ระกอบทั้ง 

สามนี้  ร่วมดว้ย คือ ตอ้งเป็นคนท่ีช่างสังเกต  สามารถค้นพบความผิดปกติท่ามกลางส่ิงท่ีดูอย่างผิว

เผินแลว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน  ตอ้งเป็นคนท่ีช่างสงสัย  เม่ือเห็นความผิดปกติแล้ว ไม่ละเลยไป  

แต่หยุดพิจารณา ขบคิด ไตร่ตรอง  และตอ้งเป็นคนช่างถาม  ชอบตั้งคาํถามกบัตวัเองและคนรอบๆ 

ขา้ง เก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนาํไปสู่การคิดต่อเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  การตั้งคาํถามจะนาํไปสู่การสืบคน้
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ความจริง และเกิดความชดัเจนในประเด็นท่ีตอ้งการวิเคราะห์  คาํถามท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์  

จะยึดหลกั 5W 1H ประกอบดว้ย Who (ใคร) What (อะไร) When (เม่ือไร) Why (เพราะเหตุใด) และ 

How (อย่างไร)  

4. ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล  นกัคิดวเิคราะห์ตอ้งมีความสามารถ 

ในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล  สามารถคน้หาคาํตอบได้วา่เป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งน้ี เร่ืองนั้น 

เช่ือมโยงกบัเร่ืองน้ีไดอ้ย่างไร  เร่ืองน้ีมีใครเก่ียวขอ้งบา้ง เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร เมื่อเกิดเร่ืองน้ีส่งผล

กระทบอย่างไรบา้ง  สาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์น้ี  องค์ประกอบใดบ้างท่ีนําไปสู่ส่ิงนั้น  วิธีการ

ขั้นตอนการทาํใหเ้กิดส่ิงนี้  ส่ิงน้ีประกอบดว้ยอะไรบ้าง  แนวทางการแก้ปัญหามีอะไรบา้ง  ถา้ทาํ

เช่นน้ีจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  และคาํถามอื่นๆ ท่ีมุ่งการออกแรงทางสมองให้ต้องขบคิดอย่างมี

เหตุผลเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 

 คลาร์ก (Clark 1970 : 11-13 , อา้งถึงใน สมนึก ปฏิปทานนท ์2542 : 49) กล่าวถึง ทกัษะ

การคิดวเิคราะห์ มีองค์ประกอบ  3  ดา้น  ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เน้ือหา  ประกอบดว้ย 

1.1 ความสามารถในการจาํแนก และสรุปความรู้ 

1.2 ความสามารถในการบอกความแตกต่างระหว่างขอ้เทจ็จริงและขอ้สมมติฐาน 

1.3 ความสามารถในการระบุขอ้มูลสําคญั 

1.4 ความสามารถในการอธิบายปัจจยัที่ทาํใหบุ้คคลและกลุ่มต่างๆ มีความแตกต่าง 

กนั 

1.5 ความสามารถในการสรุปขอ้ความได ้

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ประกอบดว้ย 

2.1 ความสามารถเชื่อมโยงความคิดต่างๆ  

2.2 ความสามารถตรวจสอบไดว้า่ขอ้มลูนั้นสมเหตสุมผลหรือไม่ 

2.3 ความสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของสมมติฐานท่ีอ่าน 

2.4 ความสามารถสรุปไดว้า่ขอ้ใดเป็นแนวคิดสําคญั 

2.5 ความเช่ือมโยงเหตผุลในแต่ละสถานการณ์ 

2.6 ความสามารถวิเคราะห์ขอ้ความที่ขดัแยง้ท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง 

3. การวิเคราะห์หลกัการ ประกอบดว้ย 

3.1 ความสามารถวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของขอ้มูล 

3.2 ความสามารถวิเคราะห์วตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 

3.3 ความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเป็นหลกัการ 
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3.4 ความสามารถเรียนรู้เทคนิค วธีิการท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง 

3.5 ความสามารถแยกความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จริงและอคติท่ีมีอยู่ได ้

 บลูม (Bloom 1956 : 201-207, อา้งถึงใน ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ  2553 : 56-59) ไดก้ล่าวถึง

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ยทกัษะสําคญัๆ 3 ดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 

1. การคดิวเิคราะห์ความสําคญัหรือเน้ือหาของสิ่งต่างๆ   เป็นความสามรถในการ 

แยกแยะไดว้า่ ส่ิงใดจาํเป็น ส่ิงใดสําคญั ส่ิงใดมีบทบาทมากที่สุด ประกอบดว้ย 

  1.1 วเิคราะหช์นิด 

  1.2 วเิคราะหส่ิ์งสําคญั 

  1.3 วเิคราะหเ์ลศนยั 

2. การคดิวเิคราะห์ความสัมพนัธ์  เป็นการคน้หาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ วา่ มีอะไร 

สมัพนัธ์กนั สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งไร  สัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั 

ไดแ้ก่  

  2.1 วเิคราะหช์นิดของความสมัพนัธ์ 

  2.2 วเิคราะห์ขนาดของความสัมพนัธ์ 

  2.3 วเิคราะห์ขั้นตอนความสัมพนัธ ์

  2.4 วเิคราะห์จุดประสงคแ์ละวธีิการ 

  2.5 วเิคราะหส์าเหตุและผล 

  2.6 วเิคราะหแ์บบความสัมพนัธ์ในรูปอุปมาอุปไมย 

3. การคิดวเิคราะห์เชิงหลกัการ หมายถึง การคน้หาโครงสร้างระบบ เร่ืองราว  สิ่งของ 

และการทาํงานต่างๆ วา่ ส่ิงเหล่านั้นดาํรงอยู่ไดใ้นสภาพเช่นนั้น เน่ืองจากอะไร มีอะไรเป็นแกน

หลกั มีหลกัการอยา่งไร มีเทคนิคอะไรหรือยดึถือคติใด มส่ิีงใดเป็นตวัเช่ือมโยง การคิดวิเคราะห์

หลกัการเป็นการวิเคราะห์ท่ีถือวา่มีความสําคญัทีสุ่ด การท่ีจะวเิคราะห์เชิงหลกัการไดดี้ จะตอ้งมี

ความสามารถในการวเิคราะห์องคป์ระกอบและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ไดด้เีสียก่อน เพราะผลจาก

ความสามารถในการวเิคราะห์องคป์ระกอบและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์จะทาํใหส้ามารถสรุปเป็น

หลกัการได ้ประกอบดว้ย 

  3.1 วเิคราะห์โครงสร้าง เป็นการคน้หาโครงสร้างของสิ่งต่างๆ  

  3.2 วเิคราะห์หลกัการ เป็นการแยกแยะเพ่ือคน้หาความจริงของส่ิงต่างๆ แลว้ 

สรุปเป็นคาํตอบหลกัได ้
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 มาร์ซาโน (Marzano 2001, อา้งถึงใน ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ  2553 : 59) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะ

การคิดวเิคราะห์ประกอบดว้ย 

1. ทกัษะการจาํแนก  เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้งเหตุการณ์ 

เร่ืองราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อยๆ ใหเ้ขา้ใจง่ายอย่างมีหลกัเกณฑ ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่ง

ต่างๆ ได ้

               2.     ทกัษะการจดัหมวดหมู่  เป็นความสามารถในการจดัประเภท  จดัลาํดบั จดักลุ่ม

ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เขา้ดว้ยกนั  โดยยึดโครงสร้างลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเป็นประเภท

เดียวกนั  

3.     ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ   

วา่สัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

4.     ทกัษะการสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการจบัประเดน็และสรุปผลจากส่ิงที ่

กาํหนดใหไ้ด ้

               5.     การประยุกต์  เป็นความสามารถในการนําความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ  สามารถคาดการณ์  กะประมาณ  พยากรณ์  ขยายความ คาดเดาสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคตได ้

 จากองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ท่ีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า ทักษะการคิด

วิเคราะห์ประกอบดว้ยส่วนสําคัญ คือ (1) การวิเคราะห์เน้ือหา เป็นความสามารถในการจาํแนก

แยกแยะ  หรือการจดัหมวดหมู่  จัดประเภท จดัลาํดบัอย่างมีหลกัเกณฑ์  (2)  การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์  เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของข้อมูลต่างๆ  ว่าสัมพนัธ์กัน

อย่างไร (3) วเิคราะห์หลกัการ  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์วตัถุประสงค์ของผูเ้ขียน นาํ

ความรู้หลกัการและทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ส่วนองค์ประกอบทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ี

ผูว้ิจยัสนใจ และนํามาใช้เป็นแนวทางการประเมินผูเ้รียน ประกอบด้วย (1) ทกัษะการจาํแนก         

(2) ทกัษะการจดัหมวดหมู่ (3) ทกัษะการเช่ือมโยง  (4) ทกัษะการสรุปความ (5) การประยุกต์ 

 

ข้ันตอนการคิดวิเคราะห์ 

 ทักษะการคิดวิเคราะห์ เ ป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีมีคุณค่าของมนุษย์ สามารถ

แสดงออกในลกัษณะของการให้เหตุผล  และการตดัสินใจ  นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงขั้นตอนหรือ

กระบวนการคิดวเิคราะห์  ดงัน้ีคือ 

 ปุณทวี  พ่วงสุวรรณ (2543 : 46)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการคิดวเิคราะห์ว่าประกอบดว้ย 

1. การระบุประเดน็ปัญหา 
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2. การรวบรวมขอ้มูล 

3. การพิจารณาความน่าเช่ือถอืของแหล่งขอ้มูล 

4. การระบุลกัษณะของขอ้มูล 

5. การตั้งสมมติฐาน 

6. การลงขอ้สรุป 

7. การประเมินผล 

กระบวนการดงักล่าวจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยัพื้นฐานของการสังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู 

และมีทกัษะในการส่ือสาร  แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์จากประสบการณ์ต่างๆ  ท่ีผ่านมาจึงอาจกล่าว

ไดว้า่  การพฒันาใหผู้เ้รียนมีการคิดวเิคราะห์นั้น  มิไดป้ระสบผลสําเร็จจากการเรียนการสอนวชิาใด 

วชิาหน่ึงเพียงวชิาเดียว เพราะการคิดวเิคราะห์เป็นกระบวนการท่ีทาํให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม  ซ่ึงเป็นผลจากการสั ่งสมเพิ ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะเพ่ือนาํไปประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์ต่างๆ 

มูลนิธิซีเมนต์ไทย (2546 : 21,  อา้งถึงใน วิไลลกัษณ์  วงศ์วจันสุนทร  2551 : 18)  ได ้

กล่าวถึงขั้นตอนการจดักิจกรรมการคิดวิเคราะห์วา่ประกอบดว้ย 

1. ขั้นรวบรวมขอ้มูลโดยการรับรู้เร่ืองราวและเขา้ใจความหมายจากการสังเกต  การ 

สนทนา ซกัถามเร่ืองราวขอ้มลูข่าวสาร 

2. ขั้นวเิคราะห์ เป็นการจาํแนก แยกแยะ ความสําคญัของเหตุการณ์วา่ใคร ทาํอะไร  

ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร  และผลเป็นอยา่งไร 

3. ขั้นสรุป เป็นการสังเคราะห์ขอ้มูล  แลว้สรุปประเมินความน่าจะเป็นน่าเช่ือถือ หา 

หลกัฐานประกอบการตดัสินใจเชิงเหตผุล 

4. ขั้นประยุกตน์าํไปใช ้เป็นการนาํผลจากการเรียนรู้ สู่การปฏิบตัิจริง โดยเลือกอย่าง 

เหมาะสมแลว้นาํไปใช ้

 วนิช  สุธารัตน์  (2547 : 130-132) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการวเิคราะห์วา่ประกอบดว้ย 

 ข ั้นท่ี 1 ระบุหรือทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัประเด็นปัญหา ผู ้ท่ีจะทาํการคิดวิเคราะห์ตอ้ง

เขา้ใจปัญหาอย่างกระจ่างดว้ยการตั้งคาํถาม เพ่ือท่ีจะเขา้ใจปัญหาต่างๆ ใหช้ดัเจน 

 ข ั้นท่ี 2 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหา  จากการสังเกต  การอ่าน การสัมภาษณ์  การวิจยั

จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเท่ียงตรง เพ่ือนาํมาตดัสินใจในการคิดวเิคราะห์ 

 ข ั้นท่ี 3 พิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูล หมายถึง การพิจารณาความถูกต้อง เท่ียงตรง

ของส่ิงท่ีนาํมากล่าวอา้ง รวมทั้งประเมินความเพียงพอของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใช ้
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 ข ั้นท่ี 4 การจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ เป็นการสร้างความคิดรวบยอด หรือการสร้าง

หลกัการข้ึน โดยเร่ิมจากการระบุลกัษณะของขอ้มูล แยกแยะขอ้เท็จจริง  ขอ้คิดเห็น  จดัลาํดบัขอ้มูล  

รวมทั้งขอ้ตกลงพ้ืนฐาน  การสังเคราะห์ขอ้มูลเขา้เป็นระบบและกาํหนดขอ้สันนิษฐานเบ้ืองต้น 

 ข ั้นท่ี 5 สมมติฐาน เป็นการนําข้อมูลท่ีจดัระบบระเบียบ มาตั้งสมมติฐาน เพ่ือกาํหนด

ขอบเขต และหาข้อสรุปของข้อคาํถามหรือปัญหาท่ีกําหนดไว ้ซ่ึ งต้องอาศัยความคิดเช่ือมโยง

สัมพนัธ์ในเชิงของเหตุผลอย่างถูกตอ้ง  สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนตอ้งชดัเจนและมาจากข้อมูลท่ีปราศจาก

อคติหรือความลาํเอียง 

 ข ั้นท่ี 6 การสรุป เป็นการลงความคิดเห็นหรือการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหว่างเหตุกับผล

อย่างแท้จริง   ต้องเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมตามสภาพของข้อมูลท่ีปรากฏโดยใช้เหตุผลทาง

ตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวทิยาศาสตร์ และพิจารณาถึงความเป็นไปไดต้ามสภาพท่ีเป็นจริง  

 ข ั้นท่ี 7 การประเมินขอ้สรุป  เป็นขั้นสุดทา้ยของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินความ

สมเหตุสมผลของขอ้สรุปและพิจารณาผลสืบเน่ืองท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

 สุวิทย ์  มูลคาํ (2547 : 19) ไดก้ล่าวขั้นตอน ในการคิดวเิคราะห์ว่าประกอบดว้ย 

 ข ั้นท่ี 1 กาํหนดสิ่งที่ตอ้งการวเิคราะห์  เป็นการกาํหนดวตัถุประสงค์ของเร่ืองราวต่างๆ 

ขึ้นมา เพื่อเป็นตน้เร่ืองท่ีจะใช้วิเคราะห์  เช่น พืช สัตว ์ดิน หิน รูปภาพบทความ  เร่ืองราว เหตุการณ์

หรือสถานการณ์จากข่าว  ของจริง หรือส่ือเทคโนโลยีต่างๆ 

 ข ั้นท่ี 2  กาํหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์เป็นการกาํหนดประเดน็ขอ้สงสัยจากปัญหาของ

ส่ิงท่ีต้องการวิเคราะห์  ซ่ึงอาจจะกาํหนดเป็นคาํถาม หรือกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์เพ่ือ

คน้หาความจริง สาเหตุหรือความสําคญั  เช่น  ภาพหรือบทความท่ีตอ้งการส่ือบอกอะไรท่ีสําคญั

ท่ีสุด 

 ข ั้นท่ี 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์  เป็นการกําหนดข้อกําหนดสําหรับใช้แยก

ส่วนประกอบของสิ่ งท่ีกําหนดให้ เช่น เกณฑ์การจาํแนกสิ่ งท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน 

หลกัเกณฑใ์นการหาลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล  อาจจะเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีมีความ

คลา้ยคลึงหรือขดัแยง้กนั 

 ข ั้นท่ี 4 พิจารณาแยกแยะ  เป็นการพินิจพิเคราะห์ทาํการแยกแยะกระจายส่ิงท่ีกาํหนดให้

ออกเป็นส่วนย่อยๆ  โดยอาจใช้เทคนิคคาํถาม 5W 1H ประกอบด้วย Who (ใคร) What (อะไร) 

When (เม่ือไร)  Why (เพราะเหตุใด) และ How (อย่างไร)  

 ข ั้นท่ี 5 สรุปคาํตอบ  เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีสําคญัเพ่ือหาขอ้สรุปเป็นคาํตอบหรือ

ตอบปัญหาของส่ิงท่ีท่ีกาํหนดให ้
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 เกรียงศกัด์ิ   เจริญวงศ์ศกัดิ์  (2549 : 105) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์ว่า 

ประกอบดว้ย 

1. การวิเคราะห์เพ่ือการจาํแนกแยกแยะขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ  โดยจาํแนกรายละเอียด 

ของขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบของเร่ืองนั้น  เห็นภาพรวมทั้ งหมด การเห็น

ภาพรวมทั้งหมดจะช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ  เห็นขอ้บกพร่อง เห็นทางออกของปัญหาไดช้ดัเจนข้ึน 

2. การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น  ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  แต่ละคนส่ือสารตาม 

ความเข้าใจ ความรู้และประสบการณ์ของตน ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้ใจไม่ตรงกันในเร่ือง

เดียวกนั  ดงันั้นถา้เรารับขอ้มูลอย่างไม่วเิคราะห์อาจเขา้ใจและตีความผิด ส่งผลใหเ้กิดการแกปั้ญหา

ผิดได ้

3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได ้ โดยพิจารณาองค์ประกอบของขอ้มูลเหตุการณ์ให ้

ละเอียด และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลให้กบัสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 79-80) ไดก้ล่าวถึง  การจดัลาํดบัขั้นตอนของการคิดวเิคราะห์วา่ 

ประกอบดว้ย 

1. กาํหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งท่ีเราจะวเิคราะห์ใหช้ดัเจนว่าจะวเิคราะห์อะไร 

2. กาํหนดจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจนวา่จะวเิคราะห์เพ่ืออะไร 

3. พิจารณาหลกัความรู้หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งวา่ใชห้ลกัใดเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 

4. ใชห้ลกัความรู้ใหต้รงกบัเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ เป็นกรณีๆ ไป และจะตอ้งรู้ว่าควรจะ 

วเิคราะหอ์ยา่งไร 

5. สรุปและรายงานผลการวเิคราะห์ให้เป็นระเบียบชดัเจน 

จากขั้นตอนของการคิดวเิคราะห์ท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ การคิดวเิคราะห์จะเกิดข้ึนไดต้อ้งมี 

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีข ั้นตอน คือ (1) ขั้นรวบรวมขอ้มูลจากการรับรู้เร่ืองราวท่ีอ่านหรือ

ศึกษา (2) ข ั้นวิเคราะห์ เป็นการจาํแนก แยกแยะความสําคญัของเร่ืองราว (3) ขั้นสรุป เป็นการ

สังเคราะห์ขอ้มูล ตดัสินใจเชิงเหตุผล (4) ขั้นประยุกตแ์ละนาํไปใช้ เป็นการนําผลจากการเรียนรู้สู่

การปฏิบติัจริง 

 

คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 ผูวิ้จยัไดร้วบรวมแนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมี

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไว ้ดงันี้ 

อุษณี  โพธ์ิสุข  (2540, อา้งถึงใน ดุสิตา  แดงประเสริฐ 2549 : 60-61)   ไดก้ล่าวถึง 

คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไว ้ ดงัน้ี 
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1. เสาะหาปัญหา 

2. เสาะหาตน้ตอของปัญหาหรือสาเหตุ 

3. พยายามท่ีจะรับขอ้มูล 

4. ใชแ้หล่งขอ้มูลมาพิจารณา 

5. รวบรวมสถานการณ์ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  รวมทั้งบริบทของปัญหา 

6. แยกแยะประเดน็สําคญั แลว้มุ่งคิดแกปั้ญหาหรือทุ่มเทความคิดท่ีประเดน็หลกั 

7. สํารวจตรวจตราหรือใส่ใจวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีน่าเก่ียวขอ้ง 

8. มองหาแนวทางหลากหลาย 

9. มีจิตใจกวา้งขวาง 

10. กระตอืรือร้นท่ีจะยื่นมือเขา้จดัการ หากมเีหตุผลและความเหมาะสม 

11. จดัการงานอย่างเป็นขั้นตอนดว้ยความละเอียดลกึซ้ึง 
12. ใชค้วามสามารถในเชิงวจิารณ์อยา่งมาก 

13. “ไว” ต่อความรู้สึก  การรบัรู้  ค่านิยม  คณุค่าขององคค์วามรู้ และความเช่ียวชาญของ 

ผูอ่ื้น 

 วรรณา  บุญฉิม (2541 : 17, อา้งถึงใน ดุสิตา  แดงประเสริฐ 2549 : 60)  กล่าวถึง

คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไว ้ดงัน้ี 

1. สามารถเขา้ใจความหมายของขอ้ความ และรู้เร่ืองท่ีนาํมาอา้ง เพ่ือสนบัสนุนเหตุผล 

และขอ้โตแ้ยง้ต่างๆ  

2. สามารถพิจารณาตัดสินข้อความที่คลุม เครือในเหตุผลท่ีเสนอ  ต้องเข้าใจใน

ความหมายของขอ้ความท่ีแตกต่างกนั 2 ขอ้ความ โดยท่ีขอ้ความแรกเป็นขอ้ความท่ียอมรับแลว้ 

ส่วนอีกขอ้ความนั้น จะเป็นการนาํส่ิงที่ยอมรับมาประยุกต์ใช้ ถ้าข้อความทั้ งสองมีความหมาย

ตรงกนั ก็พิจารณาตดัสินวา่ มีความคลุมเครือในเหตุผลท่ีเสนอ 

3. เป็นบุคคลท่ีสามารถพิจารณาและตดัสินขอ้ความที่ขดัแยง้ซ่ึงกันและกันได ้ เพ่ือ

ประโยชน์ในการตดัขอ้ความท่ีขดัแยง้ออก ลกัษณะเช่นน้ีก็ตอ้งอาศยัพ้ืนฐานทางตรรกศาสตร์ 

4. สามารถพิจารณาและตดัสินใจไดว้า่มีขอ้มูลเพียงพอหรือไม่ 

5. สามารถพิจารณาและตดัสินขอ้สรุปตามท่ีมีขอ้มูลสนบัสนุนได ้โดยใชก้ารตดัสิน 

แบบอนุมาน 

6. สามารถพิจารณาและตดัสินขอ้ความท่ีเป็นหลกัการ และนาํไปประยุกต์ใช้ได ้

7. สามารถพิจารณาและตดัสินขอ้ความท่ีสังเกตไดว้า่ เชื่อถือไดเ้พียงใด 

8. สามารถพิจารณาและตดัสินเหตผุลในการลงขอ้สรุปแบบอนุมานได ้
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9. สามารถพิจารณาและตดัสินไดว้า่มีการกาํหนดปัญหาแลว้หรือยงั 

10. สามารถพิจารณาและตดัสินขอ้ความท่ีเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

11. สามารถพิจารณาวา่มีคาํนิยามเพียงพอหรือยงั 

12. สามารถพิจารณาขอ้ความท่ีกระทาํโดยผูเ้ช่ียวชาญวา่เป็นท่ียอมรับหรือไม่ 

นอกจากน้ี  จฑุามาศ  เจริญธรรม (2549 : 35)  กล่าวถึงคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมี 

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ไว ้ดงันี้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวเิคราะห์ 

2. มีความช่างสังเกต  ช่างสงสัย  ช่างซกัถาม 

3. มีความสามารถในการตีความ 

4. มีความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2552 : 12) ไดส้รุปคณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดเชิง

วเิคราะห์ไว ้ ดงัน้ี 

1. มีความรอบคอบและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. มีความสามารถในการอ่านและเลอืกใชเ้หตุผลไดท้นัท ี

3. ยึดเป้าหมายเป็นหลกัในการคิดแกปั้ญหา 

4. สามารถใชค้วามรู้เดิมและใช้คาํง่ายๆ ในการอธิบายสาระความรู้ท่ียากใหเ้ขา้ใจง่าย 

5. สามารถแยกประเด็นยอ่ยจากปัญหาใหม่ เสนอวธีิแกปั้ญหาไดห้ลายวิธี 

6. กระตอืรือร้นท่ีจะแสวงหาคาํตอบและความหมายของส่ิงต่างๆ  

7. สามารถนาํความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งมาใชแ้ก้ปัญหาได ้

8. มีความอดทนและแสวงหาวธีิแก้ปัญหาอย่างระมดัระวงัและเป็นระบบ 

จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ จะ 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเ ร่ืองท่ีจะวิเคราะห์  สามารถแยกแยะประเด็นสําคัญ  มีความ

กระตือรือร้นในการแสวงหาคาํตอบ  มีความรอบคอบ ใชเ้หตุผลตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ สามารถพิจารณาและตดัสินเร่ืองราว สรุปเป็นหลกัการ และนาํไปประยุกต์ใชไ้ด ้

 

การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 ประเวศ  วะสี (2542: 26-29) ไดก้ล่าวว่า การที่จะฝึกใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์  ตอ้งสร้างนิสัยแห่งการคิดใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน โดยมีวิธีฝึกดงัต่อไปน้ี 

1. การฝึกสังเกต  สังเกตในส่ิงทีเ่ห็น สังเกตส่ิงแวดลอ้ม สงัเกตการทาํงาน การฝึกสังเกต 

จะทาํใหเ้กิดปัญญามาก  โลกทศัน์และวธีิคิด สติ-สมาธิ จะเขา้ไปมีผลตอ่การสังเกต และส่ิงท่ีสังเกต 
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2. การฝึกบนัทึก เม่ือสังเกตอะไรแลว้ ควรฝึกบนัทึกโดยการวาดรูปหรือบนัทึกขอ้ความ  

หรือถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีทศัน์  จะบันทึกละเอียดมากน้อยเพียงใด  ควรให้เหมาะสมกับวยัและ

สถานการณ์  การบนัทึกช่วยพฒันาปัญญาไดดี้ 

การฝึกนาํเสนอต่อท่ีประชุม เม่ือมีการทาํงานกลุ่ม ไดเ้รียนรู้อะไรมาควรมีการนาํเสนอแลกเปล่ียน

ความรู้กนั  การนาํเสนอเป็นการพฒันาปัญญาทั้งของผูน้าํเสนอและของกลุ่ม 

3. การฝึกการฟัง  การรู้จกัฟังคนอื่น ทาํใหบุ้คคลฉลาดขึ้น โบราณเรียกวา่เป็นพหูสูต 

4. การฝึกปุจฉา-วิสัชนา เพ่ือมีการนาํเสนอและการฟังแลว้ฝึกปุจฉา-วสิัชนา หรือถาม- 

ตอบ ซ่ึงเป็นการฝึกใช้เหตุผล  วเิคราะห์  สังเคราะห์  ทาํให้เกิดความแจ่มแจง้ในเร่ืองนั้นๆ  

5. การฝึกตั้งสมมติฐาน และตั้งคาํถาม เม่ือเรียนรู้อะไรไปแลว้ ควรฝึกตั้งคาํถามใหไ้ดว่้า  

ส่ิงน้ีคืออะไร  ส่ิงนั้นคืออะไร  ส่ิงนั้นเกิดจากอะไร  อะไรมีประโยชน์ ทาํอย่างไรจะสําเร็จ 

6. การฝึกการคน้หาคาํตอบ เม่ือมีคาํถามแลว้ก็ควรไปคน้หาคาํตอบจากหนงัสือตาํรา  

อินเทอร์เน็ต หรือไปคุยกบัคนเฒ่าคนแก่ แลว้แต่ธรรมชาติของคาํถามบางคาํถาม เม่ือคน้หาคาํตอบ

ทุกวถิีทางจนหมดแลว้ก็ไม่พบ ตอ้งหาคาํตอบต่อไปดว้ยการวจิยั 

7. การวิจยั  การวจิยัเพ่ือหาคาํตอบเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ทุกระดบั  การ 

วจิยัจะทาํใหค้น้พบความรู้ใหม่และมีประโยชน์มาก 

8. การเช่ือมโยงบูรณาการและการเขา้ใจตนเอง  เกิดการรู้ตวัเองตามความเป็นจริงวา่  

สัมพนัธ์กบัคนอื่นและสิ่งอื่นอย่างไร  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดจริยธรรมข้ึนในตนเอง 

9.  การฝึกเขียนและเรียบเรียงทางวชิาการ  การใหผู้เ้รียนฝึกการเขียนเรียบเรียง 

กระบวนการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีได้มา ทาํให้เกิดการคน้ควา้หาหลกัฐานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

และเป็นประโยชน์ 

 ปุญทวี ฟองสุวรรณ (2543: 47) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด

วเิคราะห์  ซ่ึงมีลกัษณะการสอนดงัน้ี 

1. การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีอิสระในการคิด และการศึกษา 

2. ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูส้ร้างแรงจูงใจ และจดัประสบการณ์อย่างเหมาะสม 

3. ผูส้อนสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูส้อน 

และผูเ้รียนและกลุ่มเพ่ือน  เพ่ือใหเ้กิดการคิดริเร่ิมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการนาํไปปฏิบติัต่อไปน้ี 

 อาํพร  ไตรภทัร (2543: 52)  ไดก้ล่าวถึงสิ่งสําคญัที่เอ้ือต่อการคิดของผูเ้รียน มีดงันี้ 

1. พฤติกรรมของผูเ้รียน คือ การท่ีผูเ้รียนไดอ้ธิบายและใชเ้หตุผลจากขอ้สรุปท่ีผูเ้รียน 
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จดัทาํขึ้นมาจากการอ่านหรือการฟังเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกบัผูอ้ื่น  

การท่ีผูเ้รียนพยายามขดัเกลาความคิดท่ีแต่ละคนในกลุ่มเสนอ  ฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยา่งต ั้งใจ  

คาํถามท่ีน่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัประเดน็อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีสาระ 

2. พฤติกรรมของผูส้อนนั้น ไดแ้ก่ การใหเ้วลาแก่ผูเ้รียน ในการคิดอย่างเพียงพอ ป้อน 

คาํถามท่ีทา้ทายความคิด  พิจารณาขอ้สรุป เหตุผลประกอบคาํอธิบาย และขอ้คิดเห็นท่ีผูเ้รียนเสนอ

อย่างรอบคอบ  ระมดัระวงั  พยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีกาํหนด 

3. ธรรมชาติของเร่ืองท่ีจะเรียน ผูส้อนกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีใชค้วามคิด ไดโ้ดยการ 

ถามคาํถามหรือให้ปัญหา  วิธีการเรียนท่ีไดผ้ลท่ีสุดคือ เมื่อผูเ้รียนพยายามคน้หาคาํตอบจากคาํถามท่ี

เขาคิดข้ึนเอง  เขาจะทนไม่ไดท่ี้จะรู้สึกคลุมเครือกับปัญหาที่ผุดขึ้นมาในสมอง  ผูเ้รียนจะพยายาม

คน้หาคาํตอบ  ดงันั้นผูส้อนอาจสร้างสถานการณ์ท่ีทาํให้ผูเ้รียนตอ้งเผชิญกบัส่ิงท่ีทนไม่ได  ้ ซ่ึงจะ

ผลกัดนัให้ผูเ้รียนอยากจะแกปั้ญหา โดยการใหผู้เ้รียนถามคาํถาม  ซ่ึงคาํถามท่ีคิดออกมาน้ี  จะเป็น

ส่ิงท่ีเยา้ยวนใหผู้เ้รียนอยากจะหาคาํตอบมากข้ึน 

 ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544 : 15-16)  ไดก้ล่าวถึง การสอนเพื่อพฒันาความสามารถ

ในการคิดวา่ประกอบดว้ย 

1. สอนดว้ยการตั้งคาํถาม  ทั้งคาํถามเดียวและคาํถามแบบชุด 

2. สอนโดยใชแ้ผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ฝึกการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

3. การเรียนรู้แบบปรึกษาหารือ 

4. บนัทึกการเรียนรู้ บนัทึกขอ้สงสัย  ความรู้สึกส่วนตวั  ความคิดท่ีเปล่ียนไป 

5. การถามตนเอง ในการวางแผน จดัระเบียบ คิดไตร่ตรองในเร่ืองการเรียนรู้ของตนเอง 

6. การประเมินตนเอง เพ่ือประเมินความคิด และความรู้สึกของตนเอง 

ในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดของผูเ้รียนนั้น ผูส้อน 

จะตอ้งรู้และพฒันาผูเ้รียน  ในเร่ืองทกัษะการคิดไตร่ตรองและโครงสร้างกระบวนการคิดใหเ้กิดใน

ตวัผูเ้รียน  ส่ิงสําคญัคือผูส้อนตอ้งมีความเช่ือมัน่ในความรับผิดชอบของผู้เรียนในการท่ีจะเรียนรู้

ดว้ยตนเองและเกิดความมัน่ใจวา่ การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนจะก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน เห็นคุณค่า

ในการเรียนรู้  เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนที่จะจดัสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมกระตุน้ผู้เรียนให้

ทาํงานอย่างมีอิสระ และร่วมกันทาํงานทุกคน จดัวางรูปแบบการคิดและยุทธศาสตร์การคิดให้

เหมาะสม 

รัชนีกร  ทองสุขดี (2544 : 29)  ไดก้ล่าวถึงการสอนเพือ่พฒันาความสามารถในการคิด 

วเิคราะห์  โดยใชห้มวกคิดทั้งหกวา่ ประกอบดว้ย 

   ส
ำนกัหอ
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1. หมวกสีนํ้ าเงิน   เป็นผูด้าํเนินการโดยจะเป็นผูบ้อกกฎเกณฑต่์างๆ เช่น เป็นผูจ้บัเวลา  

เป็นผูใ้ชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนไดค้ิด เสนอความคิดและร่วมอภิปราย 

2. หมวกสีแดง เป็นกลุ่มทีน่าํเสนอขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นๆ 

3. หมวกสีเขียว กลุ่มน้ีจะเก็บรวบรวมความรู้สึกและอารมณ์ของทั้งผูเ้ขียนและผูอ้่านท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

4. หมวกสีชมพู  ทุกคนในกลุ่มตอ้งวเิคราะห์สถานการณ์และผลลพัธ์ในทางลบท่ีเกิด 

จากปัญหานั้น 

5. หมวกสีเหลอืง กลุ่มน้ีจะทาํในส่ิงที่ตรงกนัขา้มกบักลุ่มหมวกสีชมพู นัน่คือวเิคราะห์ 

สถานการณ์และผลลพัธ์ทางบวก 

6. หมวกสีส้ม ผูเ้รียนกลุ่มน้ีท่ีตอ้งคิดอย่างสร้างสรรค์  โดยมองปัญหาและผลท่ีเกิดจาก 

ปัญหานั้นในอนาคต   

 จุดเด่นของเทคนิคนี้  อยูต่รงท่ีผูเ้รียนจะไดรู้้จกัใชค้วามคิดวเิคราะห์ของตนเอง และ 

เป็นการ ขยายการวเิคราะห์อย่างร่วมมือกนั จากผูเ้รียนคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ท่ีทาํให้ผู้เรียนแต่ละคนทาํงานร่วมกนัอย่างสนุกสนาน  และทาํให้ผู ้เรียนพฒันาการคิดอย่างเป็น

ระบบและมีเหตุผล โดยไม่ทาํใหผู้เ้รียนแต่ละคน ตอ้งทาํงานหนกัแต่ลาํพงั ยิ ่งไปกว่านั้น ผู ้สอนได้

ใชเ้น้ือหาอื่นๆ นอกเหนือจากในแบบเรียนมาใชใ้นการเรียนการสอนอีกดว้ย 

 สุวิทย ์ มูลคาํ (2547 : 21-22)  ไดก้ล่าวถึงเทคนิคในการสอนให้นกัเรียนคิดวเิคราะห์ โดย

ใชเ้ทคนิค 5W 1H  ซ่ึงมีลกัษณะการสอน ดงัน้ี 

 What (อะไร)  ปัญหาหรือสาเหตุทีเ่กิดข้ึน 

   เกิดอะไรขึ้นบา้ง 

   มีอะไรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ี 

   หลกัฐานท่ีสําคญัท่ีสุดคืออะไร 

   สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดเหตุการณ์น้ีคอือะไร 

 Where (ท่ีไหน) สถานท่ีหรือตาํแหน่งท่ีเกิดข้ึน 

   เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีไหน 

   เหตุการณ์น้ีน่าจะเกิดขึ้นท่ีใดมากท่ีสุด 

 When (เม่ือใด) เวลาทีเ่หตกุารณ์นั้นเกิดหรือจะเกิดข้ึน 

   เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเมือ่ใด 

   เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเมือ่ใดมากท่ีสุด 

 Why (เม่ือใด) สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีทาํใหเ้กิดข้ึน 

   ส
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   เหตุใดตอ้งเป็นคนน้ี  เวลาน้ี  สถานที่น้ี 

   เพราะเหตุใดเหตุการณ์น้ีจึงเกิดข้ึน 

   ทาํไมจึงเกิดเร่ืองน้ี 

 Who (ใคร)  บคุคลสําคญัเป็นตวัประกอบหรือเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บผลกระทบทั้งดา้น

บวกและลบ 

   ใครอยู่ในเหตุการณ์บา้ง 

   ใครน่าจะเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ีบา้ง 

   ใครน่าจะเป็นคนท่ีทาํให้สถานการณ์น้ีเกิดมากท่ีสุด 

   เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ใครไดป้ระโยชน์ ใครเสียประโยชน ์

 How (อย่างไร)  รายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือกาํลงัจะเกิดขึ้นวา่มีความเป็นไปได้

ในลกัษณะใด  

   เขาทาํส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร 

   ลาํดบัเหตุการณ์น้ีว่าเกิดขึ้นไดอ้ย่างไรบา้ง 

   เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

   มีหลกัในการพิจารณาคนดีอย่างไรบา้ง 

 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 46-47) ไดก้ล่าวถึง แนวความคิดของแบรนดเ์ก่ียวกบัยทุธวธีิการ

สอนคิด ดงัน้ี 

1. การสอนเพ่ือใหค้ิด ผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีชกัชวนให้ผูเ้รียนใช ้

ความคิดดว้ยวธีิการต่อไปน้ี 

1.1 การถกเถียงหรือการโตว้าทีในหวัขอ้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เช่น เกี่ยวกบัจริยธรรม  

ความดีความชัว่ 

1.2 การแก้ปัญหา โดยสร้างตวัอยา่งปัญหาข้ึนมาให้ช่วยกนัแกปั้ญหาการหนีโรงเรียน 

  การไม่เช่ือฟังพ่อแม่ 

1.3 การเขียนรายงาน  อาจเขียนเป็นใบปลิวโฆษณา  จดหมายธุรกิจ  ขอ้เสนอเพ่ือ 

ขอรับทุนช่วยเหลือ 

1.4 การทดลอง  เพือ่ดูผลของวิธีการท่ีใชแ้กปั้ญหาพฤติกรรมตา่งๆ  

1.5 การเผชิญสถานการณ์จาํลอง  เพ่ือใหไ้ดป้ระสบการณ์ใกลเ้คียงประสบการณ์จริง 

2. การสอนวธีิคิด  โดยผูส้อนแนะนาํใหผู้เ้รียนทราบวธีิการใช้ทกัษะพ้ืนฐานสําหรับ 

การคิดก่อนท่ีจะใหผู้เ้รียนหาทางประยุกตน์าํเอาวธีิการนั้นๆ ไปใชใ้นงานท่ีซบัซอ้นข้ึน อาจเป็นงาน

ท่ีผูส้อนมอบหมายให ้หรืองานท่ีผูเ้รียนคิดข้ึนเอง 

   ส
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3. การสอนเก่ียวกบัการคิด  การสอนในส่วนน้ี มีองคป์ระกอบ  3 ส่วนคือให้เขา้ใจเร่ือง 

เก่ียวกับหน้าที่ของสมอง  เ ร่ืองขอบเขตของความรู้หรือความรู้เพิ ่มข้ึนได้อย่างไร  และการ

ตรวจสอบความคิดของตนเอง (meta-cognition)  

 ณฐัจริยา  แสงสว่าง (2550 : 37)  ไดก้ล่าวถึงการท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามสามารถ

พฒันาทางความคดิ  ควรจะตอ้งคาํนึงถึงประเดน็ดงัต่อไปนี้  คือ 

1. การรับฟังทุกความคิด  ควรมองวา่ความคิดของทุกคนมีค่า จะทาํอย่างไรท่ีจะส่งเสริม 

และสนบัสนุนใหทุ้กความคิดพรั่งพรู ออกมาอย่าไปขดัจงัหวะ เพราะการขดัจงัหวะจะเป็นการสกดั

กั้นความคิดและพฒันาการของสมอง  ถึงแมบ้างความคิดอาจจะใชไ้ม่ไดใ้นขณะนั้น  แต่ในอนาคต

ความคิดดงักล่าว อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได ้

2. การไม่ยดึติดกบัดกั  คนท่ีประสบความสําเร็จแลว้ และยงัอยูใ่นวงัวนแห่งการช่ืนชม 

ความสําเร็จ  มกัจะยึดติดอยู่กบัความคิดท่ีเรียกวา่กบัดกัแห่งความสําเร็จ ทาํใหไ้ม่สามารถท่ีจะพฒันา

ความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาได  ้ ดงันั้นหากตอ้งการพฒันาความคิดจะตอ้งไม่ยึดติดกบัดกัแห่งความสําเร็จ 

3. การรักความแตกต่าง  ตอ้งสร้างวฒันธรรมที่ส่งเสริมใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ๆ และ 

แตกต่างจากความคิดท่ีผ่านมา 

การเสริมสร้างเอกลกัษณ์  ต้องสร้างความคิดท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัหรือที่เรียกว่าเอกลกัษณ์ทาง

ความคิด 

4.  การรู้จกัฝึกปรือ  การพฒันาความคิดจะตอ้งอาศยัเวลา  เวทีและประสบการณ์ เวลา 

หมายถึง เวลาท่ีจะศึกษาหาความรู้  หาขอ้มูลสารสนเทศใหม่ๆ มาประกอบ  เพ่ือให้ความคิดได้รับ

การขดัเกลา ท่ีเรียกว่ายิ ่งคิดยิ ่งคมอยู่เสมอ  เวทีคือสถานท่ีหรือโอกาสท่ีจะทาํให้ได้ฝึกคิด และ

ถ่ายทอดความคิดท่ีมีคุณค่าให้บุคคลอื่นได้รับรู้และร่วมกันแสดงความคิด  ความเห็นและ

ประสบการณ์  หมายถึง การสะสมความรู้และความคิดท่ีไดพ้บ  ไดเ้ห็น  ไดย้ิน ไดฟั้ง  มาจดัเก็บ

อย่างเป็นระบบ  และสามารถนาํออกมาใช้ไดอ้ย่างทนัท่วงทีที่ตอ้งการ 

5.   การเชิดชูเม่ือคิดดี  บุคลากรจะมีขวญั  กาํลงัใจ  หากความคิดของเขาได้รับการ

ยอมรับจากบุคคลต่างๆ ดงันั้น  การที่จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรในองคก์ร คิดในส่ิงดีๆ มี

ประโยชน์ ผู้บริหารควรจะให้รางวลั  ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชยเชิดชู  ซ่ึงจะช่วย

กระตุน้ และจูงใจให้คนสร้างสรรคค์วามคิดดีๆ  ออกมาสมํ่าเสมอ 

 จาการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีกล่าวมา พอสรุปได้วา่ ผูส้อน

จะตอ้งฝึกทกัษะพ้ืนฐานสําหรับการคิดก่อนท่ีจะใหผู้เ้รียนหาทางประยกุตน์าํเอาวิธีการนั้นๆ ไปใช้

ในงานท่ีซบัซ้อนขึ้น ใหผู้เ้รียนเข้าใจกระบวนการคิดของตนเอง  สามารถควบคุมตรวจสอบการคิด
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ของตนเองได ้โดยการตั้ งคาํถาม การหาคาํตอบ  การใช้แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ฝึกการ

วเิคราะห์และสังเคราะห์  จดัระเบียบ คิดไตร่ตรองในเร่ืองท่ีเรียนรู้ และสอนให้รู้จกัประเมินตนเอง 

 

การใช้คําถามเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

 ศิริกาญจน์ โกสุม  และดารณี  คาํวจันงั (2545 : 45, อา้งถึงใน ดุสิตา  แดงประเสริฐ 

 2549 : 65) ไดก้ล่าวถึง คาํถามการวเิคราะห์ จากแนวคิดของบลูมไวว้า่ เป็นการถามถึงความสามารถ

ในการแยกแยะ  เร่ืองราวต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยวา่ ส่ิงเหล่านั้น มีองค์ประกอบกันอย่างไร  ซ่ึง

สามารถใชค้าํถาม ดงัน้ี 

1. ถามการวเิคราะห์ส่วนประกอบ เช่น 

   ส่วนประกอบของเปลือกโลกมอีะไรบา้ง 

   สาเหตุสําคญัของการเกิดปัญหาเยาวชนวยัรุ่นติดยาเสพติดมีอะไรบา้ง 

   สาเหตุท่ีทาํใหน้ํ้ าเสียในกรุงเทพมหานครมีอะไรบา้ง 

2. ถามการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เช่น 

   การท่ีนกัเรียนเรียนหนงัสือไม่ทนัเพ่ือนมีส่วนสัมพนัธ์กบัการหนีเรียนอย่างไร 

   สังคมเมืองมีส่วนสัมพนัธ์กบัความเป็นอยูข่องคนในลกัษณะใด 

3. ถามการวเิคราะห์หลกัการ  เช่น 

   หลกัการสําคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข  คืออะไร 

   หลกัของการทาํงานกลุ่มคืออะไร 

   หลกัการสําคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือคืออะไร 

 สุวิทย ์ มูลคาํ (2547 : 22)  กล่าวว่า การสอนวเิคราะห์โดยใช้เทคนิค 5W 1H จะสามารถ

ช่วยไล่เรียงความชดัเจนในแต่ละเร่ืองไดเ้ป็นอย่างดี  ทาํใหเ้กิดความครบถว้นสมบูรณ์  นอกจากการ

ใชเ้ทคนิค 5W 1H แลว้ยงัใช้เทคนิคการตั้งคาํถามในลกัษณะอื่นๆ ได ้เช่น 

1. คาํถามเกี่ยวกบัจาํนวน เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีผูเ้ก่ียวขอ้งจาํนวนกี่คน 

2. คาํถามเชิงเง่ือนไข  เช่น ถา้.......จะเกิด....... 

3. คาํถามเกี่ยวกบัการจดัลาํดบัความสําคญั  เช่น  ใครเป็นคนสําคญัที่สุดของเร่ือง  

ประเดน็ใดเป็นประเดน็หลกั  ประเด็นใดเป็นประเด็นรอง 

4. คาํถามเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  ระหวา่ง.......กบั.......ส่ิงใดสําคญักวา่ 

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2539 : 41-44, อา้งถึงในดุสิตา  แดงประเสริฐ 2549 : 66) 

ไดก้ล่าวถึง การใชค้าํถามเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ไวด้งัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ถามการวิเคราะห์ความสําคญั  หมายถึง การพิจารณาหรือจาํแนกแยกแยะ  สิ่งท่ี

กาํหนดมาใหว้า่ชิ้นใด  ส่วนใด  เร่ืองใด เหตุการณ์ใด  ตอนใด  อะไรสําคญัท่ีสุด  หรือจาํเป็นหรือมี

บทบาทท่ีสุด  ตวัอย่างคาํถาม เช่น 

ศีลหา้ขอ้ใดสําคญัท่ีสุด 

ส่ิงใดท่ีขาดเสียไม่ได ้

สอนแบบใดเดก็จึงอยากเรียนมากกวา่วิธีสอนอื่นๆ ท่ีมีอยู่ 

ส่ิงใดมีความสําคญัมากท่ีสุดต่อการงอกของเมล็ดพชื 

2. ถามการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  หมายถึง  การคน้หาว่า ความสัมพนัธ์ย่อยๆ ของ

เร่ืองราว หรือเหตุการณ์นั้น เกี่ยวพนักนัอย่างไร  สอดคลอ้งหรือขดัแยง้ก ันอย่างไร ตวัอย่างคาํถาม 

เช่น 

เพราะเหตุใดรุ้งจึงไดโ้คง้ตามแนวนอนของโลก 

เหตุใดคนตกใจจงึมกัเป็นลม 

สัตวแ์ละโรคคู่ใดเก่ียวขอ้งกนั 

เหตุใดแสงจึงเร็วกวา่เสียง 

3. ถามการวเิคราะห์หลกัการ หมายถึง  การคน้หาโครงสร้างและระบบของวตัถุส่ิงของ  

เร่ืองราวและการกระทาํต่างๆ วา่ส่ิงเหล่านั้นรวมกันจนดาํรงสภาพเช่นนั้นอยู่ได ้ เน่ืองด้วยอะไร  

โดยยดึอะไรเป็นหลกั  เป็นแกนกลาง  มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยง ยึดถือหลกัการใด  มีเทคนิคอย่างไร  

หรือยึดคติใด ตวัอย่างคาํถาม เช่น 

รถยนตวิ์ง่ไดโ้ดยอาศยัหลกัการใด 

การเกิดลมบกลมทะเลอาศยัหลกัการใด 

 จากที่กล่าวมาขา้งตน้ การใชค้าํถามเพ่ือส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ สรุปได้วา่ เป็นคาํถามท่ี

เก่ียวกับให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการแยกแยะ  เร่ืองราวต่างๆ  ออกเป็นส่วนย่อยว่า สิ่ ง

เหล่านั้น  มีองค์ประกอบกนัอยา่งไร  ซ่ึงลกัษณะคาํถาม ไดแ้ก่ (1) ถามการวิเคราะห์ส่วนประกอบ 

(2) ถามการวิเคราะห์ความสําคญั (3) ถามการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (4) ถามการวิเคราะห์หลกัการ 

ซ่ึงผูส้อนสามารถเลือกลกัษณะการตั้งคาํถามใหส้อดคล้องกบัเน้ือหาสาระและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 

ประโยชน์ของการคิดวเิคราะห์ 

 การคิดวเิคราะห์มีประโยชน์ต่อบุคคลทุกคนในการนําไปใช้ เพ่ือการดาํรงชีวิตร่วมกับ

ผูอ้ื่นในสังคมอย่างมีความสุข ความสมหวงัดงัท่ีตนปรารถนา  โดยมีนกัศึกษาไดแ้นวคิดในเร่ือง

ประโยชน์ของการคิดวเิคราะห์ ดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สุวิทย ์ มูลคาํ (2547 : 39)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวเิคราะห์ ไวด้งัน้ี 

 ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง  ข้อเท็จจริงเป็นฐานความรู้ในการนาํไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหา การ

ประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.  ช่วยในการสํารวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลที่ปรากฏและไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 

ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผลและข้อมูลท่ีเป็นจริง 

2.  ช่วยให้ไม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่ายๆ แต่ส่ือสารตามความเป็นจริงขณะเดียวกนัจะช่วยใหเ้รา

ไม่หลงเช่ือขอ้อา้งท่ีเกิดจากตวัอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจยัเฉพาะในแต่ละ

กรณีได ้

3. ช่วยในการพิจารณาสาระสําคญัอื่นๆ  ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทบัใจคร้ังแรก   

ทาํใหเ้รามองอยา่งครบถว้นในแง่มุมอื่นๆ ท่ีมีอยู่ 

4.   ช่วยพฒันาความเป็นคนช่างสังเกต  การหาความแตกต่างของสิ่ งท่ีปรากฏ พิจารณา

ตามความสมเหตุสมผล ของสิ่งท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะตดัสินสรุปส่ิงใดลงไป 

5. ช่วยให้หาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เวลานั้นโดยไม่มีอคต ิ

6. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น  โดยสามารถใชข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ีมี วเิคราะห์ร่วมกบั 

ปัจจยัอื่นๆ ของสถานการณ์  ณ เวลานั้น อนัจะช่วยคาดการณ์ความน่าจะเป็นได้สมเหตุสมผล

มากกวา่ 

 วนิช  สุธารัตน์ (2547 : 135) ไดก้ล่าวถึง ประโยชนข์องการคิดวเิคราะห์ไวด้งัน้ี 

1. สามารถปฏิบติังานอย่างมีหลกัการและเหตุผลและไดง้านทีมี่ประสิทธิภาพ 

2. สามารถประเมินงานโดยใชก้ฎเกณฑอ์ย่างสมเหตุสมผล 

3. สามารถประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผล  และมคีวามสามารถในการตดัสินใจไดอ้ย่างดี 

อีกดว้ย 

4. ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาอยา่งมีเหตผุล 

5. ช่วยให้สามารถกาํหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลท่ีชดัเจน  คน้หาความรู้ ทฤษฎี  

หลกัการ  ตั้งขอ้สันนิษฐาน ตีความหมาย  ตลอดจนการหาขอ้สรุป  

6. ช่วยให้ผูค้ิดมีความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง จนถึงขั้นมีความสามารถ 

เป็นนายของภาษาได ้

7. ช่วยให้คิดไดอ้ยา่งชดัเจน คิดไดอ้ย่างถูกตอ้ง คิดอย่างกวา้งขวาง  คิดอย่างลึกและคิด 

อย่างสมเหตุสมผล 

8. ช่วยให้เกิดปัญญา  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวนิยั มีความเมตตาและมีบุคลิก 

ในทางสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. ช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ท่ีโลกมี 

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549 : 33-45) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการคิดวเิคราะห์ไว้

ดงัน้ี  

1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา  คนเราจะเฉลียวฉลาดนั้นตอ้งประกอบดว้ย 

ความฉลาด 3 ดา้น  คือ ความฉลาดในการสร้างสรรค ์  ความฉลาดในการวิเคราะห์  และความฉลาด

ในการปฏิบติั โดยในส่วนของความฉลาดในการวิเคราะห์นั้น หมายถึง ความสามารถในการ

วเิคราะห์และประเมินแนวคิดท่ีคิดข้ึน ความสามารถในการคิดนาํมาแก้ปัญหาและความสามารถใน

การตดัสินใจ  โดยธรรมชาติคนเราจะมีจุดอ่อนดา้นความสามารถทางการคิดหลายประการ  การคิด

วเิคราะห์จะช่วยเสริมจุดอ่อนทางความคิดเหล่าน้ี 

2.  ช่วยคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลของกลุ่มตวัอย่างในการสรุปเร่ืองต่างๆ ส่วนมาก

ไม่ไดค้าํนึงถึงจาํนวนขอ้มูลท่ีสามารถบ่งช้ีความสมเหตุสมผลของเร่ืองนั้น แต่ด่วนสรุปส่ิงต่างๆ ไป

ตามอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงทาํให้เกิดการเข้าใจผิด  การสรุปเช่นนี้ เรียกว่า การสรุปแฝงด้วยความมี

อคติ  ดงันั้น ควรสืบคน้ตามหลกัการและเหตุผลขอ้มูลท่ีเป็นจริงให้ชดัเจนก่อนจึงมีการสรุป 

3.  ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตวัเป็นข้อสรุปทัว่ไป การสรุปเร่ืองต่างๆ มีคน

จาํนวนไม่น้อยท่ีใช้ประสบการณ์ที่เกิดกบัตนเองมาสรุปเป็นเร่ืองทัว่ๆ ไป  การอา้งเช่นน้ีก่อให้เกิด

ความผิดพลาดได ้เพราะมีปัจจยัอื่นๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดส่ิงนั้นได ้

4.  ช่วยขดุคน้สาระของความประทบัใจคร้ังแรก  ความประทบัใจคร้ังแรกท่ีมีต่อส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึง  จะทาํใหเ้รารู้สึกดีต่อส่ิงนั้น  ยิ ่งเม่ือถูกกระตุน้ดว้ยความประทบัใจต่อๆ มา ย่อมจะเป็นเหตุ

ใหเ้ราสรุปวา่สิ่งนั้นจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป  อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความลาํเอียงในการใหเ้หตุผลกบัส่ิง

นั้นตามกาลเวลา และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และการคิดวเิคราะห์นี้ เองจะช่วยในการพิจารณา

สาระสําคญัอื่นๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทบัใจในครั้ งแรก  ทาํให้เรามองอย่างครบถว้นใน

แง่มุมอื่นๆ ท่ีมีอยู่ 

5.   ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนฐานความรู้เดิม  การคิดวิเคราะห์ช่วยในการประมาณการ

ความน่าจะเป็น  โดยสามารถใช้ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีมีการวเิคราะห์ร่วมกับปัจจยัอื่นๆ ของสถานการณ์ 

ณ เวลานั้น จะช่วยคาดการณ์ความน่าจะเป็นไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

6. ช่วยวนิิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล  โดยไม่มีอคติท่ีก่อตวัอยู่ใน

ความทรงจาํ  และทาํใหเ้ราสามารถประเมินส่ิงต่างๆ ไดอ้ย่างสมจริง 

7. เป็นพ้ืนฐานการคิดในมิติอื่นๆ  การคิดวเิคราะห์นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีทาํหนา้ที่เป็นปัจจยั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หลกัสําหรับการคิดในมิติอ่ืนๆ  ไม่วา่จะเป็นการคิดเชิงวพิากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์  ซ่ึงการคิด

วเิคราะห์จะช่วยเสริมสร้างใหเ้กิดมุมมองเชิงลึกในอนัท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจและการแกปั้ญหาได ้

8. ช่วยในการแกปั้ญหา  การคดิวเิคราะห์เก่ียวขอ้งกบัการจาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบ 

ต่างๆ และการทาํความเข้าใจในส่ิงที่เกิดขึ้ น  ดงันั้น เม่ือพบปัญหาใดๆ ให้สามารถวิเคราะห์ไดว้่า  

ปัญหานั้นมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซ่ึงจะนาํไปสู่การแก้ปัญหาไดอ้ย่าง

ตรงประเด็น 

9. ช่วยในการประเมินและตดัสินใจ  การคิดวเิคราะห์ช่วยให้สามารถประเมิน 

สถานการณ์ และตดัสินใจเร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ย่างแม่นยาํกว่า การท่ีมีเพียงขอ้เทจ็จริงท่ีไม่ไดผ้่านการ

วเิคราะห์ และทาํใหรู้้สาเหตุของปัญหา เห็นโอกาสความน่าจะเป็นในอนาคต 

10. ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล  การคิดวเิคราะห์ช่วยให้การคิดต่างๆ  อยู่ 

บนฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได้อย่างมีเหตุผล   มีหลักเกณฑ์ส่งผลให้มีการคิด

จินตนาการหรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ มีการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีจินตนาการกบัการนาํมาใช้

ในโลกแห่งความเป็นจริง  ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเราพบเห็นในปัจจุบนั ล้วนเป็นผลลพัธ์อนัเกิดจากการ

วเิคราะห์ว่าใชก้ารไดก่้อนท่ีจะนาํมาใช่จริง 

11. ช่วยให้เขา้ใจแจ่มกระจ่าง  การคิดวเิคราะห์ช่วยใหป้ระเมินและสรุปส่ิงต่างๆ บน 

ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏ  ไม่ใช่สรุปตามอารมณ์และความรู้สึกหรือคาดการณ์วา่น่าจะเป็นเช่นน้ี  การคิด

วเิคราะห์ทาํให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริงซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 

 นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเกี่ยวกบัประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์เพิ ่มเติมว่า การวิเคราะห์ 

ก่อประโยชน์อย่างมาก ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล  ระดบัองคก์รและระดบัประเทศ โดยทุกสาขาวชิา 

จาํเป็นตอ้งใช้การวเิคราะห์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้น  เกรียงศกัด์ิ  

เจริญวงศ์ศักดิ์  (2549:33-45)        ดงัเช่นในการวจิยัการวิเคราะห์นบัเป็นหวัใจหลกัของงานวิจยั

เก่ียวขอ้งกบัการหา ความสัมพนัธ์ การหาเหตุและผลในการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  โดยพยายาม

เอาความแตกต่างในตวัแปรอิสระไปอธิบายในตวัแปรตาม  เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานวา่เป็นจริงตามนั้น

หรือไม่  การวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง ในแง่มุมต่างๆ ช่วยให้เข้าใจ  

สาเหตุท่ีเกิดข้ึน  ผลกระทบท่ีจะตามมา  และสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  อนันําไปสู่การแก้ไขปัญหา  

การเตรียมการป้องกัน  การวางนโยบาย และการวางกลยุทธ์เพ่ือโอกาสที่ดีกวา่ในอนาคต  การ

วเิคราะห์ข่าว  ทาํใหเ้ราทราบเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลงัของเหตุการณ์ประจาํวนัท่ีเกิดข้ึน   ไม่เพียงรับรู้วา่

เกิดอะไรข้ึนเท่านั้น  แต่ทราบวา่เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เ ช่นน้ีขึ้น เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นน้ีจะส่งผล

กระทบอย่างไรต่อไป  และตอ้งนาํไปสู่การป้องกนัหรือการวางแผนอย่างไรต่อไป การวิเคราะหว์ตัถ ุ

สสารต่างๆ ทาํให้ทราบวา่ส่ิงนั้นประกอบด้วยอะไรบา้ง  แต่ละส่วนย่อยทาํงานประสานเช่ือมโยง
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กนัอย่างไร   การรู้โครงสร้างและส่วนประกอบทาํใหน้กัวทิยาศาสตร์สามารถนาํสารสกดัออกมาไป

ใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้นานัปการ  การวิเคราะห์ข้อความ  คํากล่าวอ้างต่างๆ  โดยพิจารณา

ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งขอ้อา้งและขอ้สรุป  หลกัฐานท่ีนาํมากล่าวอ้าง วนิิจฉัยแรงจูงใจ

หรือเหตุผลท่ีนาํมากล่าวอา้งจะช่วยใหค้น้พบความถูกตอ้งหรือผิดพลาดของขอ้อา้งนั้น 

 จากประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์  ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้วา่การคิดวิเคราะห์ 

เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจ  ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา  ช่วยให้รู้

ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นฐานความรู้ในการนาํไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหา ทาํใหส้ามารถปฏิบตัิงานอยา่ง

มีหลกัการ  มีเหตุผลและไดง้านท่ีมีประสิทธิภาพ  และเป็นพ้ืนฐานการคิดในมิติอื่นๆ 

 

การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH Plus 

ความเป็นมาของเทคนิค  KWLH Plus 

 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีนาํเทคนิค KWL , KWL 

Plus และ KWLH มาใชร่้วมกนั  ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีพฒันามาจากเทคนิค KWL ของ โอเกิล (Ogle D 

1986, อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี 2552 : 122) ท่ีนาํมาใช้ในการสอนอ่าน ซ่ึงเป็นอกัษรย่อของคาํวา่  

Know , Want to Know และ Learned ตามลาํดบั ซ่ึงคาํวา่ Know (K)  หมายถึงรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ี

อ่าน หรือหวัเร่ืองท่ีกาํหนด โดยท่ียงัไม่ตอ้งอ่านรายละเอียดเพื่อถามความรู้เดิม เร่ืองราว สาระสาํคญั

หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง Want to Know (W)  หมายถึงตอ้งการรู้อะไรจากเร่ืองที่อ่าน จากบทอ่าน 

โดยคิดต่อเน่ืองจากขั้น K คือรู้อะไรจากเร่ืองท่ีอ่านบา้ง และตอ้งการรู้อะไรเพิ่มเติมจากเร่ืองท่ีอ่าน

ต่อไป  ถา้ในขั้น K ไดอ้่านโดยละเอียดแลว้ Learned (L)  เกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง โดยท่ีทั้งข ั้น K ,W 

และL จะตอ้งเขียนตอบลงในแบบฟอร์มหรือตาราง  K W L  ท่ีเตรียมไว ้จากเร่ืองที่กําหนดให้อ่าน   

ทุกขั้นตอนนกัเรียนจะช่วยกนัระดมความคิดเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบของทุกขั้นตอนครบถว้น โดยการถาม

คาํถามแบบเจาะลึกเพิ่มเติมมากข้ึน ต่อมา คาร์และโอเกิล(Car and Ogle 1987, อา้งถึงใน วชัรา เล่า

เรียนดี 2552: 125-132) ไดพ้ฒันาเทคนิค KWL Plus โดยเพิ่มเติมการทาํแผนผงัมโนทศัน์ และการ

สรุปเร่ืองราวต่างๆ ที่อ่าน เม่ือจบกระบวนการ  KWL แล้ว และเทคนิค KWLH เป็นเทคนิคท่ี

เหมาะสมอีกแบบหน่ึงที่จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถจดัการทบทวนความรู้เดิมของตนเองได ้และนาํ

ความรู้เดิมมาใช ้ซ่ึงเทคนิค KWLH พฒันามาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล เช่นกนั โดยมีขั้นตอน

การคิดดงัน้ี K (Know) การช่วยนกัเรียนตรวจสอบความรู้หรือเร่ืองท่ีรู้ ท่ีเก่ียวกบัหัวเร่ืองที่กําหนด 

W (What to Learn)  การช่วยใหน้กัเรียนพิจารณาตดัสินใจว่า ตอ้งการเรียนรู้อะไรจากเร่ืองท่ีกาํหนด 

L (What they learn as they read) การช่วยให้นักเรียนระบุส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการอ่านท่ีกาํหนด H 
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(How we can learn more) การช่วยใหน้กัเรียนเสาะขอ้มูลเพิ ่มเติมหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพ่ือให้ได้

ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น 
 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus  

 จากการศึกษาความเป็นมา ผูวิ้จยัขอเสนอข ั้นตอนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเทคนิค KWLH Plus  ดงัน้ี 

 เทคนิค KWL Plus 

 สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 75-76) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus 

ดงัต่อไปน้ี  

1. ครูกระตุน้ความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียนโดยให้นกัเรียนระดมพลงัสมอง  

อภิปรายในกลุ่มร่วมกบัครูเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีจะเรียนวา่ ในเร่ืองน้ีนกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง หลงัจาก

ระดมพลงัสมองและอภิปรายแลว้ ครูเขียนส่ิงท่ีนกัเรียนรู้เก่ียวกบัหวัขอ้นั้นลงในช่อง K บนกระดาน 

ขณะเดียวกนันกัเรียนก็เขียนขอ้ความดงักล่าวลงในใบงานของตนในช่อง K 

2. ครูจดัประเภทของขอ้มูลจากขอ้ความในช่อง K เป็นตวัอย่างใหน้กัเรียนดูโดยจดัขอ้มูล 

เป็นประเภทเดียวกนั แลว้นกัเรียนจดัประเภทของขอ้มูลลงในช่อง K  ของตนเอง 

3. นกัเรียนตั้งคาํถามในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการทราบเกี่ยวกบัเร่ืองนั้น แลว้เขียนคาํถามลงใน 

ช่อง W (What to Know)  

4. ครูให้นกัเรียนอ่านเนื้อเร่ืองเพ่ือใหน้กัเรียนคน้หาคาํตอบของคาํถามท่ีตั้งไวใ้นช่อง W  

และถา้นกัเรียนมีคาํถามเพิ่มเติมจากการอ่าน นกัเรียนสามารถตั้งคาํถามเพิ่มเติมลงในช่อง W ไดอ้ีก 

5. นกัเรียนบนัทึกคาํตอบท่ีไดจ้ากการอ่านลงในช่อง L หรือหากอ่านพบขอ้มูลใหม่ๆ  

นกัเรียนสามารถเขียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ลงในช่องวา่ง L (Learned) 

6. นกัเรียนอภิปรายและเขียนผงัสัมพนัธ์ทางความหมาย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลไปประกอบใน 

การสรุป 

7. นกัเรียนในแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนาํเสนอการสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน จากผงัสัมพนัธ์ 

ทางความหมาย 

 สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 89-90) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอน ของเทคนิค KWL Plus 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้น K ( What to Know)  เป็นขั้นของการเตรียมความรู้พ้ืนฐาน ผูส้อนอาจทบทวน

ความรู้เดิม เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการจะสอน แลว้ให้นกัเรียนร่วมกันระดมสมอง มีการบนัทึกความ

คิดเห็นที่เกิดจากการระดมสมอง ซ่ึงอาจทาํไดห้ลายวธีิ  เช่น แผนท่ีความคิด หรือแผนผงัใยแมงมุม

ใหช้ดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ยความคิดหลกั  ความคิดรอง  และความคิดย่อยตามลาํดบั  โดยผูส้อนช่วย

จดัขอ้ความท่ีเป็นความคิดให้ถูกตอ้งก่อนท่ีจะใหน้กัเรียนคดัลอกแผนท่ีความคิดหรือแผนผงันั้นลง
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ในกระดาษ  แต่ถา้นกัเรียนคุน้เคยกบัการเขียนแผนผงัความคิดแลว้ ผูส้อนอาจใหน้กัเรียนแต่ละคน

เขียนส่ิงท่ีตนรู้เกีย่วกบัหวัขอ้ท่ีผูส้อนจะใหน้กัเรียนเรียนรู้ เป็นแผนผงัความคิดดว้ยตนเอง 

2. ขั้น W (What you want to Know)  หลงัจากท่ีผูส้อนกระตุน้ความรู้เดิมของนกัเรียนใน 

ขั้น K แลว้  ผูส้อนจะนํานักเรียนไปสู่ขั้นการตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ โดยผู ้สอนจะตั้ งคาํถาม

กระตุน้นกัเรียน  หลงัจากนั้นผูส้อนใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความท่ีเตรียมไว ้และหาคาํตอบในส่ิงท่ีตนตั้ง

คาํถามไวแ้ลว้นั้น ในขั้นน้ีผูส้อนอาจดดัแปลงจากการอ่านเป็นการใชว้ิธีบรรยายหรือดูวดีีทศัน์ก็ได ้

3. ขั้น L (What you have learned)  หลงัจากท่ีนกัเรียนอ่านขอ้ความแลว้ ให้นกัเรียนเขียน 

คาํตอบท่ีไดล้งในกระดาษเปล่า รวมทั้งเขียนข้อมูลอื่นๆ ท่ีศึกษาเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ได้ต ั้งคาํถามไว ้ 

การบนัทึกขอ้มูลตามกิจกรรมในขั้น  K W และ L  นั้น ผูส้อนควรให้นกัเรียนบนัทึกโดยใชต้าราง 3  

ช่อง ดงัตวัอย่าง 

 ตารางท่ี 5   ตารางบนัทึกขอ้มูล KWL 

K 

(นกัเรียนรู้อะไรบา้ง) 

W 

(นกัเรียนตอ้งการรู้อะไรบา้ง) 

L 

(นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร) 

 

 

 

  

 

4. ขั้นการเขียนสรุปและนาํเสนอ  กิจกรรมในข ั้นน้ีเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมในขั้นตอนหลกั  

KWL หลงัจากนกัเรียนเรียนรู้ และเขียนข้อมูลความรู้ท่ีไดใ้นขั้น W และ L  แล้วให้น ักเรียนนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าปรับแผนผงัความคิดเดิมท่ีนกัเรียนเขียนไวใ้นขั้น K  ซ่ึงอาจจะมีการตดัทอนเพิ่มเติม 

หรือจดัระบบขอ้มูลใหม่ เพื่อให้ผงัความคิดมีความสมบูรณ์มากยิ ่งข้ึน หรืออาจมีกิจกรรมอ่ืนท่ี

ผูส้อนเห็นวา่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2552 : 127-128) กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL 

Plus ไวด้งัน้ี  

1. ขั้น K (Know)  รู้อะไรจากเร่ืองท่ีอ่าน  หรือจากหวัเร่ืองท่ีกาํหนด ก่อนที่ครูจะให ้

ผูเ้รียนอ่านรายละเอียดของเร่ืองท่ีกาํหนดให ้ ครูอาจเสนอช่ือเร่ือง คาํสําคญัของเร่ือง เพ่ือจะถามวา่รู้

อะไรจากคาํหรือช่ือเร่ือง เ พ่ือจะให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้เดิมท่ีเ ก่ียวข้องกบัเ ร่ืองท่ีอ่าน ให้

นกัเรียนระดมสมองหาคาํตอบ หรือใหร้ะบุคาํต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับช่ือเร่ือง /คาํ/ความคิดรวบยอด 
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2. ขั้น W (What do we want to learn)  เราอยากรู้อะไรจากคาํต่างๆ ท่ีระบุในขั้น K โดยให้ 

นกัเรียนตั้ งคาํถามจากคาํท่ีนําเสนอ  ซ่ึงคาํถามจะมาจากความสนใจใคร่รู้ของนกัเรียนเอง โดยท่ี

นกัเรียนจะตอ้งตอบลงในตารางตรงช่อง W   ต่อจากนั้นใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองหรือบทอ่านท่ีกาํหนด

โดยละเอียด  ตรวจสอบคาํตอบข้อเทจ็จริงท่ีไดจ้ากการอ่าน  ระหวา่งอ่านอาจมีคาํถามเพิ่มและมีการ

ตอบโดยกลุ่ม 

3. ขั้น L1 (What did we learn) เราไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง นกัเรียนเขียนคาํตอบลงในตาราง 

ตรงช่อง L ตรวจสอบวา่มีคาํถามใดบา้งท่ียงัไม่มีการตอบ 

4. ขั้น L2 สร้างแผนผงัความคิด (Mind Mapping)  นกัเรียนตอ้งกลบัไปอ่านทบทวนจาก 

ขั้น K  เพ่ือจะไดจ้ดัประเภทของส่ิงท่ีเรียนรู้ โดยเขยีนคาํสําคญัไวต้รงกลางแผนผงัความคิด และโยง

ความสัมพนัธ์กบัคาํสําคญัยอ่ย  เพ่ืออธิบายรายละเอียดของความคิดหลกั 

5. ขั้น L3  ขั้นสรุป  นกัเรียนเขียนหมายเลขกาํกบัลาํดบัความคิดรวบยอด  แผนผงัความคิด 

เพื่อเขียนสรุป   การสรุปในขั้นน้ี  เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซ่ึงจะบอกถึงความ

เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านของนกัเรียน 

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทคนิค  KWL หรือ KWL Plus ยงัข้ึนอยู่กบั (1) การทาํ

แบบหรือแสดงแบบของครู  เ พ่ือให้นักเรียนเข้าใจในเทคนิควิธีการใช้ KWL ในการอ่าน                

(2) นกัเรียนไดม้ีโอกาสฝึกเป็นกลุ่ม  เพ่ือช่วยกนัคิด  และ (3)  นกัเรียนไดฝึ้กตามลาํพงัโดยอิสระ 

 

ตารางท่ี 6   ตาราง KWL  

K 

รู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน  

ระบุประเดน็สั้นๆ  

W 

อยากรู้อะไรจากประเดน็ท่ี

ระบุ หรือท่ีเก่ียวกบัประเดน็ท่ี

กาํหนด หรือตอ้งทาํอย่างไร

บา้งกบัประเดน็เหล่านั้น 

L 

จากการอ่านและตอบคาํถาม 

ไดรู้้อะไรบา้ง มีอะไรบา้งท่ียงัรู้

ไม่ชดัเจน 

 

 

  

 

เทคนิค  KWLH 

นิรันดร์  ตั้งเมธีกุล  (2546 : 13) ไดก้ล่าวถึงเทคนิค KWLH  เหมือนกับ เทคนิค KWL 

เพียงแต่เพิ่มจากเดิมคือ ขั้น H (How to acquire the information)  เป็นการตั้งคาํถามและการคน้ควา้

ขอ้มูลเพิ่มเติม  ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัต่อไปนี้    
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1. ขั้นกิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities) ประกอบดว้ย  3 ขั้นตอน คือ  

1.1 ครูกระตุน้ความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียน ระดมพลงัสมอง อภิปรายใน 

กลุ่มร่วมกบัครูเก่ียวกับหวัขอ้ที่จะเรียนวา่  ในเร่ืองนี้นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง  หลงัจากระดมพลัง

สมองและอภิปรายแล้ว ครูเขียนสิ่ งท่ีนักเรียนรู้เก่ียวกับหัวข้อนั้นลงในช่อง  K บนกระดาน  

ขณะเดียวกนั นกัเรียนก็เขียนขอ้ความดงักล่าวลงในใบงานของตนในช่อง K  

        1.2  ครูจดัประเภทของขอ้มูลจากขอ้ความในช่อง K  เป็นตวัอย่าง ใหน้กัเรียนดูโดยจดั

ขอ้มูลเป็นประเภทเดียวกนั  แลว้นกัเรียนจดัประเภทของขอ้มูลลงในช่อง K ของตนเอง 

                    1.3  นกัเรียนตั้งคาํถามในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการทราบเกี่ยวกบัเร่ืองนั้น แลว้เขียนคาํถามลง

ในช่อง W  

               2.   ขั้นกิจกรรมระหว่างอ่าน (While – Reading Activities) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 

คือ  

 2.1 ครูให้นกัเรียนอ่านบทความ และให้นกัเรียนคน้หาคาํตอบของคาํถามท่ีตั้งไวใ้น

ช่อง W และถา้นกัเรียนมีคาํถามเพิ่มเติมจากการอ่าน  นกัเรียนสามารถตั้งคาํถามเพิ่มเติมลงในช่อง 

W ไดอ้ีก  

 2.2  นกัเรียนบนัทึกคาํตอบที่ได้จากการอ่าน ลงในช่อง L   หรือหากอ่านพบข้อมูล

ใหม่ๆ  นกัเรียนสามารถเขียนสิ่งท่ีไดเ้รียนรู้ลงในช่อง L เดียวกนั 

             3.  ขั้นกิจกรรมหลงัอ่าน (Post-Reading Activities) ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ย คือ  

 3.1  นกัเรียนอภิปรายคาํตอบท่ีได ้พร้อมทั้งความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการอ่าน 

 3.2  นกัเรียนนาํเสนอคาํถามใหม่ อีกทั้งเสนอแนวทางในการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกบัคาํถามท่ีเกิดข้ึนจากบทอ่านลงในช่อง H  

            วชัรา  เล่าเรียนดี  (2552 : 132)  กล่าวถึงขั้นตอนของเทคนิค KWLH   มีข ั้นตอนการคิด ดงัน้ี 

 K (Know) การช่วยนกัเรียนตรวจสอบความรู้ หรือเร่ืองที่รู้ ที่เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกาํหนด 

 W (What to learn) การช่วยใหน้กัเรียนพิจารณาตดัสินใจว่า ตอ้งการเรียนรู้อะไรจาก

เร่ืองท่ีกาํหนด 

 L (What  they learn as they read) การช่วยใหน้กัเรียนระบุส่ิงที่ไดเ้รียนรู้จากการอ่านท่ี

กาํหนด 

 H  (How we can learn more)  การช่วยให้นกัเรียนเสาะหาขอ้มูลเพิ่มเติม หรือแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ  เพ่ือใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มเติมมากข้ึน 
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 เทคนิค KWLH Plus 

              วชัรา  เล่าเรียนดี (2552 : 152) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 

Plus ไวด้งัน้ี 

1. เตรียมความพร้อมใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใชข้ ั้นตอน KWLH  

Plus  

2. กิจกรรมฝึกอ่านเชิงวเิคราะห ์

2.1 นาํเขา้สู่บทเรียน 

2.2 เสนอหวัขอ้เร่ือง หรือคาํ ให้นกัเรียนตอบในขั้น K  คือนกัเรียนรู้อะไรบา้งจากหวั 

เร่ือง เขียนคาํตอบลงในช่อง K  

2.3 ครูถามคาํถามนักเรียน  อยากรู้อะไรบา้งจากหวัเร่ืองดงักล่าว ขั้น W เขียนคาํตอบ 

ลงในช่อง W 

2.4 ใหน้กัเรียนอ่านรายละเอียดของเร่ือง และใหน้กัเรียนตอบลงในช่อง L ใหท้ัว่ถึงทุก 

คน  คือ  ขั้น L  นกัเรียนรู้อะไรบา้ง 

 2.5  นกัเรียนหาความรู้เพิ่มเติม  ขั้น H   โดยถามคาํถามวา่นกัเรียนจะหาความรู้เพิ่มเติม

ในเร่ืองดงักล่าวไดจ้ากที่ใดบา้ง และอย่างไร นกัเรียนช่วยกนัตอบลงในช่อง H  

 2.6  นกัเรียนช่วยกนัสร้างแผนผงัความคิดจากเร่ืองทีอ่่าน 

 2.7  นกัเรียน ครู ช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีอ่าน 

 2.8  นกัเรียนฝึกเพิ่มเติมการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใชผ้งั KWLH และเขียนแผนผงั

ความคิดและสรุป 

           3.  วดัและประเมินผลการคิดโดยใชแ้บบฝึกหดัย่อย หรือใหส้รุปวธีิคิด 

 ในการสอนดว้ยเทคนิค KWLH Plus นั้น ครูผูส้อนตอ้งใหน้กัเรียนลงข้อมูลในตาราง

ตามขั้นตอน K-W-L-H-Plus  วชัรา  เล่าเรียนดี (2552 : 154) แสดงตวัอย่างไวด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 7  ตารางแสดงตวัอย่างการลงขอ้มลูในตาราง KWLH-Chart 

 

ไดโนเสาร์ 

K 

รู้อะไรบา้ง 

W 

ตอ้งการรู้อะไรบา้ง 

L 

ไดเ้รียนรู้อะไร 

H 

หาความรู้เพิ่มเติมได้

อย่างไร 

- ไดโนเสาร์ตวัใหญ ่

- ไดโนเสาร์สูญพนัธ์ุ

ไปแลว้ 

- พวกมนัมีชีวติเม่ือ

หลายร้อยปีมาแลว้ 

- ไดโนเสาร์มีชีวติเม่ือ

กี่ปีมาแลว้ 

- ทาํไมไดโนเสาร์จึง

สูญพนัธ์ุ 

- ใครเป็นคนคน้พบ

ไดโนเสาร์ 

- นกัโบราณคดีมีชีวิต

ท่ีน่าต่ืนเตน้ 

- ไดโนเสาร์กินพืช

และเน้ือเป็นอาหาร 

- ไดโนเสาร์ตวัใหญ่

มากแต่สมองเล็ก 

- ศึกษาคน้ควา้ 

- พิพิธภณัฑ์ 

- ซากกระดูก 

- วิดีโอ 

- อินเทอร์เนต็ 

 แผนภาพความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปใจความสําคญั 

     ไดโนเสาร์ เป็นสัตวดึ์กดาํบรรพ ์ท่ีมีลาํตวัขนาดใหญแ่ต่สมองเลก็  กินพชืและเน้ือเป็นอาหาร 

ปัจจุบนัสูญพนัธ์ุไปแลว้  ซากของไดโนเสาร์ถูกคน้พบโดยนกัโบราณคดี 

 

 

ไดโนเสาร์ 

ลกัษณะ 

- ตวัใหญ่ 

- สมองเลก็ 

 อาหาร 

- พืช 

- สัตว ์

ผูค้น้พบ 

-นกัโบราณคด ี
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 จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWL Plus , KWLH และ KWLH Plus  

ดังก ล่าวมาข้างต้น แสดงให้ เ ห็นว่า เป็นการจัดการเ รียนรู้ ท่ีมีขั้ นตอนให้ผู ้เ รียนได้พัฒนา

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์เป็นอย่างดี  เทคนิค KWLH Plus  มีขั้นตอนสําคญั ดงัน้ี 1. เตรียม

ความพร้อมและใหค้วามรู้พ้ืนฐาน 2. จดักิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  ไดแ้ก่ 2.1  

ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  2.2  ขั้นกิจกรรม โดยใช้ KWLH –Chart  ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 K : What we know  

นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน  บนัทึกลงในช่อง K  ขั้นท่ี 2 W : What we want to know 

นกัเรียนต้องการรู้อะไรจากเร่ืองท่ีอ่าน บนัทึกลงในช่อง W  ขั้นท่ี 3 L :  What we have learned  

นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรจากเร่ืองท่ีอ่าน  บนัทึกลงในช่อง L  ขั้นที่ 4 H :  How can we learn more  

นกัเรียนจะหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร  บนัทึกลงในช่อง H  ข ั้นท่ี 5 Mapping สร้างแผนภาพ

ความคิด  ขั้นท่ี 6  Summarizing  การสรุปใจความสําคญัของเร่ือง   2.3  ขั้นสรุป  และ 3.  การวดั

และประเมินผล 

 

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2552 : 152) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ช่วย

พฒันาผูเ้รียน สรุปได ้ดงัน้ี 

1. พฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์  เพราะเป็นเทคนิควธีิท่ีมีการ 

อ่านและคิดตามลาํดบัขั้นตอน 

2. พฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง 

3. ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดเชื่อมโยง ให้เหตุผลโดยใชแ้ผนผงัความคิดแบบต่างๆ 

4. ฝึกจนิตนาการดว้ย เหตุ-ผล หรือฝึกการคาดคะเนความเป็นไปได ้

5. ฝึกสรุปความ 

 มยุรี  อรรฆยมาศ   [Online]  http://www.gotoknow.org/blog/marerng/   กล่าวถึงกิจกรรม

การเรียนรู้ผ่านโมเดล K-W-L   ช่วยเตรียมความพร้อมและส่งเสริมผู้เรียนในเร่ืองการเรียนรู้เป็น

รายบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) นอกจากน้ียงัเอื้อ

ประโยชน์หลายอย่างต่อผูเ้รียน เช่น  

 1.   เป็นเคร่ืองมือนาํทางท่ีเป็นรูปธรรมในการคน้ควา้หาความรู้ของผูเ้รียน 

                     2.   ช่วยระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือแหล่งเรียนรู้ท่ีชดัเจน 

       3.   สามารถทาํการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกตอ้งของขอ้มูลไดง่้าย 

หลงัจากเม่ือทราบแหล่งขอ้มูล 

                     4.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

62 

 

                    5.  ช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้ให้พร้อมในระดบัท่ีสูงขึ้น  

        6.   เป็นการกระตุน้ความอยากใคร่ใฝ่รู้ในส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจจริง  ๆกระตุน้ให้คน้ควา้ 

หาคาํตอบในเร่ืองที่ตนเองสนใจ 

       7.   ส่งเสริมใหผู้้เรียนตดัสินใจ ตกลงใจ และตระหนกัในสิ่งที่อยากจะเรียนรู้หรือสนใจ

จริงๆ และพฒันาจนกลายเป็นขอ้คาํถามและความสงสัยส่วนตวั ซ่ึงจะกลายเป็นวตัถุประสงคใ์นการ

เรียนรู้เร่ืองนั้นต่อไป 

                     8.   ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียน ความเขา้ใจในบทเรียน

ไดต้ลอดเวลา  

                     9.   เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกบัการคน้ควา้หาความรู้จาก 

หนงัสือแบบเรียนเพียงอย่างเดียว        

      จากการศึกษาประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus และ KWL สรุป

ได้ว่า ช่วยพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง  การอ่านเชิงวิเคราะห์  เป็นเคร่ืองมือในการค้นควา้หา

ความรู้ ผู้เรียนไดเ้รียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดนอกกรอบ  สามารถสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง  ผู ้เรียนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียน  ความเข้าใจในบทเรียนได้

ตลอดเวลา 

 

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด (Think - Pair - Share) 
 

 กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด (Think - Pair - Share) เป็นเทคนิควธีิการเรียนการสอนใน

ลกัษณะการอภิปรายกลุ่มย่อย   พฒันาโครงสร้างโดยศาสตราจารยแ์ฟรงค์ ไลแมน ( Frank Lyman) 

ท่ีมหาวิทยาลยัแมร่ีแลนด์ในปี 1981 และนํามาใช้โดยนกัเขียนจาํนวนมากในการศึกษาการเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั  (Think - Pair - Share : [Online] , Accessed 25 May 2011. Available from    

http://www.eazhull.org.uk/nlc/think,_pair,_share.htm) 
 

ความหมายกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

 กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด (Think - Pair - Share) มีผูท้ี่ใหค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

 กรมวชิาการ (2545 : 210)  กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดวา่ เป็นการใหผู้เ้รียนแต่

ละคนไดศึ้กษาเร่ือง หรือหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ่งตามลาํพงัแต่ละคน หลงัจากนั้นจงึจบัคู่อภิปรายในส่ิงท่ี

แต่ละคนไดศึ้กษามาแลว้นั้น เม่ือไดรั้บฟังความคิดเห็นกนั ไดท้บทวนกนัแลว้ ก็จะแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกบัคู่ของตนร่วมกนัในชั้นดว้ย วธีิการน้ีมีประโยชน์ที่จะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความเขา้ใจ

ในแนวคิดท่ีเป็นของตนเอง 
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 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2541 : 32) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดวา่ เป็นเทคนิค

ท่ีเร่ิมตน้จากการท่ีครูตั้งประเด็นสั้ นๆ หรือโจทยค์าํถามให้นกัเรียนตอบ แลว้ให้ผูเ้รียนหาคาํตอบ

ดว้ยตนเองสัก 1-2 นาที  หลงัจากนั้นให้ผู ้เรียนจบัคู่กับเพ่ือน แลกเปลี่ยนความคิดกนั  ผลดักันเล่า

ความคิดหรือคาํตอบของตนเองให้คู่ฟัง จนไดข้อ้สรุปท่ีเห็นพอ้งกนัแลว้ให้แต่ละคู่ไปเล่าให้คู่ อ่ืนๆ 

2-3 คู่ฟัง หรือครูอาจสุ่มบางคู่มารายงานหน้าชั้น 

        และจากการศึกษาความหมายของ Think - Pair - Share (Think - Pair - Share: [Online], 

Accessed 26 May 2011. http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/think/) พบว่า เป็นกลยุทธ์ท่ี

ออกแบบมาเพ่ือใหน้กัเรียนมี "อาหารสําหรับความคิด"  (Food for thought) ในหวัขอ้ท่ีกาํหนด  ช่วย

ใหส้ามารถกาํหนดความคิดของบุคคลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านี้กบัคนอ่ืน  

 จากความหมายของกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด (Think - Pair - Share) สรุปไดว้่าเป็น

การใหผู้เ้รียนแต่ละคนศึกษาเร่ืองหรือหวัขอ้ท่ีกาํหนดตามลาํพงัแต่ละคนก่อน แลว้จบัคู่อภิปรายใน

ส่ิงท่ีแต่ละคนไดศึ้กษามา  แลว้จึงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู่ของตน และแลกเปลี่ยนกบัคู่อื่นๆ 

ในชั้นต่อไป 
 

ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

                กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  เป็นกลวธีิการเรียนแบบร่วมมือในลกัษณะการอภิปรายกลุ่ม

ย่อย พฒันาโดย แฟรงค์ไลแมน  (Frank Lyman 1981, อา้งถึงใน วลิาวลัย ์ลูกสะเดา 2549 : 28) โดย

มีขั้นตอนในการทาํกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. Think – (คิด)  ครูตั้งคาํถามเพือ่กระตุน้การคิดของนกัเรียน หลงัจากนั้นให้เวลา 

เพียงเล็กนอ้ยสําหรับการคิดเก่ียวกบัคาํถาม 

2. Pair – (จบัคู่)  ครูจบัคู่ใหก้บันกัเรียน โดยอาจให้นกัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนท่ีนัง่ขา้งๆ  

หรือท่ีนั ่งโต๊ะติดกัน  หลงัจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคู่พูดคุยเก่ียวกับคําตอบของตนเองให้คู่ฟัง 

พยายามเปรียบเทียบคาํตอบของตนเองว่าเหมือนหรือแตกต่างกับคู่ของเราอย่างไร  แลว้บนัทึก

คาํตอบท่ีเหมือนกนัและสรุปคาํตอบท่ีถูกตอ้งที่สุด มีความน่าเชื่อถือ และแตกต่างกบัคู่อ่ืนๆ 

3. Share – (มีส่วนร่วม) หลงัจากท่ีนกัเรียนแต่ละคู่ไดพู้ดคุยกนั คน้หาถึงคาํตอบ ครู 

ให้นกัเรียนแต่ละคู่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  โดยครูอาจจะจัดให้นักเรียนนั ่งเป็น

วงกลม แลว้ใหแ้ต่ละคู่บอกคาํตอบ โดยครูจะบนัทึกคาํตอบของนกัเรียนบนกระดานดาํ  และร่วมกนั

สรุปคาํตอบกบันกัเรียน 

                 จากขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด สรุปไดว้า่มีขั้นตอนสําคญั คือ คิด - จบัคู่ - 

มีส่วนร่วม   ผูว้ิจยัจึงไดแ้นวคิดน้ีมาใชร่้วมกบัเทคนิค KWLH Plus  จดักิจกรรมในลกัษณะ คิด - 
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จบัคู่ - เรียนรู้ร่วมกนั โดยให้นกัเรียนแต่ละคนคดิ เม่ือไดค้าํตอบแลว้ จึงนาํมาจบัคู่แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกนั  และแต่ละคู่แลกเปลี่ยนกบัคู่อื่นๆ ในชั้นต่อไป 
 

รูปแบบของกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

              การเรียนแบบคู่คิดสามารถกระทาํไดห้ลายวิธี  Goldschmind ไดเ้สนอแนะไว ้2 วธีิ ซ่ึงผ่าน

การทดลองอย่างประสบผลสําเร็จมาแลว้ ดงันี้  (Goldschmind 1971, : 3-4 อา้งถึงใน บุญชม  

ศรีสะอาด  2537 : 119-120)  

               วธีิท่ี 1  วิธี น้ีจะกําหนดให้นัก เ รียนแต่ละคนอ่านหรือศึกษาเนื้ อหาเ ร่ืองเ ดียวกัน 

เป้าประสงคข์องวธีิน้ีก็เพ่ือใหน้กัเรียนแต่ละคู่ไดมี้การสนทนาอย่างเขม้ข้น เพ่ือตรวจสอบผลการ

อ่าน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกในเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม

และแลกเปลี่ยนขอ้สนเทศ (Information) เก่ียวกบัเร่ืองนั้น มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ในแต่ละคร้ังจะกาํหนดเร่ืองหรือนกัเรียนเลือกเร่ืองที่จะอ่านหรือศึกษาโดยทุกคน  

จะตอ้งอ่านหรือศึกษาเร่ืองเดียวกนั  เร่ืองดงักล่าวควรเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถ ไม่ยาวเกินไป 

กล่าวคือ ครูสามารถดาํเนินการตามวธีินี้ ไดด้ว้ยเวลาสองคาบเรียน 

2. แต่ละคนอ่านเน้ือหาในเร่ืองท่ีไดร้ับมอบหมายอยา่งละเอียด 

3. ทุกคนจะตอ้งตั้งคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีอ่าน และนาํคาํถามเหล่านั้นพร้อมสําเนา 

อีก 1 ฉบบัติดตวัมาดว้ย เพ่ือถาม-ตอบกนักบัคู่เรียน จาํนวนของคาํถามจะขึ้นอยูก่บัความยาวของ

เร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายใหอ้่านและช่วงเวลาเรียนในคร้ังนั้น คาํถามท่ีตั้งมาควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 คาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีอ่าน การตอบคาํถามเหล่าน้ีอยา่งครบถว้นจะเป็นการ 

สรุปจุดสําคญัของเร่ืองนั้น 

        3.2  คาํถามในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน ท่ีศึกษาจากแหล่งคน้ควา้อืน่นอกเหนือจากท่ี

กาํหนดใหอ้่าน ควรมีคาํถามประเภทดงักล่าวน้ีอย่างนอ้ยหนึ่งขอ้ 

        3.3  ถา้เป็นไปไดค้วรมีคาํถาม 1 หรือ 2 ขอ้ ที่โยงเน้ือหาท่ีอ่านไปสู่ประสบการณ์

ส่วนตวั หรือประสบการณ์ในการทาํงาน 

    3.4  อาจมีคาํถามประเภทอื่นเพิ่มเติม  หรือทดแทนคาํถามประเภทท่ีกล่าวมา  ถา้

ขาดคาํถามดงักล่าว 

 4.    ในตอนเร่ิมตน้ของการเรียนแต่ละคร้ัง  ครูจะให้นกัเรียนจบัคู่กันคร้ังแรก อาจ

จบัคู่กันโดยวิธีสุ่ม  คร้ังต่อมาให้เปลี่ยนคู่กันไปเร่ือยๆ ผูท่ี้มีความสนใจคล้ายคลึงกนัอยู่ในพวก

เดียวกัน เช่น ให้นักเรียนวิชาเอกเดียวกันเข้าคู่กัน หรือในทางตรงกันข้าม  ถ้าต้องการให้ได้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

65 

 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง  ครูก็อาจจดัให้ผูท่ี้มีภูมิหลงัแตกต่างกนัเขา้คู่กัน   วิธีจบัคู่

อีกวธีิหน่ึง คือใหน้กัเรียนเลือกคู่ของตนเอง 

 5.    ก่อนเร่ิมถาม - ตอบ ซ่ึงกนัและกนั ครูอาจรวบรวมสําเนาของคาํถามท่ีนกัเรียนแต่

ละคนเขียนไว ้ ซ่ึงจะมีประโยชน์หลายประการ  เช่น  เป็นการตรวจสอบการเตรียมตัวของนกัเรียน 

สามารถนาํมาประเมินการตั้งถามหรือใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัแก่นกัเรียน เป็นตน้ 

 6.    นกัเรียนแต่ละคู่จะถามและตอบคาํถามซ่ึงกันและกนั  โดยสมมติว่าคนหน่ึงเป็น 

ก. อีกคนหน่ึงเป็น ข.  แลว้ดาํเนินการดงัน้ี  ก. เป็นผูถ้ามคาํถามแรกท่ีตนไดเ้ตรียมไว ้ ข. ตอบคาํถาม

นั้น แลว้ ก. อาจกล่าวเสริมในรายละเอียด หรือแกไ้ขในกรณีท่ี ข. ตอบผิด  จากนั้น ข. จะถามคาํถาม

แรกของตน ก. เป็นฝ่ายตอบ แลว้ดาํเนินการเช่นน้ีไปเร่ือยๆ  

 7.    ในขณะท่ีแต่ละคู่ทาํกิจกรรมการเรียน กล่าวคือ ถาม-ตอบ ซ่ึงกันและกัน ครูจะ

เป็นผูช่้วย จะหมุนเวยีนไปยงัแต่ละคู่  เพ่ือใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback)  ถามและตอบคาํถาม และ

ประเมินผลการทาํกิจกรรมการเรียน  ทั้งน้ีไม่จาํเป็นตอ้งตรวจสอบแต่ละคู่ในทุกคร้ังท่ีไปสังเกต 

 วิธีท่ี 2  ดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กาํหนดเร่ืองใหน้กัเรียนเลือกเร่ือง  โดยจะอ่านหรือศึกษาคนละส่วนไม่ตรงกนั  

ขั้น 2-5 ดาํเนินการเช่นเดียวกนักบัในวธีิท่ี 1 

6. ในแต่ละคู่  คร่ึงแรกของคาบเรียน  ก. บรรยายและอธิบายจุดสําคญัในเร่ืองที่ตน 

ศึกษาใหก้บั ข. แลว้ถามคาํถามเพ่ือตรวจสอบดูว่า ข. เขา้ใจหรือไม่  ถ้ายงัพบวา่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจ

ผิด ก็อธิบายเพิ่มเติมหรือแก้จุดท่ีเข้าใจผิดนั้น  ในคร่ึงหลงัจะสลบับทบาทกนั  กล่าวคือ ข. เป็นฝ่าย

บรรยาย แลว้ถามคาํถามในเร่ืองท่ีตนศึกษา  ส่วน ก.  เป็นฝ่ายฟังและตอบคาํถามนั้น 

 7.     ดาํเนินการเช่นเดียวกบัวธีิท่ี 1 

                    และจากการศึกษารูปแบบของ Think-Pair-Share (Think - Pair – Share : [Online], 

Accessed 26 May 2011. http://cscl.wikispaces.com/Methods)  พบว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมใหน้กัเรียนสองคนที่มีส่วนแบ่งปันปัญหาหรือขอ้สงสัย หรือความคิดของพวกเขา ต่างคน

ต่างพูด- ฟัง และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีตอ้งมีการอภิปราย  การสะทอ้นความคิดเห็นหรือ

คาํอธิบาย  ดงัรูปภาพท่ี 2  
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แผนภาพท่ี 2  รูปแบบกิจกรรม Think - Pair - Share     

ท่ีมา : Think - Pair - Share : [Online], Accessed 26 May 2011.http://cscl.wikispaces.com/Methods  
 

              จากการศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมแบบคู่คิด ดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้า่ เป็นกิจกรรม ท่ี

ครูกาํหนดปัญหาหรือคาํถามใหผู้เ้รียนแต่ละคนคิด แลว้จบัคูแ่ลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั  อาจมีการ

เปลี่ยนคู่ หมุนเวียนไป โดยเร่ิมจากแต่ละคนอ่านเน้ือหาในเร่ืองที่ไดรั้บมอบหมาย ตั้งคาํถามเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีอ่าน   แต่ละคู่จะถามและตอบคาํถามซ่ึงกนัและกัน  หลงัจากท่ีนกัเรียนแต่ละคู่ไดพู้ดคุยกนั  

ครูอาจใหน้กัเรียนนัง่เป็นวงกลม แลว้แต่ละคู่บอกขอ้มูลคาํตอบในชั้นเรียน 
 

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

               กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  เป็นเทคนิคการจดัการเรียนการสอนวิธีหน่ึงในลกัษณะการ

อภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Instruction)  ซ่ึงกระบวนการของกลุ่มย่อย จะช่วยให้เกิดประโยชน์

ต่อผูเ้รียน (วฒันาพร ระงบัทุกข์  2541 : 29-35) สรุปไดด้งัน้ี 

1. ช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสาร  การปฏิสัมพนัธ์ และความรู้ความคิดระดบัสูงของ 

ผูเ้รียน 

2. ช่วยเพิ่มความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกกลุ่มและอิสระในการ 

ทาํงาน 

3. สามารถส่งเสริมวนิยัในตนเองและลดปัญหาการจดัการในชั้นเรียน 

4. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํใหส้ามารถจาํ 

ความรู้ไดน้าน และเกิดความเขา้ใจลึกซ้ึง 

5. เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย ผูเ้รียนสามารถนาํไปใช ้ทั้งในเน้ือหาสาระความรู้ 

เดียวกนัและต่างกนั ตลอดจนนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนการสอน เพราะเป็นการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 

ศูนยก์ลาง 
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7. ไดรู้้จกัและเขา้ใจตนเองดีข้ึน ในดา้นของการทราบขอ้ดีและขอ้บกพร่องของ 

ตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 

8. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกมากขึ้น 

9. ไดฝึ้กทกัษะการเป็นผูพู้ดและผูฟั้งที่ดี 

10. ไดฝึ้กการเป็นผูมี้ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น  

             นอกจากนี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ยงัมีประโยชน์ในอกีหลายแง่มุม เช่น Think - Pair - 

Share : [Online], Accessed 25 May 2011. http://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-

share   กล่าวถึง ประโยชน์ของการจดักิจกรรมการเรียนแบบคูค่ิด   ไดแ้ก่ 

1. ช่วยให้นกัเรียนไดค้ดิเป็นรายบคุคลเกี่ยวกบัหวัขอ้หรือคาํตอบ 

2. นกัเรียนไดแ้ลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมชั้นและสร้างทกัษะในการส่ือสาร 

3. ช่วยเนน้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการอ่านทาํความเขา้ใจเนื้อหา 

สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของการจดักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ 

การส่ือสาร ทกัษะการคิดระดบัสูง  นกัเรียนกล้าแสดงออกในการแลกเปลี่ยนความคิด มีใจกวา้ง

ยอมรับความคิดเห็นผูอ้ื่น  เกิดความเขา้ใจในบทเรียนไดล้ึกซ้ึงและจดจาํไดน้าน  
 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

 จากการศึกษาการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus และกิจกรรมการเรียนแบบ

คู่คิด พบวา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ที่สามารถนาํมาสัมพนัธ์กันได ้เนื่องจาก เทคนิค KWLH Plus มี 6  

ขั้นตอน ท่ีนกัเรียนจะตอ้งคิดและตอบคาํถามหลงัจากท่ีครูกาํหนดหวัขอ้หรือเร่ืองอยู่ 6 ข ั้น  คือ ขั้นท่ี 

1: K  ถามวา่นกัเรียนมีความรู้อะไร   ข ั้นท่ี 2 : W  ถามว่านักเรียนตอ้งการรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ี

กาํหนด   หลงัจากนั้นนกัเรียนจึงอ่านหรือศึกษาเร่ืองนั้น  เม่ือศึกษาเสร็จแล้ว จึงตอบคาํถามขั้นท่ี     

3: L ถามวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรจากเร่ืองท่ีศึกษา  ขั้นท่ี 4: H ถามวา่นกัเรียนจะหาความรู้เพิ่มเติม

อีกไดอ้ย่างไร  ส่วนในขั้นท่ี 5 นกัเรียนจดัทาํแผนภาพความคิด  และขั้นท่ี 6 นกัเรียนสรุปใจความ

สําคญั ขั้นตอนดงักล่าวทั้ง 6 ขั้นนกัเรียนจะตอ้งใช้ความคิด  และผูว้ิจยัได้นาํหลกัการของกิจกรรม

แบบคู่คิด คือ คิด (Think) - จบัคู่ (Pair) - เรียนรู้ร่วมกนั (Share)    มาสอดแทรกไว ้โดยแต่ละข ั้น ให้

นกัเรียนแต่ละคนคิดตอบคาํถามก่อน (Think)  แลว้จึงจบัคู่ (Pair)  นาํคาํตอบมาแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน

ท่ีจบัคู่ (Share)   หลงัจากนั้นทั้งคู่ร่วมกนัปฏิบตัิกิจกรรมบนัทึกขอ้มูลลงตาราง  เสร็จแล้วนาํผลงาน

มาอภิปรายแลกเปลี่ยนกบัคู่อื่นๆในชั้นเรียน (Collaborative learning)  

 ในการจดักิจกรรมจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียน

แบบคู่คิดน้ี   ผูวิ้จยัไดน้าํมาใช้ในการพฒันาผูเ้รียนดา้นผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซ่ึง

ตามลกัษณะของขั้นตอนการจดักิจกรรม นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้วธีิการเรียนรู้และไดฝึ้กทกัษะการคิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

68 

 

วเิคราะห์ไปพร้อมกนั ไดแ้ก่  ฝึกทกัษะการจาํแนก การจดัหมวดหมู่  การเช่ือมโยงความรู้ การสรุป

ความ และการประยุกต์  สอดแทรกอยู่ในขั้นตอนทั้ง 6 ขั้น   และผูวิ้จยัขอสรุปความสัมพนัธ์ของ

รูปแบบการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
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                                                   งานวจัิยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การทาํวิจยัในคร้ังน้ี  ผู้วิจยัได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้  ด้วย

เทคนิค KWL Plus    KWLH    และ KWLH Plus   กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  และทกัษะการคิด

วเิคราะห์  ดงันี้  

 

งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus    KWLH   และ KWLH Plus    

 อมรศรี  แสงส่องฟ้า (2545 : บทคดัย่อ, 7)ไดศ้ึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจและ

แรงจูงใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวดัทะเลบก อาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธี KWL Plus  กบัการสอนอ่านตามคู่มือครู 

กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 86  คน  โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนดงันี้  (1) ก่อนการอ่าน  ครูกระตุน้ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ี

นกัเรียนรู้แล้ว พร้อมทั้งสรุปส่ิงท่ีต้องการรู้ ลงในช่องท่ีนกัเรียนอยากรู้ (K) หลงัจากนั้นครูสอน

คาํศพัทแ์ละโครงสร้างทางไวยากรณ์ เพื่อนาํไปสู่การอ่าน (2) ระหวา่งการอ่าน   นกัเรียนตอบคาํถาม

ในส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้และส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้จากบทอ่านลงในช่องท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากบทอา่น 

(W)  (3)  หลงัการอ่าน นกัเรียนอภิปรายผลในส่ิงท่ีไดรู้้จากการอ่านและพิจารณาวา่คาํตอบตรงกบัท่ี

นกัเรียนอยากรู้หรือไม่ สรุปแลว้เขียนลงในช่องท่ีเรียนรู้ (L)   ผลการวิจยัพบว่า (1) นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ไดรั้บการสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนอ่าน  KWL Plus มีความเขา้ใจ

ในการอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านตามคู่มือครูภายใตน้ยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  ( 2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยวธีิ   KWL Plus  

มีแรงจูงใจในการอ่านภาษาองักฤษไม่แตกต่างกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยวธีิสอนตามคู่มอื

ครูภายใตน้ยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   ชลธิชา  จนัทร์แกว้ (2549 : 122-123)  ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถด้านการอ่าน

เชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus กลุ่ม

ตวัอย่างคือ   นกัเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จาํนวน 33 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิง

วเิคราะห์  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน  โดยกาํหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

(1) การเตรียมความพร้อมและใหค้วามรู้พ้ืนฐาน  (2) การจดักิจกรรมการฝึกความสามารถดา้นการ

อ่านเชิงวเิคราะห์ ประกอบดว้ย ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  ขั้นกิจกรรมก่อนการอ่านเชิงวเิคราะห์ โดยใช้

เทคนิค KWLH Plus มี 6 ขั้นตอน  ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 กิจกรรมการอ่าน  ข ั้นท่ี 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน  
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ขั้นท่ี 3 กิจกรรมหลงัการอ่าน  ขั้นท่ี 4 การหาความรู้เพิ่มเติม  ข ั้นท่ี 5 การสร้างแผนภูมิความคิด  ขั้น

ท่ี 6 การสรุปเร่ืองท่ีอ่าน  ขั้นฝึกปฏิบติัการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อย  และ (3) การวดัและ

ประเมินผล  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า (1)  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus  มีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.14/81.01  (2) ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวม พบวา่ คะแนนความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียน

ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLS  Plus แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 โดยนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus  สูงกว่าก่อน

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้  โดยนกัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัดีมาก  (3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus  โดย

ภาพรวมนกัเรียนเห็นดว้ยมาก 

 ดุสิตา  แดงประเสริฐ (2549 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์

และทกัษะการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 

Plus กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 จาํนวน 38 คน โรงเรียนหนอง

วลัย์เปรียงวิทยา จงัหวดัสุพรรณบุรี  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  (2) แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะการเขียนสรุป

ความ  (3) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

(1) การเตรียมความพร้อมและใหค้วามรู้พ้ืนฐาน  (2)  การจดักิจกรรมฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์และ

ทกัษะการเขียนสรุปความ ประกอบดว้ย (2.1) การนาํเขา้สู่บทเรียน  (2.2)  การฝึกปฏิบติัโดยนกัเรียน

ร่วมกนักบัครูมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   ขั้นท่ี 1 กิจกรรมนกัเรียนรู้อะไร K  (What we know)  ขั้นท่ี 2  

นกัเรียนตอ้งการรู้อะไร   W ( What we want to know)  ขั้นท่ี 3  กิจกรรมนกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร L 

(What  we  have learned)   ขั้นท่ี 4 กิจกรรมสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพความคิด Plus (Mind 

Mapping)  ข ั้นท่ี 5 กิจกรรมสรุปเร่ือง (Summarizing)   (2.3) การฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย  (3) 

การวดัและประเมิน จากผลงานและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  ผลการวจิยัพบว่า 1) ทกัษะการคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ

นกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้  (2) ทกัษะการเขียนสรุป

ความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัไดร้ับการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนทกัษะการเขียนสรุปความ 

ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้  (3) นกัเรียนมีความ

คิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
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 วิลาวลัย ์ ลูกสะเดา (2549 : 62-64) ไดศ้ึกษาผลของการฝึกเทคนิค KWLH   ร่วมกับ

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชา

สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วจิยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้  (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา

และความคงทนในการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนประกอบด้วยกิจกรรมก่อนอ่าน  กิจกรรมระหว่างอ่าน 

และกิจกรรมหลงัอ่าน  โดยเน้นทกัษะกระบวนการเรียนการสอน 4  ขั้นตอน ดงัน้ี (1)  ขั้น K ใน

เทคนิค KWLH  หมายถึง What you know  เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนตรวจสอบหัวข้อเร่ือง หรือช่ือ

เร่ืองว่าตนเองมีความรู้เก่ียวกับช่ือเร่ืองมากน้อยเพียงใด  (2) ข ั้น W ในเทคนิค KWLH หมายถึง  

What you want to know   เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนจะตอ้งถามตนเองว่า ตอ้งการเรียนรู้อะไรในเน้ือ

เร่ืองท่ีจะอ่านบา้ง (3) ขั้น L ในเทคนิค KWLH  หมายถึง What you  learned เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียน

สํารวจตนเองไดเ้รียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน  (4) ขั้น H  ในเทคนิค KWLH  หมายถึง How you can 

learn more เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องถามตนเองว่า ต้องการเรียนรู้เร่ืองน้ีอีกได้อย่างไร  

ผลการวจิยัพบวา่ (1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกโดยใช้เทคนิค KWLH  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบ

คู่คิด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนฝึก  อย่างมีนยัสําคญัทางสถติิ

ท่ีระดบั .01  (2)  นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกโดยใช้เทคนิค KWLH  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบปกติ 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาหลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึก อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  (3) นกัเรียนท่ีไดร้ับการฝึกโดยใช้เทคนิค KWLH ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาหลงัการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก

โดยใช้เทคนิค KWLH ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

    มนภรณ์  ใจรู้รอบ (2551 : 91-92) ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านเชิง

วเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus  กลุ่มตวัอยา่ง

คือ  นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4/3  โรงเรียนดอนเจดียพิ์ทยาคม  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จาํนวน 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย (1) แผนการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus  (2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์  

(3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus  โดยมี

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี (1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นการอ่าน

เชิงวเิคราะห์และการเรียนรู้ตามขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus  (2) ขั้นตอนการจดักิจกรรมการฝึก

ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ประกอบดว้ย (2.1) ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน (2.2) ขั้นกิจกรรม

การอ่านเชิงวเิคราะห์ มี 5  ขั้นตอน  ขั้นท่ี 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่าขั้น K (What we know) 
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นกัเรียนมีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน  ขั้นท่ี 2  กิจกรรมระหวา่งอ่าน เรียกว่า ขั้น W 

(What we want to find out) นกัเรียนตอ้งการจะรู้อะไรเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ขั้นท่ี 3 กิจกรรมหลงัการ

อ่าน เรียกวา่ ขั้น L (What we have learned) นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน ขั้นท่ี 4 การ

สร้างแผนภาพความคิด (Mapping) และขั้นท่ี 5 การสรุปเร่ืองจากท่ีอ่าน (Summarizing) (2.3) ขั้นฝึก

ปฏิบติักิจกรรมการอ่านเชิงวเิคราะห์เป็นกลุ่มยอ่ย โดยครูแนะนํา และ (3)  การวดัและประเมินผล  

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้  (2) นกัเรียนมีความ

คิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 

   สมยา ทาเกตุ (2552 : 150) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ

ความสามารถในการเขียนสรุปความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  

KWLH ร่วมกบั  แผนภูมิตน้ไม ้กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 โรงเรียนสายธรรม

จนัทร์  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 จาํนวน 46 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม ้ (2) แบบทดสอบวดั

ทกัษะการคิดวิเคราะห์  (3) แบบประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ (4) แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิต้นไม  ้มี

ข ั้นตอนการเรียนการสอน ดงัน้ี 1) ข ั้นเตรีมความพร้อมและให้ความรู้พ้ืนฐาน 2) ขั้นกิจกรรมฝึก

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 2.1) ข ั้นนาํเขา้สู่บทเรียน และ 2.2) ขั้นฝึกปฏิบติัโดยนกัเรียนและครู มี 

6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ทบทวนความรู้เดิม เรียกว่า ขั้น K (What we know)  ขั้นท่ี 2 ตอ้งการรู้อะไร 

เรียกว่า ข ั้น W (What we want to find out)  ข ั้นท่ี 3 เรียนรู้อะไรบ้าง เรียกว่าขั้น L (What we have 

learned)  ขั้นที่ 4 หาความรู้เพิ่มเติมอย่างไร เรียกวา่ ขั้น H (How can we learn more)  และขั้นท่ี 5 

เขียนสรุปความจากแผนภูมิตน้ไม้ และ 3) ข ั้นสรุป    ผลการวจิยัพบวา่ (1) ทกัษะการคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยภาพรวมทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนก่อนและหลงั

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนจดัการเรียนรู้และนกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบัสูงมาก (2) ความสามารถในการ

เขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบั

แผนภูมิตน้ไม  ้ โดยภาพรวมพบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความอยู่ในระดบัสูง 

และ (3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม  ้ อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดทุกดา้น   
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    คาร์ และโอเกิล (Carr and Ogle 1987 : 626-631 อา้งถึงใน ดุสิตา แดงประเสริฐ 2549 : 

115)ไดศ้ึกษากลวธีิการใช้เทคนิค KWL Plus เพ่ือพฒันาความสามารถในการเข้าใจและการสรุป

ความ โดยทดลองกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา  ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 

และนักเรียนท่ีอยู่ในโครงการสอนซ่อมเสริม  โดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการ   ผลการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนสามารถถ่ายโอนการใช้เทคนิค KWL Plus ไปสู่

สถานการณ์การอ่านเร่ืองใหม่ได ้ รวมทั้งมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน ตลอดจนมีทกัษะการย่อความดีขึ้น 

  สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค   KWL Plus    เทคนิค KWLH   และเทคนิค 

KWLH Plus  สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์  มี

ความรู้ความเข้าใจ  ความสามารถในการเขียนสรุปความ  การอ่านเชิงวเิคราะห์  การอ่านอย่างมี

วจิารณญาณใหสู้งขึ้น  นอกจากน้ีผู้เรียนยงัมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก  ทาํใหเ้กิด 

เจตคติท่ีดีต่อการเรียน 

 

งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมแบบคู่คิด 

   ปฐมาพร  อาส์นวิเชียร (2541 : บทคดัย่อ, อา้งถึงใน วิลาวลัย์  ลูกสะเดา 2549 : 31) ได้

ทาํการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสนใจในการเรียน และความภาคภูมิใจในตนเองในการ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดร้ับการสอนแบบเรียนเป็นคู่  โดยใชชุ้ด

กิจกรรมคณิตศาสตร์กบัการสอนตามคู่มือครู  ผลการทดลองพบว่า (1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน

แบบเรียนเป็นคู่ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์กับนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู   มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  (2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการ

สอนแบบเรียนเป็นคู่ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู   มี

ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01   (3) 

นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบเรียนเป็นคู่ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการ

สอนตามคู่มือครู   มีความภาคภูมิใจในตนเองในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์แตกต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ 

    เชวงศักด์ิ  ซ้อนบุญ (2546 : บทคดัย่อ, อา้งถึงใน วิลาวลัย์  ลูกสะเดา 2549 : 31)  ได้

ทาํการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เร่ืองความเท่ากนัทุกประการของรูป

สามเหล่ียม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมคิด –จบัคู่-เล่าสู่กนัฟัง กลุ่มตวัอย่างเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนคอนสวรรค์  จงัหวดัชยัภูมิ 

โดยกลุ่มทดลองจาํนวน 46 คน  เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย  โดยใช้

กิจกรรมคิด-จบัคู่-เล่าสู่กนัฟัง  และกลุ่มควบคุมจาํนวน 42 คน  ไดรั้บการสอนโดยวิธีสอนปกติ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

75 

 

ผลการวจิยัพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง  ความเท่ากนัทุกประการของรูป

สามเหลี่ยมของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย  โดยใชก้ิจกรรม คิด-

จบัคู่- เล่าสู่กนัฟัง  สูงกว่าผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนโดยวิธีสอนปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 และยงัพบวา่ผูเ้รียนมีเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ภายหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  Bower (2001: Online, อา้งถึงใน วลิาวลัย ์ ลูกสะเดา 2549 : 31) ศึกษาเก่ียวกบัผลของการ

จบัคู่อ่านหนงัสือกบัเพ่ือนแล้ว อภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และการอ่านคนเดียว ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการอ่าน  ใชเ้วลา 6 สัปดาห์  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 3  จะพบกนัสัปดาห์ละ 3  คร้ัง 

เพื่อท่ีจะอ่านเร่ืองตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ผลการวิจยัพบวา่ 

ทั้งกลุ่มท่ีจบัคู่กนัอ่านกบัเพ่ือนและกลุ่มที่อ่านคนเดียว  มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านไม่แตกต่างกนั  

  

งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับทักษะการคิดวเิคราะห์ 

  นอกจากงานวจิยัของดุสิตา  แดงประเสริฐ  และสมยา  ทาเกตุ  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ในส่วนของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค KWL Plus และ KWLH  ซ่ึงพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์

แลว้  ยงัมีผลการวิจยัเก่ียวกบัทกัษะการคิดวเิคราะห์  ดงัน้ี 

  อาร์ม  โพธ์ิพัฒน์  (2550 : 88) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านวงักะทะ  สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาชยัภูมิ เขต 3 

จาํนวน 26 คน ที่ไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเขียนแผนผงัมโนมติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วจิยัได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผงัมโนมติ  (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ เร่ือง อิเล็กทรอนิกส์  (3) แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ โดยมี

ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีให้ผู้เ รียนได้ลงมือปฏิบติัในแต่ละกิจกรรมมี 3 

ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นส่งเสริมความรอบรู้ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้หา

ขอ้มูลจากสถานการณ์เร่ืองท่ีกาํหนดให้  จากการเรียนรู้ การทดลอง การปฏิบตัิเพ่ือนาํขอ้มูลมาจดั

กระทาํอย่างมีความหมายสู่การพฒันาทกัษะการคิด  การสรุปองค์ความรู้ (2) ขั้นปฏิบติัการดีมี

ประโยชน์ต่อสังคม  หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียน ไดใ้ช้ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ ไดล้งมือปฏิบติั เพิ่มพูนทกัษะการคิด พฒันากระบวนการทาํงานร่วมกับผูอ้ื่น ทกัษะ

ปฏิบติัท่ีมีคุณค่าต่อสังคม (3)  ขั้นเผยแพร่และพฒันาผลงาน หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้

นกัเรียนได้รู้จกัการตรวจสอบ ปรับปรุง พฒันา แก้ไขผลงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้การเขียน

แผนผงัมโนมติ  การบวนการคิดวิเคราะห์ ขอ้เด่น ขอ้ด้อย พร้อมทั้งฝึกทกัษะการปฏิบติัและการ
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เขียน ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

เรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเขียนผงัมโนมติหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมการเขียนแผนผงัมโนมติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  จุฬาลกัษณ์  ภูปัญญา (2550 : บทคดัย่อ, 6)  ไดศึ้กษาการพฒันาการคิดวเิคราะห์และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4 )  โดยใช้ผงั

กราฟิก  กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียน

ชุมชนบา้นฝาง สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จาํนวน 36 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วจิยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการคิดวเิคราะห์และผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียน โดยใช้

ผงักราฟิก จาํนวน 10 แผน (2)  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบตัิไดแ้ก่ บนัทึกประจาํวนั

ของครู  แบบสังเกตการณ์สอนของผูช่้วยการวจิยั แบบสัมภาษณ์นกัเรียน และแบบทดสอบย่อยทา้ย

วงจร  และ (3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการวจิยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ และ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรม 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้น

นาํเขา้สู่บทเรียน ประกอบดว้ย (1.1) ใชค้าํถาม สถานการณ์  ทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียนโดยใช้

ผงักราฟิก (1.2) แจง้จดุประสงค์การเรียนและหวัขอ้ท่ีจะเรียนต่อไป (1.3) ใช้คาํถามให้นักเรียนเกิด

แนวคิดในเน้ือหาวชิาโดยใหน้กัเรียนใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมในการตอบคาํถาม เพ่ือเตรียม

สร้างความสัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่ (2) ขั้นกิจกรรม ประกอบด้วย (2.1) นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมเป็น

กลุ่มเพื่อศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบของเน้ือหาท่ีเรียน  โดยการปฏิบติักิจกรรมต่างๆเช่น สังเกต สํารวจ 

ทดลอง สืบคน้ข้อมูล (2.2) นกัเรียนปฏิบตัิกลุ่มเพ่ือนาํประเด็นสําคญัของเน้ือหามาสร้างเป็นผัง

กราฟิก โดยกาํหนดเกณฑใ์นการจาํแนก จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามเกณฑ ์เปรียบเทียบ เรียงลาํดบั 

และระบุถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของขอ้มูลต่างๆ (3) ขั้นสรุป ประกอบดว้ย (3.1) ตวัแทนนกัเรียน

สรุปผลงาน (3.2) ผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผงักราฟิกของนกัเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อทาํความ

กระจ่างชดัและสรุปเป็นผงักราฟิกของชั้นเรียน (4) ขั้นประเมินผล  ผลการวจิยัพบว่า (1) นกัเรียน

ร้อยละ 36.11 มีคะแนนดา้นการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้(2) 

นกัเรียนร้อยละ 58.34  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ซ่ึงไม่ผ่าน

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

  เรย ์ (Ray 1979 : 3220-A, อา้งถึงใน วรรณภา  โคตรพนัธ์ 2552 : 49)  ไดว้จิยัเปรียบเทียบ

อิทธิพลของการใชค้าํถามระดบัท่ีตํ่ากบัคาํถามระดบัท่ีสูงในการสอนวชิาเคมีท่ีมีความมีเหตุผลเชิง

นามธรรมและการคิดอย่างมีเหตุผล (Abstract Reasoning and Critical Thing) ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 54 คน โดยจดัสภาพแวดล้อมให้เหมือนกนัหมด   
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กลุ่มท่ี 1 สอนดว้ยคาํถามระดบัตํ่า กลุ่มท่ี 2 สอนดว้ยคาํถามระดบัสูง  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มท่ีถาม

ดว้ยคาํถามระดบัสูงสามารถทาํคะแนนจากแบบทดสอบในเร่ืองของมีเหตุผลเชิงนามธรรมและการ

คิดอย่างมีเหตุผลไดม้ากวา่อีกกลุ่มหนึ่ง 

 เลวนิ (Levin 1980, อา้งถึงใน วรรณภา  โคตรภณัฑ์ 2552 : 60)  ไดอ้้างถึงงานวิจยัของ

คอมเบอร์ คีฟส์ (Comber and Keeves 1973) ในโครงการ IEA ไดท้าํการวจิยักบันกัเรียน 19 ประเทศ 

พบวา่ นกัเรียนจะปฏิบติังานไดดี้ ในกรณีท่ีงานเหล่านั้น  ใชค้วามสามารถดา้นการคิด  ดา้นความรู้ 

ความจาํ (Knowledge) และจะปฏิบติังานไดดี้พอสมควร เมื่อเป็นงานที่ใชค้วามสามารถดา้นการคิด

ท่ีซับซ้อน  เช่น การนาํไปใช้ (Application) การวเิคราะห์ (Analysis)  การสังเคราะห์ (Synthesis)  

การประเมิน (Evaluation)  

 ลมัพค์ิน (Lumpkin 1991: 369-A, อา้งถึงใน วรรณภา โคตรภณัฑ์ 2552: 50)  ไดศึ้กษาผล

การสอนทกัษะการคิดวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวชิาสังคมศึกษา

ของนกัเรียนระดบั 5 และ 6 ผลการวจิยัพบวา่ เม่ือไดส้อนทกัษะการคิดวเิคราะห์แลว้ นกัเรียนระดบั 

5  และ 6 มีความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ไม่ต่างกนั  นกัเรียนระดบั 5  ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในวิชาสังคมไม่แตกต่างกนั  สําหรับนกัเรียน

ระดบั 6 ที่เป็นกลุ่มทดลอง  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนของเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาสูง

กวา่กลุ่มควบคุม 

 

สรุป 

จากการศึกษาวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัเร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้ และทกัษะ 

การคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบั

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดนั้น  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพ้ืนฐานสําหรับการดาํเนินการ

วิจยั ไดแ้ก่ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

เก่ียวกบัตัวช้ีวดั มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง และโครงสร้างเวลาเรียนของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง 

นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดวเิคราะห์  ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนด

ความสามารถของผูเ้รียนดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์ไว ้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดงัน้ี 

(1) ทกัษะการจาํแนก   เป็นความสามารถในการจาํแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย

ต่างๆ ทั้งเหตุการณ์ เร่ืองราวส่ิงของออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ใหเ้ขา้ใจง่ายอย่างมีหลกัเกณฑ์ สามารถบอก

รายละเอียดของสิ่ งต่างๆ ได ้ (2)  ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท  

จดัลาํดับ จดักลุ่มส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือ
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คุณสมบติัท่ีเป็นประเภทเดียวกัน  (3)  ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ของข้อมูลต่างๆ ว่าสัมพนัธ์ก ันอย่างไร   (4)  ทกัษะการสรุปความ หมายถึง 

ความสามารถในการจบัประเด็นและสรุปผลจากส่ิงท่ีกําหนดให้ได้  (5)  การประยุกต์ เป็น

ความสามารถในการนาํความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะ

ประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได ้ ในส่วนของการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค  KWL , KWL Plus , KWLH และ KWLH Plus ผูวิ้จยั ไดส้ังเคราะห์เป็นขั้นตอนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  ซ่ึงสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี (1)  

ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน (2)  ขั้นกิจกรรม  ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - เรียนรู้ร่วมกัน  ตาม

ขั้นตอน  KWLH plus  โดยใช้ KWLH  plus - Chart ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 K: What we know  นกัเรียนคิด

ตอบคาํถาม ว่ามีความรู้อะไรบา้งแล้วเก่ียวกบัหวัข้อท่ีครูกําหนด แลว้จบัคู่แลกเปลี่ยนความคิด   

ร่วมกนับนัทึกในช่อง K   ขั้นท่ี 2 W: What we want to know นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ต้องการรู้

อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด แลว้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคู่  ร่วมกันบนัทึกในช่อง W    ขั้นท่ี 3  

L : What we have learned  หลงัจากอ่านหรือศึกษาเร่ืองแลว้ นกัเรียนคิดตอบคําถาม ว่าได้เรียนรู้

อะไรบา้ง   แล้วแลกเปลี่ยนส่ิงที่ไดเ้รียนรู้กบัคู่ ร่วมกนับนัทึกในช่อง L  ขั้นท่ี 4  H : How can we 

learn more  นกัเรียนคิดตอบคําถามจะหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร แลกเปลี่ยนความคิดกับคู่  

ร่วมกันบนัทึกในช่อง H  ขั้นท่ี 5 Mapping   นักเรียนคิด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้  

(จาํแนก/จดัหมวดหมู/่เช่ือมโยง) แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ แลว้ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพความคิด 

ขั้นท่ี 6 Summarizing  นกัเรียนคิด วิเคราะห์สรุปใจความสําคญั และการนาํไปประยุกต์ใช้ แล้ว

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ และร่วมกนับนัทึกในช่องสรุป  (3)  ขั้นสรุปบทเรียน   (3.1)  แต่ละคู่นาํ 

ผลงาน  KWLH Plus – Chart  แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคู่อื่น (Collaborative learning) (3.2)  ร่วมกนั

สรุปเป็นความรู้ของทั้งชั้น  (4) ขั้นวดัและประเมินผล   
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจ ัยเ ร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เป็น

การวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Short Case Study  หน่ึงกลุ่มสอบหลงั  โดย

มีขั้นตอนและรายละเอียดของวธีิการดาํเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
  

วิธีดําเนินการวจิัย 

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการวจิยัเกิดประสิทธิภาพตรงตามวตัถปุระสงคท่ี์ตั้งไว ้จึงกาํหนด

รายละเอียดของขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ข ั้นตอนท่ี 1  การจดัเตรียมโครงการวจิยั เป็นการจดัเตรียมโครงการวิจยัเพ่ือให้เกิดระบบ

การดาํเนินการตามโครงการ เป็นขั้นตอนของการนิยามปัญหา  โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา ข้อมูล

สารสนเทศ การสัมภาษณ์  รวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวข้อง การพฒันาและปรับปรุงข้อบกพร่องของ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรม

การเรียนแบบคู่คิด แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus   ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด และเสนอ

โครงการวจิยัต่อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ข ั้นตอนท่ี 2  การดาํเนินงานตามโครงการวจิยั  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นการทดลองเก็บขอ้มูลจาก

เคร่ืองมือท่ีไดรั้บการพฒันาจากขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอย่างที่กาํหนดไว ้

เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล นํามาตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

 ข ั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวจิยั  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนการจดัทาํร่างรายงาผลการวจิยั 

เพือ่เสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ปรับปรุงแกไ้ขอ้บกพร่อง

ตามประเด็นท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์เสนอแนะ จดัพิมพแ์ละรายงานผลการวจิยัฉบบั

สมบูรณ์เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ระเบียบวิธีการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 4  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นบึงวิทยา จาํนวน 16 คนโรงเรียนบา้นหนองตาคง จาํนวน 6  

คน  และโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง จาํนวน 8  คน  ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  รวม  30  คน 

      1.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาค

เรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง ตาํบลตะคร้ําเอน อาํเภอท่ามะกา จงัหวดั

กาญจนบุรี จาํนวน 8  คน ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple  Random Sampling)  เพราะมี 1

หอ้งเรียน และเป็นหอ้งเรียนท่ีผูว้จิยัเป็นครูประจาํชั้น 

 2.   ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
       2.1  ตวัแปรต้น  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรม

การเรียนแบบคู่คดิ 

       2.2  ตวัแปรตาม 

       2.2.1   ผลการเรียนรู้เร่ืองพืช 

       2.2.2   ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

       2.2.3   ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus   

ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ 

 3. สาระการเรียนรู้ 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดาํรงชีวิต หน่วย

การเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง พืช 
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ตารางท่ี 8   เน้ือหา ตวัช้ีวดั  จาํนวนชัว่โมง  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 เร่ือง พืช 
 

เน้ือหา ตวัช้ีวดั  จาํนวนชัว่โมง 

1.ส่วนประกอบของดอก 1.สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและ

โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุของพืชดอก 

2 

2.การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 2.อธิบายการสืบพนัธ์ุของพืชดอก การขยายพนัธ์ุ 

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

2 

3. วฏัจกัรชีวติของพืชดอก 3.อธิบายวฏัจกัรชีวติของพืชดอกบางชนิด 2 

4.การจาํแนกพชืดอกและพืช

ไม่มีดอก 

4. จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอก และพืชไม่มีดอก 2 

5.พืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบ

เลี้ยงคู ่

5.ระบุลกัษณะของพืชดอกท่ีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว

และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใชล้กัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์

2 

รวม 10 
     

           4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 

 ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  ใชเ้วลา 5 สัปดาห์ สปัดาห์ละ 2  

ชัว่โมง รวมเวลา 10 ชัว่โมง 

 

แบบแผนการวิจัย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ Pre-Experimental Design  แบบ One - Shot Case Study  หน่ึง

กลุ่มสอบหลงั  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2551: 143) 
 

ตารางท่ี  9  รูปแบบการทดลองแบบ One - Shot Case Study   

 

ทดลอง สอบหลงั 

X T2 

 

 เม่ือ   X   คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด 

  T2  คือ การทดสอบหลงัจากการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับ

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่  

1. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด เพ่ือ 

พฒันาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์  เร่ือง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 

จาํนวน 5   แผน    รวม 10 ชัว่โมง 

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช หลงัเรียน (Posttest) เป็นแบบทดสอบ ปรนยั   

4  ตวัเลือก  จาํนวน 20 ขอ้  20  คะแนน 

3. แบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบประเมินหลงัเรียน (Posttest) จาํนวน 5  

ขอ้  40  คะแนน 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH  

Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด จาํนวน 1 ฉบบั  มี 3 ขอ้  เป็นแบบเขียนตอบแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด  ประกอบด้วยดา้น

การจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการเรียนรู้  

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด   

เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวเิคราะห์ เร่ือง พืช จาํนวน 5 แผน โดยมีขั้นตอนการสร้าง

แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร 

สถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เอกสาร หนงัสือและ

งานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ โดยใชเ้ทคนิค เทคนิค KWLH Plus ร่วมกบั

กิจกรรมแบบคู่คิด   

1.2 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั คาํอธิบายวชิา สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา เลือกและกาํหนดเน้ือหาเพ่ือนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียน โดยใช้

เทคนิค เทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด   

1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียน 

แบบคู่คิด  โดยมีข ั้นตอนการสอนดงัน้ี  

        1. การเตรียมความพร้อมและใหค้วามรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัทกัษะการคิด 

วเิคราะห์ ดงัน้ี  
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                                        1.1  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                        1.2  ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้ และการเขียนบนัทึกในใบกิจกรรม 

ตาราง KWLH Plus-Chart 

                 1.3 ใหค้วามรู้พ้ืนฐาน เก่ียวกบัทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

         2.   การจดักิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

                                         2.1  ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน  

2.2  ข ั้นกิจกรรม  ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - เรียนรู้ร่วมกนั   

ตามขั้นตอน  KWLH plus  โดยใช้ KWLH  plus - Chart ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 K: What we know  นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ว่ามีความรู้อะไรบา้ง 

แลว้เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีครูกาํหนด แลว้จบัคู่แลกเปลี่ยนความคิด   ร่วมกนับนัทึกในช่อง K 

         ขั้นท่ี 2 W: What we want to know นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ต้องการรู้

อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด แลว้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง W 

           ขั้นท่ี 3  L : What we have learned  หลงัจากอ่านหรือศึกษาเร่ืองแลว้ 

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง   แลว้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดเ้รียนรู้กบัคู่ ร่วมกนับนัทึกใน

ช่อง L 

           ขั้นท่ี 4  H : How can we learn more  นกัเรียนคิดตอบคาํถามจะหาความรู้

เพิ ่มเติมไดอ้ย่างไร แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง H  

           ขั้นท่ี 5 Mapping   นกัเรียนคิด วเิคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  

(จาํแนก/จดัหมวดหมู่/เช่ือมโยง) แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ แลว้ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพความคิด 

            ขั้นท่ี 6 Summarizing  นกัเรียนคิด วเิคราะหส์รุปใจความสําคญั และการ

นาํไปประยกุต์ใช้ แลว้แลกเปล่ียนความคิดกบัคู่ และร่วมกนับนัทึกในช่องสรุป 

        2.3  ข ั้นสรุปบทเรียน   

                  2.3.1  แต่ละคูน่าํผลงาน  KWLH Plus –Chart  แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคู่ 

อื่น (Collaborative learning) 

                                              2.3.2  ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของทั้งช ั้น 

                   2.4  ขั้นวดัและประเมินผล   

    1.4   เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย เทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด  

ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู ้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เ พ่ือตรวจพิจารณาองค์ประกอบของ

แผนการจดัการเรียนรู้ ความถูกตอ้งของเน้ือหา  จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการ

ประเมินผล  ได้แก่ ผู ้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน ด้านวิธีสอน  2  ท่าน และด้านการวดัและ
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ประเมินผล 2  ท่าน  โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท 

(Likert)  ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ เหมาะสมมากท่ีสุด   เหมาะสมมาก   เหมาะสมปานกลาง   เหมาะสมน้อย  

และเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  โดยกาํหนดคะแนนในการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ เป็น 5, 4 , 3 , 2 และ1     

ดงัน้ี 
 

  คะแนน 5   คือ มีความถูกตอ้ง เหมาะสมมากท่ีสุด 

  คะแนน 4   คือ มีความถูกตอ้ง เหมาะสมมาก 

  คะแนน 3   คือ มีความถูกตอ้ง เหมาะสมปานกลาง 

  คะแนน 2   คือ มีความถูกตอ้ง เหมาะสมนอ้ย 

  คะแนน 1   คือ มีความถูกตอ้ง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 

 แลว้นาํคะแนนท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินมาหาค่าเฉลี่ย (    )  โดยกาํหนดค่าเฉลี่ยท่ียอมรับ 

ตั้งแต่  3.51 ขึ้นไป   ใชสู้ตรดงันี้ (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2551: 179)  
 

 

         =    

 

 เม่ือ          คือ  ค่าเฉลี่ยของความสอดคลอ้ง 

                  คือ  ผลรวมของคะแนน 

    N    คือ  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  ผลการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ของผู ้เช่ียวชาญได้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่

ระหวา่ง 4.60 - 4.80  (ดงัแสดงในภาคผนวก  ข  ตารางที่ 20 – 21  หนา้ 139 -144) 

 1.5   ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ตามคาํแนะนาํ ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และผูเ้ชี่ยวชาญ  ดงัน้ี 

  1.5.1   ปรับปรุงรายการในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 ใหเ้หมือนกนั ดงัน้ี 

           1.  การพิมพ์ตวัชี้ วดัท่ีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทุกแผน ไม่ต้องมี มฐ . 

นาํหนา้   

             2.   ตวัช้ีวดั  ว8.1 ป5/1  เป็นตวัช้ีวดัท่ีสอดแทรกอยูใ่นมาตรฐานที่ 1-7 อยูแ่ลว้  

และเวลา 2 ชัว่โมง ไม่สามารถสอนใหบ้รรลุตวัช้ีวดัไดท้ ั้งหมด ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํวา่ไม่ตอ้งใส่ 

             3.   ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินชิ ้นงาน KWLH  plus – Chart   ในรายการ

ประเมิน ดา้นการเขียนตอบคาํถามในตาราง KWLH  โดยนาํ ขอ้ความ “ สะอาดมีระเบียบ , สกปรก 

∑X   

N 

∑X  
X

X

X
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A 
X  100 E1   = 

ไม่มีระเบียบ” ออก  และแก้ไขคาํท่ีพิมพ์ผิด “การเรียงลาํดบั” ในรายการประเมิน หัวข้อการสรุป

ใจความสําคญั  

            4.   เพิ่มหวัขอ้ การวดัและประเมินผล  

         5. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน ระบุทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องใน 

ขอ้สอบแต่ละขอ้ 

         1.5.2   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ส่วนประกอบของดอก  ปรับจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ในขอ้ 2  ใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  

  1.5.3  แก้ไขคาํว่า “ก้านชูเกสรเพศผู”้  ท่ีใช้ในแบบทดสอบย่อย ให้ตรงสาระการ

เรียนรู้ เป็น “กา้นชูอบัละอองเรณู” 

 1.6 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบ

รายบุคคล (Individual Tryout)   กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นบึงวทิยา      อาํเภอ 

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 4 คน (2 คู่ ) คือ เก่ง 1 คน ปาน

กลาง 2  คน และอ่อน 1 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และเป็นกลุ่มประชากรที่มีลกัษณะไม่แตกต่างจาก

กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้เกณฑก์ารเลือกนกัเรียนจากผลการทดสอบปลายเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  ท่ี

มีระดบัผลการเรียนอยู่ในระดับ 4 เป็นนักเรียนเก่ง  มีระดบัผลการเรียนอยู่ในระดบั 2-3  เป็น

นกัเรียนปานกลาง และมีผลการเรียนอยู่ในระดบั 1 เป็นนกัเรียนอ่อน  เพื่อศึกษาความเป็นไปไดแ้ละ

ขอ้บกพร่องต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ นาํมาหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช้สูตร (เผชิญ  กิจระการ 2544 : 44-51)    ดงัน้ี 
 

  

 

     
 

  เม่ือ  E1      คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

         ∑X   คือ  คะแนนของแบบทดสอบย่อยทุกชุดรวมกนั 

   A       คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบย่อยทุกชุดรวมกนั 

   N       คือ  จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 

 

 

 

 
 

∑ X 
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B 
X  100 

∑ X 

N E2   = 

 

 

    

 

  เม่ือ  E2      คือ  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  

         ∑X   คือ  คะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียน 

   B       คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

   N       คือ  จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 

 ไดค้่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout)   

เท่ากับ 67.45 / 66.25  ซ่ึงต ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีไดก้ําหนดไว ้ (รายละเอียดดงัแสดงใน

ภาคผนวก  ข  ตารางท่ี 25   หนา้ 148) 

   การทดลองหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล มีขอ้ควรปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับความ

เหมาะสมของกิจกรรม ดงัน้ี 

   นกัเรียนที่เรียนอ่อน จะอ่านหนงัสือไม่คล่อง ใช้เวลาในการอ่านนาน ทาํให้กิจกรรม

ในขั้น L :What we have learned ใชเ้วลานาน  นกัเรียนท่ีเรียนอ่อน มีส่วนร่วมในกิจกรรมขั้น plus 

นอ้ย  และทาํแบบทดสอบไม่ทนั   จึงปรับเน้ือหาในใบความรู้ท่ีมีเน้ือหายาวเกินไปให้กระชับ และ

ครอบคลุมเน้ือหา ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2 การสืบพนัธุ์ของพืชดอก  

 1.7  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทดลองใช้แลว้มาปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องไป

ทดสอบคุณภาพคร้ังท่ี 2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) กับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบา้นบึงวทิยา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 8  

คน (4 คู่)  โดยเลือกนกัเรียนที่มีระดบัการผลการเรียน  เก่ง 2 คน ปานกลาง 4 คน และอ่อน  2  คน 

จากผลการทดสอบปลายเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  เพ่ือปรับปรุงและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้

ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนและผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  E1/E2  แบบกลุ่มย่อย 

(Small Group Tryout) เท่ากบั   75.24/72.50   ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 (รายละเอียดดงัแสดง

ในภาคผนวก ข   ตารางที่  26  หนา้ 148) 

     การทดลองหาค่าประสิทธิภาพแบบรายกลุ่มย่อย พบวา่  นกัเรียนกลุ่มย่อยใชเ้วลาทาํ

กิจกรรมนอ้ยลง  มีความเขา้ใจมากขึ้น ปฏิบติักิจกรรมได้ถูกต้อง และมีขอ้มูลท่ีควรปรับปรุงจาก

ขอ้เสนอแนะของนกัเรียน คือ ภาพในใบความรู้ควรปรับขยายใหช้ดัเจนมากข้ึน 

 1.8   นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การวจิยั ทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง สรุปเป็นขั้นตอน ดงันี้ 
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 จากข ั้นตอนการสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ดังกล่าว สรุปได้

ดงัข ั้นตอนต่อไปน้ี 

 

ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 

ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4    ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  ร่วมกบักิจกรรม 

  การเรียนแบบคู่คิด 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบั

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั คาํอธิบายรายวิชา  โครงสร้างหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคูคิ่ด 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  

เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง และหาคา่เฉล่ียของความสอดคลอ้ง  

ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใชก่ลุ่มตวัอย่าง 

 เพ่ือศกึษาความเป็นไปได ้และขอ้บกพร่องต่างๆ   แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ข  

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยักบักลุ่มตวัอยา่ง  
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2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ หลงัเรียน (Posttest) เร่ือง พืช ชนิดปรนยั 4  

ตวัเลือก กาํหนดให้ค่าคะแนน คือ ถูกได ้1 คะแนน ผิดได ้0  คะแนน จาํนวน 20  ขอ้  โดยขอ้สอบ 

แต่ละขอ้มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2.2 วเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตวัช้ีวดั ของ 

โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่งในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

2.3 ดาํเนินการสร้างแบบทดสอบจาํนวน 40 ขอ้ และนาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอ 

ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

2.3.1 แก้ไขขอ้ทดสอบในขอ้ท่ีวดัความจาํ ความเขา้ใจ ใหเ้ป็นขอ้ทดสอบวดั 

ทกัษะการคิดวิเคราะห์  ซ่ึงไดแ้ก่ ข้อ1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 33, 37, 38  โดย

ปรับปรุงแกไ้ขคาํถาม และตวัเลือกของคาํตอบ ตามคาํแนะนาํ ทุกขอ้ท่ีระบุ 

      2.3.2    นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบอกีคร้ัง 

2.4 นาํแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลว้ เสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น 

เนื้อหา 1 ท่าน ดา้นวธีิสอน  2  ท่าน และดา้นการวดัและประเมินผล 2  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างข้อทดสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ และหาค่าความเหมาะสม โดยใช้แบบ

ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดคะแนนในการพิจารณาของผู ้เช่ียวชาญ 

เป็น 5, 4 , 3 , 2  และ1  ดงัน้ี 
 

  คะแนน 5   คือ ขอ้สอบขอ้นั้นวดัได้ตามจุดประสงคม์ากท่ีสุด 

  คะแนน 4   คือ ขอ้สอบขอ้นั้นวดัได้ตามจุดประสงคม์าก 

  คะแนน 3   คือ ขอ้สอบขอ้นั้นวดัไดต้ามจุดประสงคป์านกลาง 

  คะแนน 2   คือ ขอ้สอบขอ้นั้นวดัได้ตามจุดประสงคน์อ้ย 

  คะแนน 1   คือ ขอ้สอบขอ้นั้นวดัได้ตามจุดประสงคน์อ้ยท่ีสุด 
  ได้ค่าความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัผลการเ รี ยนรู้  ระหว่าง3.50-4.80 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข  ตารางท่ี 22  หนา้ 145-146) และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

   การปรับปรุงแบบทดสอบ ตามคาํแนะนาํ ของผูเ้ช่ียวชาญ  มีดงัน้ี 

   1. ขอ้ 5  เปลี่ยนคาํถามเป็น “ ขอ้ใดกล่าวถึงหน้าท่ีของส่วนประกอบของดอก 

ไม่ถูกตอ้ง”  

   2. ขอ้ 6  ขยายภาพใหช้ดัเจนข้ึน 

   3. ขอ้ 11  ปรับคาํถาม จาก “ขอ้ใดมีโอกาสท่ีจะเกิดการถา่ยละอองเรณู” เป็น  
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เหตุการณ์ในขอ้ใดมีโอกาสช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรณู 

  4. ขอ้ 19 แก้ไขเคร่ืองหมาย  >  เป็น  

  5. ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั ในขอ้ 24-25  เป็นการประยุกตใ์ช ้

       6. ขอ้ 27 ปรับคาํถามจาก “ขอ้ใดจดักลุ่มพืชไดถู้กตอ้ง”  เป็น “ถา้ใชเ้กณฑก์ารม ี

ดอก ขอ้ใดจดักลุ่มพืชไดถ้กูตอ้ง” 

  7. ขอ้ 28  ปรับคาํถามจาก “พืชในขอ้ใดใชด้อกในการสืบพนัธ์ุทั้งหมด” เป็น พืช 

ในขอ้ใดมีดอกเพ่ือใชใ้นการสืบพนัธุ์ทั้งหมด” 

  8. ขอ้ 29 ขีดเส้นใต ้คาํวา่ ไม่ถกูตอ้ง 

     9. ขอ้ 31 คาํวา่ “พวกท่ี 1, พวกท่ี 2” ในตาราง แกเ้ป็น “ประเภทท่ี 1, ประเภทที่ 2”  

     2.5  นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบา้นบึงวทิยา จาํนวน 10  คน ท่ีกาํลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  และผ่านการ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง พืช มาแลว้    

                    2.6  นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์รายขอ้ เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของ 

แบบทดสอบ ดงัน้ี 

2.6.1 หาความยากง่าย (Difficulty) (P) คือ สูตรสดัส่วนระหว่างจาํนวน 

ผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ ต่อจาํนวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด  โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่าย ระหวา่ง 0.20-0.80    

(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2551: 188)  

 

 

 = 

 

  P    คือ  ความยากง่าย 

         R   คือ  จาํนวนคนท่ีทาํข้อสอบขั้นนั้นถกู 

         N   คือ  จาํนวนคนท่ีทาํขอ้สอบนั้นทั้งหมด 

                       ไดค้่าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ระหวา่ง 0.20-0.80 (รายละเอียด

ดงัแสดงในภาคผนวก  ข  ตารางที่  27  หนา้  149) 

       2.6.2  หาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) (r) คือการตรวจสอบวา่แบบทดสอบ

สามารถจาํแนกนกัเรียนเก่งและนกัเรียนออ่นได้ดีเพียงใด  โดยใชเ้กณฑค์่าอาํนาจจาํแนก ตั้งแต่ 0.20 

ขึ้นไป (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2551: 186) 
 

 

P 
R 

N 
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  ค่าอาํนาจจาํแนก ใชสู้ตรดงัน้ี 

 

    =    

 
 

     r   แทน  ค่าอาํนาจจาํแนก 

        RU    แทน  จาํนวนนกัเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 

  RL   แทน  จาํนวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนตํ่ากวา่จุดตดั 

  N    แทน   นกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มเก่งและกลุ่มออ่น 
 

 

                                                      2.6.3   คดัเลอืกขอ้สอบท่ีมค่ีาอาํนาจจาํแนก 0.20  ข้ึนไป ไดค้่าอาํนาจจาํแนก

ระหวา่ง 0.20-0.80  (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก  ข  ตารางท่ี  27  หนา้  149) 

            2.6.4   หาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability) คือการตรวจสอบการวดัค่าความเช่ือมัน่ท่ี

สมํ่าเสมอและคงที่ โดยใชวิ้ธีของคเูดอร์และริชาร์ดสนั (Kuder & Richardson : KR-20) (มาเรียม  

นิลพนัธ์ุ 2551: 182)  

 

  rtt  =   

  

  rtt      แทน  สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

  n     แทน  จาํนวนขอ้คาํถาม 

  S2    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

  p     แทน  สัดส่วนของคนที่ทาํถูกแต่ละขอ้ 

  q     แทน  สัดส่วนของคนท่ีทาํผิดในแต่ละขอ้ (q = 1-p) 

  ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เท่ากบั 0.92  (รายละเอียดดงั

แสดงในภาคผนวก  ข  หนา้ 150-152 )  ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีความ

เช่ือมัน่ท่ีจะนาํไปใช้ทดสอบได ้

    2.7   นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีผ่านการคดัเลอืกและหาคุณภาพแลว้ จาํนวน 20 

ขอ้  จดัพิมพ ์และนาํไปใชใ้นการวิจยั 
 

 

r RU - RL 

N/2 

n 
n-1 

1- 
∑pq 

S2 
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ตารางท่ี 10  ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง พืช 
 

ตวัช้ีวดั 
จุดประสงค ์

การเรียนรู้ 
จาํนวนขอ้ 

การ

ประยกุตใ์ช ้

การ

วิเคราะห์ 

1.สงัเกตและระบุ

ส่วนประกอบของดอก

และโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการสืบพนัธ์ุของพืช

ดอก 

บอกความหมายของดอกได้ 1  / 

ระบุส่วนประกอบของดอกได ้ 1  / 

บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบของดอก

ได ้

1  / 

บอกโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

สืบพนัธุข์องพืชดอกได้ 

1  / 

2.อธิบายการสืบพนัธุ์ของ

พืชดอก การขยายพนัธุ ์

และนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน ์

อธิบายการถ่ายละอองเรณูและการ

ปฏิสนธิได ้

1  / 

อธิบายสิ่งท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณู

ของพืชดอกได ้

1  / 

อธิบายวิธีการขยายพนัธุพื์ชแบบไม่

อาศยัเพศได ้

1  / 

บอกประโยชน์ของการขยายพนัธุพื์ชได ้ 2 //  

3.อธิบายวฏัจกัรชีวิตของ

พืชดอกบางชนิด 

อธิบายวฏัจกัรชีวิตของพืชดอกได ้ 1  / 

เขียนแผนภาพแสดงวฏัจกัรชีวติของพืช

ดอกได ้
1 /  

บอกการเปล่ียนแปลงจากรังไข่เป็น

ผลได ้
1 /  

บอกการเปล่ียน แปลงจากไขอ่่อนเป็น

เมล็ดได ้

1 /  

4. จาํแนกพืชออกเป็นพืช

ดอก และพืชไม่มีดอก 

บอกลกัษณะของพืชดอกได ้ 1  / 

บอกลกัษณะของพืชไม่มีดอกได ้ 1  / 

จาํแนกพืชดอกกบัพืชไม่มีดอกได ้ 1  / 

5.ระบุลกัษณะของพืช

ดอกที่เป็นพืชใบเล้ียง

เด่ียวและพืชใบเล้ียงคู ่

โดยใชล้กัษณะภายนอก

เป็นเกณฑ ์

บอกลกัษณะของพืชใบเล้ียงเด่ียวได ้ 1  / 

ยกตวัอยา่งพืชใบเล้ียงเดี่ยวได ้ 1  / 

บอกลกัษณะของพืชใบเล้ียงคู่ได ้ 1  / 

ยกตวัอยา่งพืชใบเล้ียงคู่ได ้ 1  / 

รวม 20 5 15 
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 

 3.  การสร้างแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์จาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบประเมิน จาํนวน 

5 ขอ้ หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus   ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  

สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใชท้กัษะการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน 5  ดา้น (1) ทกัษะการ

จาํแนก (2) ทกัษะการจดัหมวดหมู่ (3) ทกัษะการเช่ือมโยง (4) ทกัษะการสรุปความ  (5) การ

ประยุกต์  โดยมขีั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

นาํแบบทดสอบเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน  

เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์และหาค่าเฉลี่ยของความสอดคลอ้ง  

ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํแบบทดสอบ ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีไม่ใชก่ลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาคา่ความยากง่าย  

ค่าอาํนาจจําแนก และค่าความเช่ือมัน่ 

นาํแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจัยกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 3.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์  หลกัสูตรสถานศึกษา คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  และแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดวเิคราะห์ 

 3.2  วิเคราะห์หลกัสูตร มาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 3.3  ดาํเนินการสร้างแบบประเมินจาํนวน 5  ขอ้ และนําแบบประเมินท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 3.4  นาํแบบประเมินท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู ้เช่ียวชาญ 5 ท่านไดแ้ก่ ผู้เช่ียวชาญดา้น

เนื้อหา 1 ท่าน ดา้นวิธีสอน  2  ท่าน และดา้นการวดัและประเมินผล 2  ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างข้อทดสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ และหาค่าความเหมาะสม โดยใช้แบบ

ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   และคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความเหมาะสมเฉลี่ย 

(X) ตั้ งแต่  3.51  ขึ้ นไป ได้ค่าความเหมาะสมระหว่าง  4.20 – 4.80  และปรับปรุงแก้ไขตาม

คาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี  

       1. ระบุทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีตอ้งการวดัในแต่ละขอ้  และให้สอดคล้องกนัใน

ดา้นท่ีเด่นชดั  ไดแ้ก่  

       ขอ้ 1  วดัทกัษะการคิดวิเคราะห์  ดา้นทกัษะการจาํแนก (4 คะแนน)  ทกัษะการ

จดัหมวดหมู่ (4 คะแนน) และทกัษะการเชื่อมโยง (4 คะแนน) รวม 12 คะแนน     

                            ขอ้ 2  วดัทกัษะการคิดวเิคราะห์  ดา้นทกัษะการสรุปความ (4 คะแนน)  และการ

ประยุกต์ (4 คะแนน)  รวม  8 คะแนน 

         ขอ้ 3  วดัทกัษะการคิดวเิคราะห์  ดา้นทกัษะการเช่ือมโยง(4 คะแนน)   และการ

ประยุกต์  (4 คะแนน)   รวม  8 คะแนน 

       ขอ้ 4  วดัทกัษะการคิดวเิคราะห์  ดา้นทกัษะการจาํแนก (4 คะแนน)   และการจดั

หมวดหมู่  (4 คะแนน)   รวม  8 คะแนน 

       ขอ้  5  วดัทกัษะการคิดวเิคราะห์ ดา้นทกัษะการสรุปความ  4 คะแนน 

     2.  กาํหนดคะแนนในการวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์เป็นรายดา้น และปรับคะแนน

เป็น 40 คะแนน  

     3.   เพิ ่มเติมแนวการตอบแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

 3.5  นาํแบบประเมินไปทดสอบคร้ังท่ี 1 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีกําลงัเรียนใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบา้นบึงวทิยา  และผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ เร่ืองพชื มาแลว้ 
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    St
2 

 3.6  นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินมาวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดย 

หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวธีิสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient)   และใช้ สูตร  ดงัน้ี  

 

  α  =                    1   -  

   
 

  α          แทน  สัมประสิทธ์ิความเชื่อมัน่ 

  n           แทน  จาํนวนขอ้ 

                     แทน  คะแนนความแปรปรวนแตล่ะขอ้ 

             แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
 

 ผลการค่าความเช่ือม ั ่นของแบบประเมินว ัดทักษะการคิดวิเคราะห์  เท่ากับ  0.98   

(รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข  หนา้ 153-156 )  

                3.7  นาํแบบประเมินวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีผ่านการหาคุณภาพแลว้ จาํนวน 5 ข้อ มา 

จดัพิมพ์ และนาํไปใชใ้นการวจิยั 
 

ตารางท่ี 11  ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 

ขอ้ท่ี เน้ือหา ตวัช้ีวดั 

ทกัษะ

การ

จาํแนก 

ทกัษะ

การจดั

หมวดหมู ่

ทกัษะ

การ

เช่ือมโยง 

ทกัษะ 

การ 

สรุปความ 

การ

ประยกุต ์

1 1.ส่วน 

ประกอบ 

ของดอก 

1.สงัเกตและระบุ

ส่วนประกอบของดอกและ

โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

สืบพนัธุข์องพืชดอก 

4 4 4 - - 

2 2.การสืบพนัธ์ุ

ของพืชดอก 

2.อธิบายการสืบพนัธุ์ของพืช

ดอก การขยายพนัธุ ์และนาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

- - - 4 4 

3 3.วฏัจกัรชีวิต

ของพืชดอก 

3.อธิบายวฏัจกัรชีวิตของพืช

ดอกบางชนิด 

- - 4 - 4 

4 4.การจาํแนก

พืชดอกและ

พืชไมมี่ดอก 

4. จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอก 

และพืชไมมี่ดอก 

4 4 - - - 

 

n 

n-1 

∑Si
2 

    Si
2  

    St
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี เน้ือหา ตวัช้ีวดั 

ทกัษะ

การ

จาํแนก 

ทกัษะ

การจดั

หมวดหมู ่

ทกัษะ

การ

เช่ือมโยง 

ทกัษะ 

การ 

สรุปความ 

การ

ประยกุต ์

5 5.พืชใบเลี้ยง

เด่ียวและพืช

ใบเลี้ยงคู่ 

5.ระบุลกัษณะของพืชดอกท่ี

เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืช

ใบเลี้ยงคู่ โดยใชล้กัษณะ

ภายนอกเป็นเกณฑ ์

- - - 4 - 

รวมคะแนน 8 8 8 8 8 

 

   โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เป็นระดบัคุณภาพ (Rubrics)   4 ระดบั ของการวดั

ทกัษะการคิดวเิคราะห์  ดงันี้  

 

ตารางท่ี 12   เกณฑป์ระเมินการใหค้ะแนนทกัษะการคิดวเิคราะห์  
 

ท่ี รายการ 
ระดบัการประเมิน 

4 3 2 1 

1 การจาํแนก บอกรายละเอียด

แยกแยะส่วนยอ่ย

ต่างๆ ให้เขา้ใจ

ง่าย ถูกตอ้ง และ

มีหลกัเกณฑ ์

บอก

รายละเอียด

แยกแยะ

ส่วนย่อยต่างๆ 

พอเขา้ใจ อย่าง

มีหลกัเกณฑ ์

บอก

รายละเอียด

แยกแยะ

ส่วนย่อยต่างๆ 

ไดบ้างส่วน มี

หลกัเกณฑ ์แต่

ไม่ชดัเจน 

บอก

รายละเอียด

แยกแยะ

ส่วนย่อยต่างๆ 

ไม่ไดห้รือ

หลกัเกณฑ ์ 

2 การจดัหมวดหมู่ จดัประเภท /

จดัลาํดบั/จดักลุ่ม

สิ่งท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัเขา้

ดว้ยกนั โดยยึด

โครงสร้าง/  

จดัประเภท /

จดัลาํดบั/จดั

กลุ่มสิ่งท่ีมี

ลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั

เขา้ดว้ยกนั โดย 

จดัประเภท /

จดัลาํดบั/จดั

กลุ่มส่ิงท่ีมี

ลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั

เขา้ดว้ยกนั โดย 

จดัประเภท /

จดัลาํดบั/จดั

กลุ่มสิ่งท่ีมี

ลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั

เขา้ดว้ยกนัโดย 
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ท่ี รายการ 
ระดบัการประเมิน 

4 3 2 1 

  ลกัษณะ/

คุณสมบตัิ

ประเภทเดียวกนั

ไวด้ว้ยกนัอยา่ง

ถูกตอ้ง 

ยึดโครงสร้าง/

ลกัษณะ/

คุณสมบติั

ประเภท

เดียวกนัไว้

ดว้ยกนัไดเ้ป็น

ส่วนใหญ่ 

ยึดโครงสร้าง/

ลกัษณะ/

คุณสมบติั

ประเภท

เดียวกนัไว้

ดว้ยกนัไดเ้ป็น

ส่วนนอ้ย 

ยึดโครงสร้าง/

ลกัษณะ/

คุณสมบตัิ

ประเภท

เดียวกนัไว้

ดว้ยกนัไม่ได ้

3 การเช่ือมโยง เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลต่างๆ 

ไดอ้ย่าง

สอดคลอ้ง 

เหมาะสม  

เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลต่างๆ 

ไดอ้ย่าง

สอดคลอ้ง เป็น

ส่วนใหญ่ 

เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลต่างๆ 

มีความ

สอดคลอ้งเป็น

ส่วนนอ้ย 

เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูล

ต่างๆ ไม่

สอดคลอ้ง/ไม่

เหมาะสม 

4 การสรุปความ จบัประเด็นหลกั

และสรุปผลจาก

สิ่งท่ีกาํหนดให้

ไดอ้ย่างชดัเจน 

สมเหตสุมผล 

จบัประเด็นและ

สรุปผลจากส่ิง

ท่ีกาํหนดใหไ้ด้

อย่างสมเหตุ  

สมผล 

จบัประเด็นและ

สรุปผลจากสิ่ง

ท่ีกาํหนดใหไ้ด้

แต่ขาดประเด็น

หลกัหรือไม ่

สมเหตุ สมผล 

จบัประเด็น

และสรุปผล

จากส่ิงท่ี

กาํหนดให้

ไม่ได/้ขาด

ประเดน็หลกั 

5 การประยุกต์ นาํความรู้ 

หลกัการ ทฤษฎี

มาใชใ้น

สถานการณ์ต่างๆ 

/คาดการณ/์กะ

ประมาณ/

พยากรณ/์ขยาย

ความไดอ้ยา่ง

ชดัเจน เหมาะสม 

นาํความรู้ 

หลกัการ ทฤษฎี

มาใชใ้น

สถานการณ์

ต่างๆ /

คาดการณ์/กะ

ประมาณ/

พยากรณ/์ขยาย

ความได ้

นาํความรู้ 

หลกัการ ทฤษฎี

มาใชใ้น

สถานการณ์

ต่างๆ /

คาดการณ์/กะ

ประมาณ/

พยากรณ/์ขยาย

ความไดน้อ้ย 

นาํความรู้ 

หลกัการ 

ทฤษฎีมาใชใ้น

สถานการณ์

ต่างๆ /

คาดการณ์/กะ

ประมาณ/

พยากรณ/์ขยาย

ความไม่ได ้

ตารางท่ี 12  (ต่อ) 
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ตารางท่ี 13  เกณฑร์ะดบัคุณภาพของการวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์รายดา้นและภาพรวม 
 

เกณฑ์ คะแนน ระดบัคณุภาพ 

ร้อยละ 80-100 32.00 – 40.00 สูง 

ร้อยละ 60-79 24.00 – 31.99 ปานกลาง 

ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 1.00  -  23.99 ตํ่า 

 

ข้ันตอนการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6  ข ั้นตอนการสร้างแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สร้างแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

นาํแบบประเมินเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ระหวา่งแบบประเมินกบัจุดประสงค  ์และหาค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม  

ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํแบบประเมิน ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ 

นาํแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบักลุม่ตวัอยา่ง 
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 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 

Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด จาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จาํนวน 3  ขอ้  

เพื่อสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนในดา้นการวิธีการจดัการเรียนรู้   ดา้นบรรยากาศในการจดัการ

เรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ   

 ข ั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  มีดงันี้  

 4.1  ศึกษาหลกัการ รูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

 4.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus  

ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด   ดงัน้ี 

  ขอ้  1  นกัเรียนคิดวา่วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ี ส่งเสริมหรือพฒันานกัเรียน

ในดา้นใดบา้ง   

  ขอ้  2  นักเรียนรู้สึกชอบหรือพอใจวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้หรือไม่ 

อย่างไร 

  ขอ้  3  นกัเรียนจะสามารถนาํวธีิการเรียนรู้แบบน้ีไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างไร 
 

 4.3  เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 5 

ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อคาํถาม  และหาค่าความเหมาะสม โดยกาํหนดค่าเฉล่ีย  (X)      

ตั้งแต่  3.51  ขึ้นไป  ไดค้่าความเหมาะสม เท่ากบั 4.60  (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข  ตาราง

ท่ี 24  หนา้ 147) 

 4.4  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

วทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ  ไดแ้ก่  ตดัขอ้ความ “ไม่คิดเป็นคะแนน” ในคาํสั ่ง  ออก 

 4.5  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชใ้นการวจิยั 
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สรุปข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

                       เทคนิค KWLH Plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ 

 

การดําเนินการทดลอง 

 การดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ตามลาํดบั ดงันี้ 

  1.  ข ั้นก่อนการทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

    ผูวิ้จยัสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยฝึกทกัษะพ้ืนฐานท่ี 

จาํเป็นในการนาํไปใช ้ในกิจกรรม และอธิบายชี้แจงวิธีการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบั

กิจกรรมแบบคู่คิด ตั้งแต่เร่ิมจนถึงสิ้นสุดการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป็นเวลา 10 ชัว่โมง 

 2.  ข ั้นทดลอง ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด 

ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างไว ้จาํนวน 5 แผน แต่ละแผนประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 

ศึกษาหลกัการ รูปแบบ เกณฑ ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

นาํเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ชี่ยวชาญ  

ตรวจสอบหาคา่เฉล่ียของความสอดคลอ้ง  

ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญ 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชใ้นการวิจยั 
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สาระสําคญั ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงมีรายละเอียดในการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

  2.1  ระยะเวลาทดลอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  เวลาท่ีใช้ จาํนวน 10 ชัว่โมง 

  2.2  ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคู่คิด ดงัน้ี 

  2.2.1 การเตรียมความพร้อมและใหค้วามรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

ดงัน้ี  

     1.  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

       2.  ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรู้ และการเขยีนบนัทึกในใบกิจกรรมตาราง 

KWLH Plus-Chart 

    3.  ใหค้วามรู้พ้ืนฐาน เก่ียวกบัทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

        2.2.2  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

      1.   ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

           2.   ขั้นกิจกรรม  ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - เรียนรู้ร่วมกัน  

ตามขั้นตอน  KWLH plus  โดยใช้ KWLH  plus - Chart ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 K: What we know  นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ว่ามีความรู้อะไรบา้ง 

แลว้เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีครูกาํหนด แลว้จบัคู่แลกเปลี่ยนความคิด   ร่วมกนับนัทึกในช่อง K 

         ขั้นท่ี 2 W: What we want to know นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ต้องการรู้

อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด แลว้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง W 

           ขั้นท่ี 3  L : What we have learned  หลงัจากอ่านหรือศึกษาเร่ืองแลว้ 

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง   แลว้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดเ้รียนรู้กบัคู่ ร่วมกนับนัทึกใน

ช่อง L 

           ขั้นท่ี 4  H : How can we learn more  นกัเรียนคิดตอบคาํถามจะหาความรู้

เพิ ่มเติมไดอ้ย่างไร แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง H  

           ขั้นท่ี 5 Mapping   นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้  

(จาํแนก/จดัหมวดหมู/่เช่ือมโยง) แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ แลว้ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพความคิด 

            ขั้นท่ี 6 Summarizing  นกัเรียนคิดวิเคราะห์สรุปใจความสําคญั และการ

นาํไปประยุกต์ใช้ แลว้แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ และร่วมกนับนัทึกในช่องสรุป 

          3.  ข ั้นสรุปบทเรียน   

             3.1  แต่ละคูน่าํผลงาน  KWLH Plus –Chart  แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคู่อืน่ 

(Collaborative) 
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3.2  ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของทั้งชั้น 

       4.  ขั้นวดัและประเมินผล    

 3. ขั้นหลงัการทดลอง ภายหลงัเสร็จส้ินการดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยันาํแบบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน (Posttest) และแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์  ทดสอบกลุ่มตวัอยา่ง 

แลว้ให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความคดิเหน็ท่ีมีต่อการเรียนรู้ 
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แผนภาพท่ี  8  การปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมแบบคูค่ิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเร่ิมตน้ 

การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พ้ืนฐาน 

เก่ียวกบัทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

ขั้น K : What we Know   

นาํเขา้สู่บทเรียน 

นกัเรียนคิด ตอบคาํถาม วา่มีความรู้อะไรบา้ง แลว้เก่ียวกบัหัวขอ้ที่ครู

กาํหนด แลว้จบัคูแ่ลกเปล่ียนความคิด   ร่วมกนับนัทึกในช่อง K 

นกัเรียนคิด ตอบคาํถาม ตอ้งการรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด แลว้

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคู ่ ร่วมกนับนัทึกในช่อง W 

เสนอหัวขอ้เร่ือง 

หลงัจากอ่านหรือศึกษาเร่ืองแลว้ นกัเรียนคิด ตอบคาํถาม วา่ไดเ้รียนรู้

อะไรบา้ง   แลว้แลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู่ ร่วมกนับนัทึกในชอ่ง L 

นกัเรียนคิด ตอบคาํถามจะหาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ย่างไร แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในชอ่ง H  

นกัเรียนคิด วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้   

 แลกเปล่ียนความคิดกบัคู่  ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพความคิด 

นกัเรียนคิด วิเคราะห์สรุปใจความสาํคญั และการนาํไปประยกุตใ์ช ้

แลกเปล่ียนความคิดกบัคู ่และร่วมกนับนัทึกในช่องสรุป 

แตล่ะคู ่แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคู่อ่ืน ๆ 

สรุปบทเรียน   

วดัและประเมินผล 

การสิ้นสุด 

ซ่อมเสริม 

ขั้น W: What we want  

              to know   

ขั้น L : What we have  

              learned   

ขั้น H : How can we  

             learn more   

ขั้น Mapping 

ขั้น Summarizing 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

103 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

       1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์องคป์ระกอบของแผนการ 

จดัการเรียนรู้ ความถูกตอ้งของเน้ือหา จดุประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการ

ประเมินผล   โดยหาค่าเฉล่ียความเหมาะสม และหาประสิทธิภาพ E1/E2  

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้โดยดาํเนินการดงัน้ี 

  1.2.1 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค์ โดยการหาค่าเฉลี่ย

ความเหมาะสมของแบบทดสอบ 

  1.2.2  วิเคราะห์ความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก ( r) ของแบบทดสอบ 

                        1.2.3  วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยวธีิของคเูดอร์และริชาร์ดสัน 

(Kuder & Richardson : KR-20)  

 1.3   ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยดาํเนินการดงัน้ี 

  1.3.1 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ประเมินกบัจุดประสงค ์โดยการหา

ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมของแบบทดสอบ 

  1.3.2 วเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน ใชแ้บบสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ 

Cronbach  

 1.4   ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น  

            2.  การทดสอบสมมุติฐาน 

 2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล จากแบบทดสอบ วดัผลการเรียนรู้ เพ่ือเปรียบเทียบหลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ ์ใชค้่าสถิติ 

ดงัน้ี 

          2.1.1  ค่าร้อยละ (%) 

          2.1.1  ค่าเฉลีย่  (    ) 

   2.1.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

                         2.1.4  ค่า t – test  แบบ One Sample  t-test  

 2.2  การวิเคราะห์ขอ้มูล จากแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ หลงัการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ใชค้่าสถิติ ดงัน้ี 

   2.2.1  ค่าร้อยละ (%) 

          2.2.1  ค่าเฉลีย่  (    ) X

X
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(X) 

(X) 

   2.2.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                    2.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด    วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามความ

คิดเห็นในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการ

เรียนรู้ เป็นการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 

สรุป 

 การวิจยั เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  เป็น

การวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  ในรูปแบบก่ึงทดลอง (Pre Experimental Design)  ใช้

แบบแผนการวจิยัหน่ึงกลุ่มทดลอง โดย ทดสอบหลงัเรียน (One-Shot Case Study)  โดยใช้นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง  

ตําบลตะคร้ําเอน อ ําเภอท่ามะกา   จังหวดักาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จาํนวน 8 คน ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง จากนั้นนํามาวเิคราะห์

ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย                ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%)  โดย

เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการ

เรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ ์ร้อยละ 80 ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) แบบ One Sample t-test ขอ้มูลท่ีได้

จากแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ ประเมินจากความสามารถของผู ้เรียน ดงัน้ี 1. ทกัษะการ

จาํแนก 2. ทกัษะการจดัหมวดหมู่ 3. ทกัษะการเช่ือมโยง 4. ทกัษะการสรุปความ 5. การประยุกต์  

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหา ค่าเฉลี่ย              ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%)  โดย

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80  และเทียบเกณฑ์ระดับคุณภาพ 3 ระดบั   ข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามความคิดเห็น นาํมาวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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ตารางท่ี 14  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

 

วตัถุประสงค ์

ของการวจิยั 
วิธีดาํเนินการวจิยั กลุ่มตวัอย่าง 

เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มลู 

1. เพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรียนรู้ 

เร่ือง พืช  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ท่ีจดัการจดัการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค KWLH 

plus  ร่วมกบักิจกรรม

การเรียนแบบคู่คดิ ท่ีมี

ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์  80/80 

1.หาประสิทธิภาพ E1 

โดยใชแ้บบทดสอบ

ย่อยหลงัการจดัการ

เรียนรู้ในแต่ละแผน 

2. หาประสิทธิภาพ E2   

โดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลการเรียนรู้หลงั

จบบทเรียน 

นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบา้นหนองตา

แพ่ง จาํนวน 8  คน 

1.แผนการจดัการ

เรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ท่ี

จดัการจดัการเรียนรู้

โดยใชเ้ทคนิค KWLH 

plus  ร่วมกบักิจกรรม

การเรียนแบบคู่คิด 

2.แบบทดสอบย่อย 

3.แบบทดสอบวดัผล

การเรียนรู้ 

โดยวเิคราะห์

ประสิทธิภาพ E1/E2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผล

การเรียนรู้ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

หลงัการจดัการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค KWLH 

Plus ร่วมกบักิจกรรม

การเรียนแบบคู่คดิ กบั

เกณฑ์ร้อยละ 80 

ทดสอบหลงัเรียนดว้ย

แบบทดสอบวดัผลการ

เรียนรู้  

นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบา้นหนองตา

แพ่ง จาํนวน 8  คน 

แบบทดสอบวดัผลการ

เรียนรู้ โดยวเิคราะห์ 

ค่าร้อยละ (%) 

ค่าเฉลีย่  (    ) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

และ One Simple t-test 

3. เพ่ือเปรียบเทียบ

ทกัษะการคิดวเิคราะห์

ของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

หลงัการจดัการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิค KWLH  

ประเมินหลงัการ

จดัการเรียนรู้ โดยใช้

แบบประเมินทกัษะ

การคดิวเิคราะห์ 

นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5

โรงเรียนบา้นหนองตา

แพ่ง จาํนวน 8  คน 

แบบประเมินทกัษะ

การคดิวเิคราะห์ 

โดยวเิคราะห์ 

ค่าร้อยละ (%) 

ค่าเฉลีย่  (     ) 
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 

 

วตัถุประสงค ์

ของการวจิยั 
วิธีการดาํเนินการวจิยั กลุ่มตวัอย่าง 

เคร่ืองมือ/ 

การวเิคราะห์ขอ้มลู 

Plus ร่วมกบักิจกรรม

การเรียนแบบคู่คดิ กบั

เกณฑ์ร้อยละ 80 

  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(S.D.) และเทียบเกณฑ์

ระดบัคุณภาพ 3 ระดบั 

4. เพ่ือศึกษาความ

คิดเห็นของนกัเรียนที่

มีต่อการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค KWLH Plus 

ร่วมกบักิจกรรมการ

เรียนแบบคู่คิด 

สอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียน ภายหลงั

เสร็จสิ้นการจดัการ

เรียนรู้ 

นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5

โรงเรียนบา้นหนองตา

แพ่ง จาํนวน 8  คน 

แบบสอบถามความ

คิดเห็น  

โดยวเิคราะห์เน้ือหา

(Content Analysis) 
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บทท่ี 4  
 

การวเิคราะห์ข้อมลู 

 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด   

เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑร้์อยละ 80   เพ่ือเปรียบเทียบ

ทกัษะการคิดวิเคราะห์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค 

KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ์ ร้อยละ 80  และเพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้  

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ และแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียน ท่ีผ่านการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5  โรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 8  คน  โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ ทดสอบหลงัเรียน และสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้

แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อเป็นการตอบวตัถุประสงคแ์ละขอ้คาํถามในการวจิยั  ผูว้จิยัขอเสนอ

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 4  ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พชื 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  

 ตอนที่ 2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบ

คู่คิด กบัเกณฑ ์ร้อยละ 80 

 ตอนที่ 3  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการคดิวเิคราะห์ เร่ือง พืช ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการ

เรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ ์ร้อยละ 80 

 ตอนที่ 4  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาความคดิเหน็ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5ท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 
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ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พืช ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  

 การวเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือตอบคาํถามการวจิยัขอ้ท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่   มีรายละเอียด ดงันี้  

 

ตารางท่ี 15   ค่าเฉลี่ย  (      )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และ ค่าร้อยละ(%) ของคะแนนการทาํ 

                     แบบทดสอบย่อยหลงัเรียนรายแผน จาํนวน 5 แผน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   

                     ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี/เร่ือง 
จาํนวน

นกัเรียน 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย 

คะแนน

เต็ม 

 

 
S.D. คิดเป็นร้อยละ 

1. ส่วนประกอบของดอก 8 12 10.31 1.39 85.92 

2. การสืบพนัธุ์ของพืชดอก 8 12 9.88 0.35 82.33 

3. วฏัจกัรชีวติของพืชดอก 8 7 6.88 0.35 98.29 

4. การจาํแนกพืชดอกและพืช

ไม่มีดอก 

8 10 8.88 0.99 88.80 

5. พืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบ

เลี้ยงคู ่

8 12 11.00 1.07 91.67 

      ค่าร้อยละเฉล่ีย 88.58 

ผลจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย  E1 = 88.58 

 

 จากตารางท่ี 15  พบวา่ โดยภาพรวม คะแนนหลังเรียนการทาํแบบทดสอบย่อยรายแผน

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการ

เรียนแบบคู่คิด     มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 88.58  ดงันั้น ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของ

แผนการจดัการเรียนรู้  เท่ากบั 88.58 

 

 

 

X

X

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

109 

 

ตารางท่ี 16    ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าร้อยละ(%) ของคะแนนการทาํ 

       แบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  

                       KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

 

เลขท่ี คะแนนเตม็ 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

1 20 100.00 

2 18 90.00 

3 14 70.00 

4 18 90.00 

5 18 90.00 

6 18 90.00 

7 17 85.00 

8 18 90.00 

X 17.63 

S.D. 1.69 

ค่าร้อยละ 88.13 

ผลจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  E2 =  88.13 

 

 จากตารางท่ี 16   พบวา่ โดยภาพรวม คะแนนการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  

มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.13  ( X  =  17.63 , S.D. = 1.69 )    ดงันั้น ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 

ของแผนการจดัการเรียนรู้ เท่ากบั 88.13  
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ตารางท่ี 17   สรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษาปี 

                     ท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด   

 

คะแนนทดสอบ คะแนนเตม็  S.D. คิดเป็นร้อยละ 

E1 53 46.95 1.70 88.58 

E2 20 17.63 1.69 88.13 
 

 

 จากตารางท่ี 17  พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มีประสิทธิภาพ 

E1/E2   ไดต้ามเกณฑ ์ร้อยละ 80   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 โดยมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั  88.58 / 88.13  สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 

ตอนท่ี 2   การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กับเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ ์

ร้อยละ 80  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  

ตารางท่ี 18  คะแนนเฉล่ีย (     )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าร้อยละ  (%)  และค่าที (t-test)   

    ของคะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน  

 

กลุ่มทดลอง N 
คะแนน

เต็ม 

ร้อยละ 

80 
 S.D. 

ค่าเฉลีย่

ร้อยละ 
t-test Sig 

ทดสอบหลงัเรียน 8 20 16 17.63 1.69 88.13 2.73 .029 

 

 จากตารางท่ี 18  พบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลงั

การจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  ไดต้ามเกณฑ์ ร้อย

ละ 80  และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก ําหนด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 2 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  เท่ากบั 88 .13  (    = 17.63 , S.D. = 1.69 )  
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ตอนท่ี 3    การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พืช ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบ
คู่คิด กับเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 การเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงั

การจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ ์ร้อยละ 80 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 19   คะแนนเฉลี่ย (     )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าร้อยละ  (%)   และลาํดบั 

                    ของคะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนจากการทาํแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์หลงั 

                    เรียน  

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ เกณฑ์ N 
คะแนน

เต็ม 

ร้อยละ 

80 
 S.D. 

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 

ระดับ

คุณภาพ 

ลาํดับ

ที่ 

ทกัษะการจาํแนก 80 8 8 6.4 6.88 1.13 85.94 สูง 1 

ทกัษะการจดัหมวดหมู่ 80 8 8 6.4 6.75 0.89 84.38 สูง 2 

ทกัษะการเช่ือมโยง 80 8 8 6.4 6.50 0.76 81.25 สูง 4 

ทกัษะการสรุปความ 80 8 8 6.4 6.63 0.92 82.81 สูง 3 

ทกัษะการประยกุต ์ 80 8 8 6.4 6.38 0.74 79.69 ปานกลาง 5 

รวม 80 8 40 32 33.14 0.87 82.81 สูง  

 

ตารางท่ี 19   พบวา่ โดยภาพรวม ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWLH  plus   ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ อยู่ในระดบัสูง   

คิดเป็นร้อยละ 82.81  (     = 33.14 , S.D. =  0.87) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้  3  และสูง

กวา่เกณฑท์ี่กาํหนด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์เรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี นกัเรียนมีการคิดวิเคราะห์ในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะการจาํแนก คิดเป็น

ร้อยละ 85.94  (     = 6.88, S.D. = 1.13)  ทกัษะการจดัหมวดหมู่ คิดเป็นร้อยละ 84.38  (      = 6.75 , 

S.D. = 0.89) ทกัษะการสรุปความ คิดเป็นร้อยละ 82.81  (      =  6.63 , S.D. = 0.92)  ทกัษะการ

เช่ือมโยง คิดเป็นร้อยละ 81.25  (     = 6.50 , S.D. = 0.76) และนักเรียนมีระดบัทกัษะการคิด

วเิคราะห์ อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะการประยุกต์ โดยคิดเป็นร้อยละ 79.69 (       = 6.38 

, S.D. = 0.74)   
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ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการ

จดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เป็นการวเิคราะห์เน้ือหา

ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  บรรยากาศในการเรียนรู้  และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการ

เรียนรู้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผลการวเิคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่  

 1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นวา่ การเรียนรู้ตามขั้นตอน

ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ทาํใหไ้ดฝึ้กการคิดวเิคราะห์  ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ไดฝึ้กอ่าน  ฝึกการทาํแผนภาพความคิด กิจกรรมทาํให้เกิดการจดจาํ ความรู้

มากข้ึน และไดฝึ้กการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น   

 2. ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  นกัเรียนแสดงความคิดเห็นว่า รู้สึกชอบและพอใจต่อ

วธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใหเ้หตุผลว่า ไดท้าํงานคู่กบัเพื่อน ไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้กบัเพ่ือน 

ไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์ ไดท้าํแผนภาพความคิด มีจินตนาการ สนุก และทาํให้เกิดความเข้าใจใน

เนื้อหามากข้ึน  

 3. ดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาํวธีิการเรียนรู้ไปใช้

ประโยชน์ว่า สามารถนาํรูปแบบตาราง KWLH plus ไปใช้บนัทึกการอ่านในเร่ืองอื่นๆ หรือวิชา

อื่นๆ และใช้บนัทึกสรุปความรู้ในรูปแบบแผนภาพความคิด  นาํทกัษะการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดไป

ใชใ้นการเรียนรู้เร่ืองอื่นๆ  

 ขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียน

แบบคูค่ิด พบว่า  

 นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจ และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน   เม่ือครู

เสนอหวัขอ้เร่ือง แลว้ใหน้กัเรียนคิด-จบัคู่ –เรียนรู้ร่วมกนั พบว่า นกัเรียนมีความกระตือรือร้นใน

การคิดตอบคาํถาม  การจบัคู่  การแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนคู่คิด ทาํให้นักเรียนบางคนท่ีไม่ค่อย

กลา้แสดงออก  กลา้แสดงความคิดเห็นและมีการแลกเปลี่ยนส่ิงที่ไดเ้รียนรู้กบัเพ่ือนมากข้ึน     การ

บนัทึกขอ้มูลลงตาราง  ส่วนใหญ่นกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะเป็นผูเ้ขียน  ในส่วนของ Plus  ในช่วงแรก 

การทาํแผนผงัความคิด นกัเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาค่อนข้างนานและเช่ือมโยงแบบสับสน เก่ียวกบั

การกาํหนดความคิดหลกั  ความคิดรอง การสรุปใจความสําคญับางคู่ยงัเป็นการคดัลอกขอ้ความ  

การจดักิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4-5 นกัเรียนทุกคู่ปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนอย่าง

กระตือรือร้นมากขึ้ น   และใช้เวลาบนัทึกขอ้มูลน้อยลง  นักเรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถ
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จดัระบบขอ้มูลความรู้ในรูปแบบแผนผงัความคิดและแบบสรุปความรู้โดยใช้ภาษาของตนเองไดดี้

ขึ้น 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยั เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research)   แบบแผนการวจิยั   แบบ One-Shot Case Study  

โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี้  1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด   

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กับเกณฑ์ ร้อยละ 80   3)  เพ่ือ

เปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการ

เรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด กบัเกณฑ์ ร้อยละ 80 และ 4)  

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค 

KWLH plus  ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด  ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนขนาดเลก็ ในกลุ่มศูนย ์G-BACS ท่ามะกา 4  สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จาํนวน 3  โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นบึงวทิยา โรงเรียนบา้นหนองตา

คง และโรงเรียนบา้นหนองตาแพ่ง  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

บา้นหนองตาแพ่ง สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จาํนวน 8 คน ที่ไดม้าจาก

การสุ่มอยา่งง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH 

plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด จาํนวน 5 แผน  มีค่าเฉลี่ยความถูกตอ้ง เหมาะสมเท่ากบั  

4.70  ซ่ึงกาํหนดค่าท่ียอมรับได้ไวท่ี้ 3.51      2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ หลงัการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด จาํนวน 1 ฉบบั  เป็นแบบทดสอบแบบ

ปรนยั   จาํนวน 20 ขอ้  ชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก  มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.2 – 0.80  ค่า

ความเช่ือมั ่น 0.92   จาํนวน 20 ข้อ   3)  แบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบ

คู่คิด จาํนวน 5  ขอ้  รวม 40  คะแนน ค่าความเชื่อมัน่ 0.98   4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดจาํนวน 

1 ฉบบั มี 3 ขอ้ มีค่าความเหมาะสม เท่ากบั 4.60  การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (     )X
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test) แบบ One Sample t-test สรุปผลการวิจยัมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยั เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

สรุปผลการวจิยัได้ดงัน้ี 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

 KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวิจยั  โดยค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพเท่ากบั 88.58/88.13 สูงกว่าเกณฑ์ทีก่าํหนดไว ้

2. ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค  

KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ไดต้ามเกณฑ ์ร้อยละ 80  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวิจยั โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.13  สูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .05  

             3.   ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   หลงัการจดัการเรียนรู้ ดว้ย 

เทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ไดต้ามเกณฑร้์อยละ 80  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวิจยั โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  82.81  อยู่ในระดบัคุณภาพสูง และสูงกวา่เกณฑท์ี่

กาํหนดไว ้  

             4.    ความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบั 

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด โดยภาพรวมมีดงัน้ี 1)  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทาํให้ไดฝึ้กการ

คิดวเิคราะห์  ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ได้ฝึกอ่าน  ฝึกการทาํ

แผนภาพความคิด กิจกรรมทาํให้เกิดการจดจาํ ความรู้มากข้ึน และไดฝึ้กการทาํงานร่วมกบัผู ้อื่น  2) 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  นกัเรียนรู้สึกชอบและพอใจต่อวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้

เหตุผลวา่ ไดท้าํงานคู่กบัเพ่ือน ไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้กบัเพ่ือน ไดท้าํแผนภาพความคิด มีจนิตนาการ 

สนุก  3) ด้านประโยชน์ที่ไดรั้บ นักเรียนสามารถนํารูปแบบตาราง KWLH plus ไปใช้บนัทึกการ

อ่านในเร่ืองอื่นๆ หรือวชิาอื่นๆ และใช้บนัทึกสรุปความรู้ในรูปแบบแผนภาพความคิด  นาํทกัษะ

การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดไปใชใ้นการเรียนรู้เร่ืองอื่นๆ  
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การอภิปรายผล 

 การวจิยั เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคดิวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5   ท่ีจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ 

ผูว้จิยัไดท้าํการอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. จากผลการวจิยั พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พืช  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ท่ี 

จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80  ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจยั โดยค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพเท่ากับ 88.58/ 

88.13หมายความวา่ ผูเ้รียนไดค้่าเฉลี่ยจากการทาํแบบทดสอบย่อยหลงัจากจบบทเรียนแต่ละแผน 

จาํนวน 5 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.58   และผู้เรียนไดค้่าเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบหลงัจากจบ

บทเรียนทุกแผนแลว้คิดเป็นร้อยละ 88.13  ดงันั้น แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง พืช  ชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5   ที่จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มีประสิทธิภาพ

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า   แผนการจดัการเรียนรู้ที่ผู ้วิจยัสร้างข้ึน ได้ผ่าน

กระบวนการสร้างอย่างมีระบบและวธีิการท่ีเหมาะสม โดยดาํเนินการตามข ั้นตอนของการจดัทาํ

แผนการการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ดาํเนินการศึกษาหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร ศึกษาแนวทางการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  นําแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และ

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา แลว้นาํมาปรับปรุงแก้ไข ทั้งในดา้น เน้ือหา  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการ

เรียนรู้ และ การวดัและประเมินผล   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบไปทดลองใชเ้พ่ือ

หาคุณภาพ ก่อนนาํไปทดลองจริงกบักลุ่มตวัอย่าง นอกจากนี้ ในขณะดาํเนินการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ KWLH Plus ครูจะคอยใหค้าํแนะนาํ  ดูแลการปฏิบตัิกิจกรรมทุกขั้นตอนของนักเรียนอย่าง

ใกลชิ้ด  และมีบทบาทสําคญัในขั้นตอนการสรุปร่วมกนั เพ่ือคอยกระตุน้ให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอองค์

ความรู้ท่ีได้  ทําให้นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนเป็นอย่างดี และสามารถนําความรู้ไปทํา

แบบทดสอบไดถู้กตอ้ง จึงทาํให้แผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้  ซ่ึง

สอดคล้องกบั สุคนธ์ สินทพานนท์และคณะ(2551 : 8-9) ท่ีกล่าวว่า หลกัการสําคญัท่ีจะสามารถ

สร้างผูเ้รียนใหมี้ทกัษะทางความคิด ครูผู้สอนมีความสําคญัในการสร้างใหผู้เ้รียนเป็นนกัคิด โดยใช้

วธีิการต่างๆ ได้แก่ (1) กระตุน้ใหผู้้เรียนมีโอกาสแสดงออกทั้งดา้นการทาํกิจกรรมและการแสดง

ความคิดเห็น ใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนโตต้อบ ตั้งคาํถาม (2) ฝึกใหผู้เ้รียนบูรณาการความรู้ของตนเองจาก

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาเป็นองค์ความรู้ใหม่   (3) ฝึกให้รู้จกัรับข้อมูล ข่าวสาร รวบรวม

ประเดน็ คดัเลือกขอ้มูล จดัเขา้พวก ลาํดบัเหตุการณ์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 

วเิคราะห์รายละเอียด เช่ือมโยงความเก่ียวขอ้ง และความเก่ียวเน่ืองได ้(4) ฝึกใหผู้เ้รียนใช้เหตุผลใน

การพฒันาคุณภาพชีวติ ลงความเห็น วินิจฉัยหลกัการใหม่ๆ ใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาและ
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ตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล (5) ฝึกให้รู้จกัสืบคน้ รู้จกัขอบเขตของขอ้มูล ตั้งประเด็นปัญหา 

วางแผนเพ่ือการวจิยั การพยากรณ์ผลลพัธ์ คาดคะเนผลขา้งเคียงสรุปและพฒันาแนวความคดิ (6) ฝึก

ใหรู้้จกัสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดแนวคิด ตั้งสมมติฐาน สร้างจินตนาการ สร้างทางเลือก

ใหม่ สร้างนวตักรรมท่ีหลากหลาย (7) ฝึกให้รู้จกัประเมินค่า ประเมินข้อมูล จากการอ่าน การฟัง 

การเขียน การปฏิบติัจริง สร้างแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  และสอดคลอ้งกับ

งานวจิยัของ ชลธิชา จนัทร์แก้ว  (2549 : บทคดัย่อ) ท่ีพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus    พบว่าประสิทธิภาพ

ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH Plus    มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80    

 2.  จากผลการวิจยั พบว่าผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   หลงัการ

จดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ไดต้ามเกณฑ ์ร้อยละ 80   

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยั โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 

88.13   สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้ งไว ้ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก  กระบวนการจดัการเรียนรู้ KWLH plus ร่วมกบั

การเรียนแบบคู่คิด    เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจบัคู่กนัเรียนรู้  แต่ละคู่ไดฝึ้กตั้ ง

คาํถามและตอบคาํถาม แลว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนไดค้ิด  และเติมเต็ม

ความรู้ได้มากกว่าการเรียนรู้เพียงลาํพงั    การจดัทําแผนภาพความคิดช่วยให้นกัเรียนสามารถ

เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนรู้ในเร่ืองใหม่ได้ง่ายข้ึน  เพราะข้อมูลไดมี้การบนัทึก

โครงสร้างอย่างเป็นระบบ และการสรุปความรู้ท่ีไดศึ้กษาเป็นการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจจาก

เร่ืองท่ีเรียนเกิดเป็นความคิดรวบยอด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวชัรา   เล่าเรียนดี (2552 : 150-151) ไดก้ล่าว

ไวว้่า เทคนิค KWLH  เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถจดัการ

ทบทวนความรู้เดิมของตนเอง และนาํความรู้เดิมมาประยกุตใ์ชก้ับความรู้ใหม่ โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี

นกัเรียนจะตอ้งอ่าน คิด และทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่าน อีกทั้งยงัฝึกทกัษะการคิดแบบต่างๆ ไดใ้น

เวลาเดียวกนั  จุดเนน้ท่ีสําคญัของเทคนิค  KWLH คือครูตอ้งใช้คาํถามท่ีหลากหลายระดบัความคิด 

รวมทั้งกระตุ ้นและส่งเสริมให้นักเรียนใช้คาํถามท่ีหลากหลายด้วยเช่นกนั  และสอดคลอ้งกับ

งานวจิยัของ มนภรณ์  ใจรู้รอบ  (2551 : 91-92) ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านเชิง

วเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus  พบวา่ ผลการ

เรียนรู้ดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการ

จดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้แบบคู่คิด ยงัสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ บุญชม  ศรีสะอาด (2537 

: 120) ท่ีกล่าวว่า การเรียนเป็นคู่ เป็นวธีิท่ีผูเ้รียนทุกคนต้องทาํกิจกรรมการเรียนอยา่งจริงจงั(Active) 

จึงมีความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนอยู่ตลอดเวลา  ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่เรียนอย่าง

เขม้ขน้และมัน่คง เน่ืองจากตอ้งเตรียมตวัและศึกษาเร่ืองที่ไดรั้บมอบหมายเป็นอย่างดี เพ่ือทีส่ามารถ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

118 

 

ปฏิบติับทบาท คือ บรรยาย อธิบาย และถามคาํถามต่อเพ่ือนที่เป็นคู่เรียนได ้ สอดคล้องกบังานวิจยั 

ของวิลาวลัย ์ลูกสะเดา (2549 : 3) ท่ีศึกษาผลของการฝึกเทคนิค KWLH ร่วมกบักิจกรรมการเรียน

แบบคู่คิดท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 พบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกโดยใช้เทคนิค KWLH ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึกอย่างมีนยัสําคญัท่ี.01   

 3.  จากผลการวจิยั พบวา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   หลงั

การจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ไดต้ามเกณฑ ์ร้อยละ 

80  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  82.81   อยู่ในระดับ

คุณภาพสูง และสูงกว่าเกณฑ ์ เม่ือจาํแนกรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย พบว่า ดา้นทกัษะการ

จาํแนก คิดเป็นร้อยละ 85.94   ดา้นทกัษะการจดัหมวดหมู่ คิดเป็นร้อยละ 84.38  ดา้นทกัษะการสรุป

ความ คิดเป็นร้อยละ 82.81  ทกัษะการเชื่อมโยง 81.25  และดา้นทกัษะการประยุกต์ คิดเป็นร้อยละ 

79.69  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก เทคนิค KWLH plus เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการคิด

วิเคราะห์อย่างมีขั้นตอน เป็นระบบ และ กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เป็นกิจกรรมท่ีทุกขั้นตอน

ผูเ้รียนท่ีเป็นคู่คิดแต่ละคู่ จะช่วยกนัระดมความคิดเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบในทุกขั้นตอนของกิจกรรม แต่

ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงต่อกนั  นกัเรียนไดฝึ้กคิด   ครูเพียงคอยใหค้าํแนะนํา ปรึกษา ช่วยเหลือ 

และกระตุน้ โดยใช้คาํถาม เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้เ้รียนหาคาํตอบ และเก็บเกี่ยวสาระสําคญัของเร่ือง 

และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่ของตน จากนั้นนาํมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัทั้ งชั้น  สอดคลอ้ง

กบัสุวทิย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2545 : 8)  และสมศกัดิ์   ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 75) ไดก้ล่าวไว้

ทาํนองเดียวกนัวา่ เทคนิค KWL เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการอ่านท่ี

สอดคล้องควบคู่กับกระบวนการคิดอย่างรู้ตัวว่าคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบ

ความคิดของตนเองได ้และสามารถปรับเปลี่ยนกลวธีิการคิดของตนเอง โดยผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึก

ให้ตระหนักในกระบวนการทําความเข้าใจ มีการจดัระบบข้อมูลเ พ่ือดึงมาใช้ภายหลังอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และสอดคลอ้งกับ คาร์และโอเกิล (Car and Ogle 1987, อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี 

2552 :125-126) ไดก้ล่าวในส่วน Plus  ว่า  การเพิ่มเติมการทาํแผนผงั มโนทศัน์ และการสรุปความ 

ช่วยจดัองคค์วามรู้ใหม่จากเร่ืองท่ีอ่าน แสดงสาระหลกั สาระรอง ความสัมพนัธ์ระหว่างสาระต่างๆ 

เป็นการสร้างแผนผงัคาํสําคัญ แสดงออกถึงความเข้าใจอย่างแท้จริง ความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการต่างๆ ได ้และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มาโลน และเดกเคอร์ (Malone and Dekker, 

อา้งถึงใน ประทีป  ชูหม่ืนไวย์  2540 : 18) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผงัมโนทศัน์ไวว่้า 1) 

แผนผงัมโนทศัน์ช่วยผสานความรู้ใหม่ใหเ้ขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่แลว้ ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและ

มีความคงทนในการจดจาํ 2) ช่วยให้เกิดแรงจูงใจและทา้ทายเม่ือนาํมาใช้ตอนเร่ิมตน้เรียนเร่ืองใหม่ 
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และทาํใหผู้เ้รียนไดรู้้วา่เรียนอะไรบา้ง   3) ช่วยแสดงโครงสร้างของเร่ืองท่ีเรียนว่ามีความซับซ้อน

และแสดงความสัมพนัธ์กบัมโนทศัน์อื่นๆ อีกมากมาย      นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั   ประพนัธ์ศิริ  

สุเสารัจ  (2553: 318) ท่ีกล่าวว่า ส่ิงสําคญัในการพฒันาการคิดอีกประการหน่ึงคือ พยายามจดัให้

ผูเ้รียนไดมี้การเรียนหรือทาํกิจกรรมเป็นกลุ่ม หรืออยา่งนอ้ยเป็นคู่  การเรียนในระบบกลุ่มอย่างนอ้ย 

2 คนขึ้นไป จะเป็นเคร่ืองมือบงัคบัให้เดก็ไดแ้สดงความคิดออกมาให้ผูอ้ื่นรู้ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ

ฝึกฝนใหเ้ขา้กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตามแลว้ ยงัทาํให้ตนเองและ

ผูอ้ื่นทราบความคิดและมองเห็นขอ้บกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการคิด เหล่านั้นวา่มีข้อผิดพลาด

อย่างไร มีการข้ามขั้นตอนของกระบวนการคิดไปหรือไม่ เพราะความสําคญัของการคิดจะอยู่ท่ี

ข ั้นตอนหรือกระบวนการคิด และการท่ีไดแ้สดงความคิดออกมา จะทาํใหผู้อ้ื่นมองเห็นและทาํให้มี

การฝึกฝนแกไ้ขพฒันาความคิดได ้เน่ืองจากได้รับขอ้มูลสะทอ้นกลบัไม่ว่าจากการวพิากษ์วิจารณ์

โดยตรงหรือการรับรู้โดยทางออ้มก็ตาม  นอกจากน้ียงัเป็นการฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีความระมดัระวงั 

รอบคอบ และรู้จกัตรวจสอบความคิดท่ีไม่เป็นระบบของตนเอง ตลอดจนของผู ้อื่นได้ดีด้วย    

สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วไิลลกัษณ์  วงศ์วจันสุนทร (2551 : 63 ) ท่ีใช้เทคนิค KWL Plus พฒันา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  พบวา่เทคนิค KWL Plus 

สามารถพฒันาการคิดวิเคราะห์และเอื้อประโยชน์ให้นกัเรียน ทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจใน

บทเรียนไดดี้ยิ ่งขึ้น  สอดคล้องกบั สมยา ทาเกตุ  (2552 : 151) พบว่า ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไมอ้ยูใ่น

ระดบัสูงมาก    สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วลิาวลัย ์ลูกสะเดา ( 2549 : บทคดัย่อ) พบว่า นกัเรียน

ท่ีไดรั้บการฝึกโดยใชเ้ทคนิค KWLH ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาสังคมศึกษาหลงัการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั.01   และสอดคลอ้ง

กบัผลการวจิยัของ เชวงศกัด์ิ  ซ้อนบุญ (2546 : บทคดัย่อ) ซ่ึงทาํการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนแบบมลัติมีเดีย เร่ือง ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

โดยใช้กิจกรรม คิด-จบัคู-่เล่าสู่กนัฟัง โดยกลุ่มทดลองเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

มลัติมีเดีย โดยใช้กิจกรรมคิด-จบัคู่-เล่าสู่กนัฟัง และกลุ่มควบคุม ไดรั้บการสอนโดยวิธีสอนปกติ 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองความเท่ากนัทุกประการของรูป

สามเหลี่ยม ของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย โดยใชก้ิจกรรมคดิ-

จบัคู-่เล่าสู่กนัฟัง สูงกวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีสอนปกติ อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 และ

ยงัพบวา่ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ภายหลงัจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบมลัติมีเดีย โดยใช้กิจกรรมคิด-จบัคู่-เล่าสู่กนัฟัง ดีกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01   
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     เม่ือพิจารณาทกัษะการคิดวเิคราะห์แต่ละดา้น พบวา่  ทกัษะการจาํแนก   ทกัษะการจดั 

หมวดหมู่   ทกัษะการเชื่อมโยง และทกัษะการสรุปความ อยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 

ทกัษะการจาํแนก ทกัษะการจดัหมวดหมู่ เป็นทกัษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงนกัเรียนไดรั้บการ

ฝึกมาส่วนหน่ึงแลว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เน้ือหาอ่ืนๆ  ในส่วนทกัษะการสรุปความ 

ทกัษะการเช่ือมโยง นกัเรียนไดรั้บการพฒันาในกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืนๆ ร่วมดว้ย   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปุญทวี  พ่วงสุวรรณ (2543 : 46) ท่ีกล่าววา่ทกัษะการคิดวเิคราะห์ เป็น

กระบวนการทางปัญญาท่ีมีคุณค่าของมนุษย ์สามารถแสดงออกในลกัษณะของการให้เหตุผลและ

การตดัสินใจ  ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอาศยัพ้ืนฐานของการสังเกต เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและมีทกัษะในการส่ือสาร  แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์จากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผ่าน

มา จึงอาจกล่าวไดว้า่ การพฒันาผูเ้รียนใหมี้การคิดวเิคราะห์นั้น มิไดป้ระสบผลสําเร็จจากการเรียน

การสอนวชิาใดวชิาหน่ึงเพียงวชิาเดียว  เพราะการคิดวเิคราะห์เป็นกระบวนการท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซ่ึงเป็นผลจากการสั ่งสมเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะ เพ่ือนาํไป

ประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ     และในส่วนของทกัษะการประยุกต์ ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง 

และตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนดนั้น  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เป็นทกัษะการคิดในขั้นสูง อาจค่อนขา้งยาก

สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  หรือเป็นทกัษะท่ีอาจเกี่ยวขอ้งกับเน้ือหาเร่ืองพืชน้อย  เน้ือหา

และกิจกรรมที่สอนจึงมีการฝึกทกัษะการประยุกต์ใช้น้อย  หรือนกัเรียนอาจมีพ้ืนฐานมาน้อย ซ่ึง

ตอ้งอาศยัประสบการณ์และเวลาในการฝึกปฏิบติั   ในการทดลองคร้ังน้ีใชเ้วลา 10 ชัว่โมง อาจน้อย

ไปสําหรับการพฒันา   แต่ถา้นกัเรียนไดรั้บการฝึกอย่างต่อเน่ือง คาดว่าจะสามารถพฒันาให้อยู่ใน

ระดับสูงได้  สอดคล้องกับ ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2553 : 53-60 )  ท่ีกล่าวถึงกระบวนการคิด

วเิคราะห์ วา่  เป็นการคิดท่ีมีความสลบัซบัซ้อนสูง ซ่ึงอาศัยพ้ืนฐานดา้นทักษะการคิดหลายๆ ดา้น

เข้ามาผสมผสานกัน  กระบวนการคิดจึงต้องมีขั้นตอนและมีความคิดท่ีแยบยล จึงจะทําให้พบ

แนวทางแก้ปัญหาหรือพบคาํตอบหรือขอ้สรุปของความคิดแต่ละคร้ังได ้ นอกจากนี้  ทกัษะการคิด

วิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดระดบัสูง ท่ีสามารถพฒันาได้จากประสบการณ์อนัหลากหลายและ

บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียน และจาํเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะพ้ืนฐานอ่ืนมาช่วย เช่น 

ทกัษะการอ่าน การเขียน   ทกัษะการฟัง เป็นตน้ 

 4.  จากผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค 

KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด โดยภาพรวมมีดงัน้ี 1)  ดา้นการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ ทาํใหไ้ดฝึ้กการคิดวเิคราะห์  ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

ไดฝึ้กอ่าน  ฝึกการทาํแผนภาพความคิด กิจกรรมทาํใหเ้กิดการจดจาํ ความรู้มากขึ้น และไดฝึ้กการ

ทาํงานร่วมกับผู ้อ่ืน  2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  นกัเรียนรู้สึกชอบและพอใจต่อวิธีการจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้เหตุผลวา่ ไดท้าํงานคู่กบัเพ่ือน ไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้กบัเพ่ือน ไดท้าํ

แผนภาพความคิด มีจินตนาการ และสนุก  3) ด้านประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนสามารถนํารูปแบบ

ตาราง KWLH plus ไปใชบ้นัทึกการอ่านในเร่ืองอื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ และใช้บนัทึกสรุปความรู้ใน

รูปแบบแผนภาพความคิด  นาํทกัษะการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดไปใชใ้นการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะ KWLH plus –Chart   ช่วยนกัเรียนในการบนัทึกข้อมูลจากการอ่าน อย่างมีเป้าหมาย 

ดีกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว  สอดคล้องกบั วฒันาพร ระงับทุกข์  (2541 : 29-35) ท่ีกล่าวถึง

ประโยชน์ของการเรียนแบบคู่คิดว่า ช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสาร  การปฏิสัมพนัธ์ และความรู้

ความคิดระดบัสูงของผู้เรียน ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนการสอน เพราะเป็นการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นศูนยก์ลาง  นกัเรียนไดรู้้จกัและเขา้ใจตนเองดีข้ึน ในดา้นของการทราบขอ้ดีและขอ้บกพร่องของ

ตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง   ผูเ้รียนกลา้แสดงออกมากขึ้น  ไดฝึ้กทกัษะการเป็นผูพู้ด

และผูฟั้งท่ีดี และไดฝึ้กการเป็นผูมี้ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น   สอดคลอ้งกบั วชัรา  

เล่าเรียนดี (2552 : 152) ท่ีกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ช่วยพฒันาผู้เรียนดา้น

การอ่านเชิงวเิคราะห์  ดา้นทกัษะการคิดระดบัสูง  ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดเช่ือมโยงใหเ้หตุผลโดยใช้แผนผงั

ความคิดแบบต่างๆ ฝึกจินตนาการด้วย เหตุ-ผล และฝึกสรุปความ   นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ สมยา ทาเกตุ (2552 : 150) ไดศ้ึกษาการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์และความสามารถ

ในการเขียนสรุปความ ของนักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH 

ร่วมกบั  แผนภูมิต้นไม  ้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH 

ร่วมกบัแผนภูมิตน้ไม ้ อยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกดา้น   และงานวิจยัของมนภรณ์  ใจรู้รอบ 

(2551 : 91-92) ท่ีศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคKWL Plus  พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus อยู่ในระดบัมากทุกดา้น   และในด้านการจดักิจกรรมแบบ

คู่คิด ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2541 : 29-35) ท่ีกล่าวถึงเทคนิคการจดัการ

เรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย จะช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสาร การปฏิสัมพนัธ์ และความรู้ความคิด

ระดบัสูงของผูเ้รียน  ผูเ้รียนกลา้แสดงออกมากขึ้น และมีความสุขในการเรียน ฝึกเป็นผูฟั้งและผูพู้ด

ท่ีดี ฝึกการมีใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย ผูเ้รียนสามารถ

นาํไปใช ้ทั้งในเน้ือหาสาระความรู้เดียวกนัและต่างกนั ตลอดจนนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้

และการศึกษาตอ่ไป ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้และขอ้เสนอแนะสําหรบัการทาํ

วจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการนําการวจัิยไปใช้  

1. จากผลการวจิยัพบวา่ หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรม 

การเรียนแบบคู่คิด   นกัเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวเิคราะห์สูงข้ึน โดยมีคะแนน

ในระดบัสูง ซ่ึงทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีนกัเรียนมีคะแนนในระดบัสูง ได้แก่  ทกัษะการจาํแนก 

ทกัษะการจดัหมวดหมู่ ทกัษะการเช่ือมโยง  ทกัษะการสรุปความ ดงันั้นครูควรนําเทคนิค KWLH 

plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการ

คิดวเิคราะห์ใหก้บันกัเรียนในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไป 

2. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการคิดวเิคราะห์ดา้นการประยกุต ์อยู ่

ในระดบัปานกลาง จึงควรพฒันาใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกอย่างต่อเน่ือง โดยครูอาจจดัประสบการณ์

หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กการนาํความรู้มาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์นั้นๆ  

3. จากผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  

KWLH plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด นกัเรียนชอบและพอใจในกิจกรรม เนื่องจาก 

นกัเรียนมีเพ่ือนคู่คิด ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนสามารถนาํ KWLH plus – Chart 

ไปใชบ้นัทึกการอ่านอย่างมีเป้าหมาย  ดงันั้นครูควรนาํ เทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการ

เรียนแบบคู่คิด ไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวจิยัโดยการนาํวธีิการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบั 

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพือ่ศึกษาและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะการคดิ

วเิคราะห์ ท่ีมีการคิดท่ีสูงขึ้น เช่น การคดิอย่างมีวจิารณญาณ  การคิดสังเคราะห์ ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

2. ควรศึกษาวจิยัเปรียบเทียบการพฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดอื่นๆ โดยวธีิ 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด   การจดัการเรียนรู้

ดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ หรือเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิค STAD ,  เทคนิค TGT  เป็นตน้ 
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   รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวจิัย 

         หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวจิัย 

         หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

131 

 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวจิัย 

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

1. อาจารย ์ดร.โชติมา  หนูพริก      นกัวชิาการ กลุ่มวดัและประเมินผล 

                                 สํานกัทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

                                 ปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                                 เช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

2. ดร.จิรวรรณ  นาคพฒัน ์             ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ  กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา 

                                 สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                        ปริญญาเอก สาขาวธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา  

                                          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

                                 เช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

3. นางนุดี   รุ่งสวา่ง                        ศึกษานิเทศกช์ํานาญการพิเศษ 

                                 กลุ่มงานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้          

                                         สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

                                 ปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                 เช่ียวชาญดา้นวธีิสอน 

4. นางนุชนารถ   สอนสง               รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนนิวฐิราษฎร์อุปถมัภ ์

                                 สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                 ปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                 เช่ียวชาญดา้นวธีิสอน  

5. นางสาวกาญจนา  ทดัสวน         ครูชาํนาญการ โรงเรียนบา้นท่ามะกา  

                                        สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                 ปริญญาโท สาขาการสอนวทิยาศาสตร์                 

                                 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์(บางเขน) 

                                 เช่ียวชาญดา้นเนื้อหา 
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   ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 20   ค่าเฉลี่ยที่ไดจ้ากการประเมินความถกูตอ้งและเหมาะสมขององคป์ระกอบของแผน 

     การจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน จากผูเ้ชี่ยวชาญจาํนวน  5 คน 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

1. สาระสําคญั 

      

   1.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 5 5 5 4 5 4.80 

   1.2 สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 5 5 5 4 5 4.80 

2. ตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้       

   2.1 สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 5 5 5 4 5 4.80 

   2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

   2.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

3. เน้ือหา       

   3.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 5 5 5 4 5 4.80 

   3.2 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  5 5 5 4 5 4.80 

   3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 4 5 4.80 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้       

   4.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 5 5 5 4 5 4.80 

   4.2 สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 5 5 5 4 5 4.80 

   4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

5. ส่ือการเรียนรู้       

  5.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

  5.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

6. การวดัและประเมินผล       

  6.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

  6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

  6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 20  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

1. สาระสําคญั 

      

   1.1 สอดคลอ้งกับตวัช้ีวดั 4 5 5 4 5 4.60 

   1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

2. ตวัช้ีวดั/จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

   2.1 สอดคลอ้งกับเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

   2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

   2.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

3. เน้ือหา       

   3.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 5 5 5 4 5 4.80 

   3.2 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  5 5 5 4 5 4.80 

   3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้       

   4.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 4 5 5 4 5 4.60 

   4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

   4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

5. ส่ือการเรียนรู้       

  5.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

4 5 5 4 5 4.60 

  5.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 4 5 5 4 5 4.60 

6. การวดัและประเมนิผล       

  6.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

4 5 5 4 5 4.60 

  6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4 5 5 4 5 4.60 

  6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

1. สาระสําคญั 

      

   1.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 5 5 5 4 5 4.80 

   1.2 สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 5 5 5 4 5 4.80 

2. ตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้       

   2.1 สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 5 5 5 4 5 4.80 

   2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

   2.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

3. เน้ือหา       

   3.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 5 5 5 4 5 4.80 

   3.2 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  5 5 5 4 5 4.80 

   3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้       

   4.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 4 5 5 4 5 4.60 

   4.2 สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 5 5 5 4 5 4.60 

   4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

5. ส่ือการเรียนรู้       

  5.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

  5.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

6. การวดัและประเมินผล       

  6.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

  6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

  6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

142 

 

ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

1. สาระสําคญั 

      

   1.1 สอดคลอ้งกับตวัช้ีวดั 5 5 5 4 5 4.80 

   1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

2. ตวัช้ีวดั/จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

   2.1 สอดคลอ้งกับเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

   2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

   2.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

3. เน้ือหา       

   3.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 5 5 5 4 5 4.80 

   3.2 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  5 5 5 4 5 4.80 

   3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 4 5 4.80 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้       

   4.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 5 5 5 4 5 4.80 

   4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

   4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

5. ส่ือการเรียนรู้       

  5.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

  5.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

6. การวดัและประเมนิผล       

  6.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

  6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

  6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าเฉลีย่ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 

1. สาระสําคญั 

      

   1.1 สอดคลอ้งกับตวัช้ีวดั 5 5 5 4 5 4.80 

   1.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

2. ตวัช้ีวดั/จุดประสงคก์ารเรียนรู้       

   2.1 สอดคลอ้งกับเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

   2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

   2.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

3. เน้ือหา       

   3.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 5 5 5 4 5 4.80 

   3.2 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั  5 5 5 4 5 4.80 

   3.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 4 5 4.80 

4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้       

   4.1 สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐาน 5 5 5 4 5 4.80 

   4.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

   4.3 สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล 5 5 5 3 5 4.60 

5. ส่ือการเรียนรู้       

  5.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

  5.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 4 5 4.80 

6. การวดัและประเมนิผล       

  6.1 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั/จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

  6.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 

  6.3 สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ 

5 5 5 4 5 4.80 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21    ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความถูกตอ้งและเหมาะสมขององคป์ระกอบของแผน 

                      การจดัการเรียนรู้ จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
ค่าเฉล่ีย 

ระหว่าง 
แปลความ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  4.60 - 4.80 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 4.60 - 4.80 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 4.60 - 4.80 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 4.60 - 4.80 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 4.60 - 4.80 เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

145 

 

ตารางท่ี 22   ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

                     ของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน     

  

แบบทดสอบ 

ขอ้ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าเฉลีย่ 

ความเหมาะสม 
แปลความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 4 4 4 3 3.20 ไม่เหมาะสม 

2 1 4 4 4 5 3.60 เหมาะสม 

3 1 4 4 3 3 3.00 ไม่เหมาะสม 

4 1 4 4 5 5 3.80 เหมาะสม 

5 1 5 5 5 3 3.80 เหมาะสม 

6 1 4 4 5 5 3.80 เหมาะสม 

7 1 5 5 3 3 3.40 ไม่เหมาะสม 

8 1 5 5 3 3 3.40 ไม่เหมาะสม 

9 1 4 4 3 5 3.40 ไม่เหมาะสม 

10 1 4 4 4 5 3.60 เหมาะสม 

11 1 5 5 5 5 4.20 เหมาะสม 

12 1 4 4 5 5 3.80 เหมาะสม 

13 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสม 

14 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสม 

15 4 5 5 5 3 4.40 เหมาะสม 

16 4 4 4 5 5 4.40 เหมาะสม 

17 4 4 4 5 5 4.40 เหมาะสม 

18 4 4 4 3 5 4.00 เหมาะสม 

19 2 4 4 5 3 3.60 เหมาะสม 

20 1 4 4 5 5 3.80 เหมาะสม 

21 4 5 5 4 5 4.60 เหมาะสม 

22 4 5 5 4 5 4.60 เหมาะสม 

23 4 4 4 5 5 4.40 เหมาะสม 

24 2 5 5 5 5 4.40 เหมาะสม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 22  (ต่อ) 
 

แบบทดสอบ 

ขอ้ท่ี 

ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าเฉลีย่ 

ความเหมาะสม 
แปลความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

25 2 4 4 5 5 4.00 เหมาะสม 

26 2 5 4 5 3 3.80 เหมาะสม 

27 2 4 4 4 5 3.80 เหมาะสม 

28 4 5 4 4 3 4.00 เหมาะสม 

29 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสม 

30 2 5 4 5 5 4.40 เหมาะสม 

31 3 5 5 5 5 4.60 เหมาะสม 

32 4 5 4 5 5 4.60 เหมาะสม 

33 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสม 

34 4 5 4 5 5 4.60 เหมาะสม 

35 2 5 4 4 3 3.60 เหมาะสม 

36 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสม 

37 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสม 

38 2 5 4 5 3 3.80 เหมาะสม 

39 2 5 5 4 5 4.20 เหมาะสม 

40 2 5 5 5 5 4.40 เหมาะสม 

 

หมายเหตุ  ขอ้สอบขอ้ท่ี 1, 3,7, 8, 9   ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมนอ้ยกว่า 3.50   

 

 

 

           

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23   ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมนิทกัษะการคิดวเิคราะห์ ของ 

                    ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 

 

แบบทดสอบ 

ขอ้ท่ี 

ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าเฉลีย่ 

ความเหมาะสม 
แปลความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 4 5 5 3 4 4.20 เหมาะสม 

2 4 3 5 4 5 4.20 เหมาะสม 

3 3 4 5 4 5 4.20 เหมาะสม 

4 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสม 

5 5 5 5 4 4 4.60 เหมาะสม 

 

ตารางท่ี 24    ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

                     ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 5 คน 

 

แบบสอบถาม 

ขอ้ท่ี 

ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าเฉลีย่ 

ความเหมาะสม 
แปลความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 5 5 5 4 4 4.60 เหมาะสม 

2 4 5 5 4 5 4.60 เหมาะสม 

3 5 4 5 4 5 4.60 เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25  ค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (E1 / E2) ขั้นทดลองรายบุคคล 
 

คนท่ี 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย (E1) คะแนน 

รวม 

คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (E2) 1 2 3 4 5 

12 12 7 10 12 53 20 

1 6 6 3 5 5 35 10 

2 8 8 4 6 6 32 12 

3 8 8 4 8 9 37 14 

4 9 10 7 6 7 39 17 

∑X 143 53 

∑X/N 35.75 13.25 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ 67.45 66.25 

E1 / E2  = 67.45/66.25 

 

ตารางท่ี 26    ค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (E1 / E2) ขั้นทดลองกลุ่มเลก็ 

คนท่ี 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย (E1) คะแนน 

รวม 

คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (E2) 1 2 3 4 5 

12 12 7 10 12 53 20 

1 6 11 6 8 6 37 11 

2 9 8 6 8 8 39 14 

3 7 8 5 7 9 36 13 

4 8 10 6 6 8 38 14 

5 6 9 7 8 10 40 15 

6 9 9 6 8 9 41 16 

7 9 10 6 7 10 42 16 

8 10 10 7 8 11 46 17 

∑X 372 116 

∑X/N 39.88 145 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ 75.24 72.50 

E1  / E2  = 75.24/72.50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27  ค่าความยากง่าย ( p )  และค่าอาํนาจจาํแนก  ( r ) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 

ขอ้ ค่า p ค่า r ขอ้ ค่า p ค่า r 
   1* 0.90 0.20 21 0.80 0.40 

2 0.60 0.40 22 0.90 0.20 
 3* 0.80 0.00   23* 0.40 0.00 
4 0.60 0.40 24 0.40 0.40 
5 0.30 0.30 25 0.70 0.60 

 6* 0.80 0.00   26* 1.00 0.00 
7 0.60 0.40 27 0.50 0.60 

 8* 0.90 -0.20   28* 0.30 -0.20 
 9* 0.00 0.00 29 0.40 0.40 
10 0.20 0.40  30* 0.10 0.20 
11 0.80 0.40 31 0.60 0.40 

  12* 0.20 0.00 32* 0.00 0.00 
13 0.60 0.40 33 0.40 0.40 

  14* 0.20 0.00 34 0.40 0.40 
  15* 0.10 0.20 35 0.60 0.80 

16 0.20 0.40   36* 0.30 -0.20 
17 0.50 0.20   37* 0.50 -0.20 
18 0.70 0.60 38 0.40 0.80 

 19* 0.10 0.50   39* 0.70 -0.20 
20 0.60 0.40 40 0.20 0.40 

 
หมายเหตุ    

 1. ขอ้สอบขอ้ที่ 1, 8, 22, 26  มีค่า p มากกว่า 0.80  ถือเป็นขอ้สอบท่ีง่าย  และขอ้ท่ี 9, 15 ,19 
,30 ,32  มีค่า p นอ้ยกวา่ 0.20 ถือเป็นขอ้สอบท่ียาก 

2. ขอ้สอบขอ้ท่ี 3, 6, 8, 9, 12, 14, 23, 26, 28, 32, 36, 37, 39   มีค่า r  นอ้ยกวา่ 0.02 เป็น
ขอ้สอบท่ีไม่มีค่าอาํนาจจาํแนก 
 3. เน่ืองจากจาํนวนขอ้สอบมีเกินจาํนวนท่ีตอ้งการ จึงตดัออกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ขอ้ 18, 34 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

150 

 

การคํานวณหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

 

การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ โดยใชสู้ตร K-R 20 

ของ คเูดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson)  

 

 สูตร 

 

  rtt  =    

   

  rtt      แทน  สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

  n     แทน  จาํนวนขอ้คาํถาม 

  S2    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั  

  p     แทน  สัดส่วนของคนที่ทาํถูกแต่ละขอ้ 

  q     แทน  สัดส่วนของคนท่ีทาํผิดในแต่ละขอ้ (q = 1-p) 

  

ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั หาไดจ้ากสูตร 

  

   S2   =        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 
n-1 

1-  
∑pq 

S2 

N (∑X2)  -   (∑X)2 

N (N-1) 
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ตารางท่ี 28   คะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้โดยทดลองกบันกัเรียน 10 คน 

 

คนท่ี X X2 

1 15 225 

2 16 256 

3 16 256 

4 13 169 

5 14 196 

6 6 36 

7 7 49 

8 4 16 

9 5 25 

10 5 25 

 ∑X= 101 ∑X2 = 1253 

 

 แทนค่า 

  

   S2   =        

     

  S2         =     

 

            =         12530 -  10201 

 

              =         2329 

  

            =        25.87 

  

 ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั  = 25.87 

 

 

N (∑X2)  -   (∑X)2 

N (N-1) 

10 (1253)  -   (101)2 

10 (10-1) 

90 

90 
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 แทนค่าในสูตร 

 

  rtt  =   

  

    =                   (  1- 0.17 ) 

 

        =      1.11 (0.83) 

     =     0.92 

 

    แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.92   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10-1 
1- 

4.36 

25.87 

10 
   9 
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    St
2 

การคํานวณหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability)   ของแบบประเมินทักษะการคิดวเิคราะห์ 

 

การคาํนวณหาค่าความเช่ือม ัน่ (Reliability)   ของแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

ดว้ยวธีิการ แบบสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient)  ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  ใชสู้ตร 

 

  α  =                    1   -  

 

  α          แทน  สัมประสิทธ์ิความเชื่อมัน่ 

  n           แทน  จาํนวนขอ้ 

                     แทน  คะแนนความแปรปรวนแตล่ะขอ้ 

             แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 

    

    แทน  คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้  หาไดจ้ากสูตร 

 

    n∑ X 2i – (∑Xi)2 
           n(n-1) 
 โดยท่ี ∑Xi    คือ ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในขอ้ 1  

  ∑X 2 i   คือ ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตล่ะคนยกกาํลงัสองในขอ้ 1 

     n         คือ  จาํนวนคนเขา้สอบ 

  

    แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั  คาํนวณจากสูตร 
 

    n∑ X 2 – (∑X )2 
           n(n-1) 
 
 โดยท่ี  ∑X    คือ ผลรวมทั้งหมดของคะแนนสอบทั้งฉบบั 

  ∑ X 2    คือ ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสอง 

 

 

 

 

n 

n-1 

∑Si
2 

    Si
2  

    St
2 

    Si
2  

    St
2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

154 

 

    St
2 

ตารางท่ี  29   คะแนนจากการทาํแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยทดลองกบันกัเรียน 10  

                      คน 
 

คนท่ี 

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
X X2 การ

จาํแนก 

การจดั

หมวดหมู่ 

การ

เช่ือมโยง 

การสรุป

ความ 

การ

ประยุกต์ 

8 8 8 8 8 40 - 

1 4 6 4 4 4 22 484 

2 4 5 5 4 5 23 529 

3 4 5 6 4 6 25 625 

4 6 4 6 5 5 26 676 

5 5 7 6 7 6 31 961 

6 4 5 4 5 5 23 529 

7 6 4 6 5 4 25 625 

8 6 6 4 6 4 26 676 

9 6 6 6 6 7 31 961 

10 7 6 6 6 7 32 1024 

∑Xi 52 54 53 52 53 262 7090 

∑ X 2 282 300 289 280 293 - - 

 1.28 0.93 0.90 1.06 1.34 - - 
 

 

สูตร    

     n∑ X 2i – (∑Xi)2 
           n(n-1) 
 

แทนค่า  ขอ้ 1                (10 x 282)  - (52)2 

     10 (10-1) 

              2820 – 2704 

         90 

         116 

                    9  

    Si
2  =  

    Si
2    =  

      =  

       =  

       =         1.28 
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แทนค่า  ขอ้ 2               (10 x 300 ) – (54)2 

     10 (10-1) 

              3000 – 2916 

         90 

         84 

                    90 

     0.93 
 

แทนค่า  ขอ้ 3               (10 x 289)  - (53)2 

     10 (10-1) 

              2890 – 2809 

         90 

          81 

                    90 

     0.90 
 

แทนค่า  ขอ้ 4              (10 x 280 ) – (52)2 

     10 (10-1) 

              2800  – 2704 

         90 

         96 

                    90 

     1.06 
 

แทนค่า  ขอ้ 5               (10 x 293)  - (53)2 

     10 (10-1) 

              2930  – 2809 

         90 

        121 

                    90 

     1.34 

    Si
2    =  

      =  

       =  

       =  

    Si
2    =  

      =  

       =  

       =  

    Si
2    =  

      =  

       =  

       =  

    Si
2    =  

      =  

       =  

       =  
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    St
2 

    5.51 

    25.07 

                    สรุป   

 สูตร 

    n∑ X 2 – (∑X )2 
           n(n-1) 
แทนค่า   

    10 x 7090   -  (262)2 

             10 x 9                   

     70900  - 68644 

              90 

           2256 

                          90 

          25.07  
 

สรุปคะแนนแปรปรวนทั้งฉบบัมีค่า เท่ากบั   25.07 

  

สูตรการคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ 

 

  α  =                    1    -  

 

   n   =  5 

  

 

 

แทนค่า            α  =     1 -  

 

                5      1  -   0.22 

              4 

       =    1.25 x 0.78 

       =     0.98 

 ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ เท่ากบั  0.98 
 

    Si
2    =  5.51 

    St
2    = 

    St
2    = 

      = 

      = 

      = 

    Si
2    =  5.51 

 St
2    =  25.07 

n 

n-1 

∑Si
2 

5 

5-1 

      = 
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ภาคผนวก  ค 

 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี  30  ค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (E1/E2) ของกลุ่มตวัอย่าง 

 

คนท่ี 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบยอ่ย (E1) คะแนน 

รวม 

คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (E2) 1 2 3 4 5 

12 12 7 10 12 53 20 

1 11.5 10 7 10 12 50.50 20 

2 8.5 10 7 8 10 43.50 18 

3 11 10 7 8 10 46.00 14 

4 11 10 7 10 12 50.00 18 

5 9 10 6 8 10 43.00 18 

6 11.5 10 7 10 12 50.50 18 

7 11.5 9 7 8 10 45.50 17 

8 8.5 10 7 9 12 46.50 18 

เฉลี่ย 10.31 9.88 6.88 8.88 11.00 46.94 17.63 

∑X 375.50 141 

∑X/N 46.94 17.63 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ 88.58 88.13 

E1 / E2  =  88.58/88.13 
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ตารางท่ี 31   คะแนนหลงัเรียนการทาํแบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

คนท่ี 

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

รวม 
การจาํแนก 

การจดั

หมวดหมู่ 

การ

เช่ือมโยง 

การสรุป

ความ 

การ

ประยุกต ์

8 8 8 8 8 40 

1 8 8 7 7 7 37 

2 6 6 5 5 5 27 

3 7 6 6 6 6 31 

4 8 7 7 7 7 36 

5 7 6 6 7 6 32 

6 6 7 7 7 7 34 

7 5 6 7 6 6 30 

8 8 8 7 8 7 38 
 

∑X 55 54 52 53 51 265 

 6.88 6.75 6.50 6.63 6.38 33.14 

S.D. 1.13 0.89 0.76 0.92 0.74 0.87 

% 85.94 84.38 81.25 82.82 79.69 82.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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ตารางท่ี 32   การคาํนวณหาค่าที ( t-test ) แบบ One-Sample Statistics  ของแบบทดสอบปรนยัโดย 

                    ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  

 
One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
TEST 8 17.6250 1.68502 .59574 

 

 
 One-Sample Test 
 

  

Test Value = 16 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
TEST 2.728 7 .029 1.6250 .2163 3.0337 
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ภาคผนวก ง 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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    แผนการจดัการเรียนรู้  วธีิสอนด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์             ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   พืช              จํานวน    10    ช่ัวโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ส่วนประกอบของดอก           เวลา         2     ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว1.1 เขา้ใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ี

ของระบบต่างๆ ของสิ่งมชีีวติท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใช้ในการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

 ตวัช้ีวดั ว1.1  ป5/1 สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ

สืบพนัธ์ุของพืชดอก 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1. บอกความหมายของดอกได ้

2. สังเกตและระบสุ่วนประกอบของดอกโดยทัว่ไปได ้

3. บอกหนา้ท่ีของส่วนประกอบของดอกได ้

4. บอกโครงสร้างทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุของพืชดอกได ้
 

สาระสําคัญ 

ดอก คือ อวยัวะสืบพนัธุ์ของพชืดอก    ส่วนประกอบสําคญั ไดแ้ก่ กลีบเลี้ ยง กลีบดอก 

เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมีย   ส่วนประกอบของดอกท่ีทาํหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์ ไดแ้ก่ 

เกสรเพศผู ้ประกอบดว้ยอบัเรณู ละอองเรณู และเกสรเพศเมีย ประกอบดว้ยรังไข่ และออวุล 
 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

ดอก คือ อวยัวะสืบพนัธ์ุของพืชดอก   มีส่วนประกอบที่สําคญัไดแ้ก่ 

1. กลีบเล้ียง  เป็นส่วนนอกสุดของดอก ลกัษณะคลา้ยใบ ทาํหนา้ท่ีช่วยปกป้อง 

ส่วนอื่นๆ ท่ีอยูภ่ายใน 

2.  กลีบดอก เป็นส่วนท่ีถดัจากกลีบเลี้ยง มกัมีสีสันสวยงาม ช่วยลอ่แมลงให้มา 

ผสมเกสรและห่อหุม้เกสรขณะท่ียงัไม่บาน 

3.  เกสรเพศผู ้   ประกอบดว้ย   
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     -  อบัละอองเรณู  ลกัษณะเป็นกระเปาะ ทาํหนา้ท่ีสร้างและเก็บละอองเรณู  

(เซลลสื์บพนัธุ์เพศผู)้ 

      - ก้านชูอบัละอองเรณู ลกัษณะเป็นก้านยาว ทาํหน้าที่ชูอบัละอองเรณู 

4. เกสรเพศเมยี   ประกอบดว้ย  

                               - ยอดเกสรเพศเมีย อยูส่่วนบนสุดของเกสรเพศเมีย ลกัษณะเป็นปุ่ม มีขน เหนียว 

ทาํหนา้ท่ีจบัละอองเรณูท่ีปลิวมาติด 

     - ก้านเกสรเพศเมีย ทาํหนา้ทีชู่ยอดเกสรเพศเมีย 

     - รังไข่   มีลกัษณะเป็นกระเปาะ ภายในมีไข่ออ่น (ออวลุ) เป็นเซลลสื์บพนัธุ์เพศ

เมีย 

        ดอกท่ีมีส่วนประกอบทุกส่วนในดอกเดียวกนั เรียกวา่ ดอกสมบูรณ์ หรือดอกครบส่วน  

        ดอกท่ีมีส่วนประกอบไม่ครบทุกส่วนในดอกเดียวกนั เรียกวา่ ดอกไม่สมบูรณ์ หรือ
ดอกไม่ครบส่วน 

         ดอกท่ีมีเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกนั เรียกวา่ ดอกสมบูรณ์เพศ 

         ดอกท่ีมีเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยูค่นละดอก  เรียกวา่ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 

             ทักษะ/กระบวนการ 

1. ทกัษะการสังเกต 

                           2.    ทกัษะการคิดวิเคราะห์  

2.1 การจาํแนก   

2.2 การจดัหมวดหมู่   

2.3  การสรุปความ 

2.4  การเช่ือมโยง 

2.5  การประยุกต์ 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ 

2. กระตอืรือร้นในการเรียน 

3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

4. รับผิดชอบ 
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ความเข้าใจท่ีคงทน 

 นกัเรียนสามารถสังเกตดอกไม ้แลว้บอกส่วนประกอบสําคญั คือกลีบเลี้ ยง กลีบดอก เกสร

เพศผู ้และเกสรเพศเมีย ได ้และสามารถระบุไดว้า่ส่วนประกอบของดอกท่ีทาํหนา้ท่ีสืบพนัธุ์คือ 

เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมีย 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

 1. KWLH Plus – Chart   เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 

 2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง ส่วนประกอบของดอก  
 

การวดัและประเมินผล 

1. สังเกตจากการปฏิบติักิจกรรมระหว่างเรียน  

2. ตรวจผลงาน  KWLH Plus – Chart    

3. ตรวจแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน 
 

การประเมินผลงาน/ช้ินงาน 

1.  Rubrics การใหค้ะแนนชิ้นงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ

คาํถามลงในตาราง 

KWLH 

-บนัทึกคาํตอบได้

ครบทุกรายการ

และสอดคลอ้งกบั

คาํถาม 

- ระบุใจความ

สาํคญัจากเร่ืองท่ี

อ่านไดค้รบถว้น 

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ได ้3  แหล่งข้ึนไป  

-บนัทึกคาํตอบได ้

ครบทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบั

คาํถามเป็นส่วน

ใหญ ่

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อ่านได้

เป็นส่วนใหญ ่

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ได ้2  แหล่ง  

-บนัทึกคาํตอบได้

ครบทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบั

คาํถามเป็นส่วนนอ้ย 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองท่ีอา่นได้

เป็นส่วนนอ้ย 

- ระบุแหล่งคน้ควา้

ได ้ 1 แหล่ง  

 

-บนัทึกคาํตอบได้

ไมค่รบทุกรายการ

และไมส่อดคลอ้ง

กบัคาํถาม 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองท่ีอา่น

ไมไ่ด ้

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ไมไ่ด ้  
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รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

แผนภาพความคิด 

(Mapping) 

- แสดงออกถึง

ความเขา้ใจที่

สมบูรณ์ครบถว้น 

 -จดัระบบการ

เขียนแสดง

ความคิดหลกัและ

รองไดค้รบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

3 สีข้ึนไป 

-รูปแบบแปลก

ใหม่ ให้ราย 

ละเอียดเช่ือมโยง

ความคิดจากเน้ือหา

ไดค้รบถว้น 

-เป็นระเบียบไม่มี

รอยลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์เป็น

ส่วนใหญ ่

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

3 สี 

-รูปแบบแปลกใหม่ 

ให้รายละเอียด

เช่ือมโยงความคิด

จากเน้ือหาไม่

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแตมี่

รอยลบขีดฆ่า 

 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์เป็น

ส่วนนอ้ย 

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

2 สี 

-รูปแบบไม่แปลก

ใหม่ ให้รายละเอียด

เช่ือมโยงความคิด

จากเน้ือหาไม่

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแตมี่

รอยลบขีดฆ่า 

 

- แสดงออกถึงความ

ไมเ่ขา้ใจ 

-จัดระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

1 สี 

-รูปแบบไม่แปลก

ใหม่ ไม่มีราย 

ละเอียดเช่ือมโยง

ความคิดจากเน้ือหา 

-ไม ่เป็นระเบียบ มี

รอยลบขีดฆ่า 

 

การสรุปใจความ

สําคญั 

(Summarizing) 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ครบถว้นถกูตอ้ง มี

การรียงลาํดบั

ความคิดต่อเน่ือง

ชดัเจน  ใจความ

สมบูรณ์ดว้ย

สาํนวนภาษาของ

ตนเองและส่ือ

ความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ครบถว้นถกูตอ้ง 

แต่การรียงลาํดบั

ความคิดไม่ตอ่เน่ือง  

ใจความสมบูรณ์

โดยใชภ้าษาเดิมของ

เร่ืองท่ีอ่านและส่ือ

ความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ถูกตอ้งเป็นส่วน

ใหญ ่มีการรียง

ลาํดบัความคิด

ต่อเน่ืองชดัเจน  

โดยใชภ้าษาเดิมของ

เร่ืองท่ีอ่าน 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัไม่ครอบคลมุ 

ไมถู่กตอ้งและ

เรียงลาํดบัความคิด

ไมต่่อเน่ือง หรือ

คดัลอกจากขอ้ความ

เดิมของเร่ืองท่ีอา่น 
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เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10     คะแนน อยูใ่นระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 
 

 2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง ส่วนประกอบของดอก  3  ขอ้ ( 12  คะแนน )   
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แบบประเมินช้ินงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 

 

ช่ือ-สกุล 

รายการท่ีประเมิน 

รวม ระดบั

คุณภาพ 

KWLH แผนภาพ

ความคิด 

การสรุป

ใจความสําคญั 

4 4 4 12 

คู่คิด 1 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 2 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 3 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 4 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 5 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10     คะแนน อยูใ่นระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 

 

ลงชื่อ.......................................ผูป้ระเมนิ 

       (........................................................) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 

คําช้ีแจง  แบบประเมินฉบบันี้  เป็นการประเมินเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมของ

นกัเรียน โดยพิจารณาว่า นกัเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมตรงกบัรายการใด ให้ใส่เคร่ืองหมาย  

      ถา้ไม่มีให้เวน้วา่ง 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 
มีค

วา
มส

นใ
จใ
ฝ่รู้

 

กร
ะตื

อรื
อร้

นใ
นก

าร
เรี
ยน

 

รับ
ฟัง

คว
าม
คิด

เห็
นข

อง
ผู้อื่

น 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

สรุป 

ผ่าน/ 

ไมผ่่าน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

รวม (คน)       

คิดเป็นร้อยละ       

 

เกณฑ์การประเมิน  นกัเรียนมีพฤติกรรม 3  รายการข้ึนไป ถือวา่ผ่านเกณฑ ์

 

      ลงชื่อ.......................................ผูป้ระเมนิ 

      (........................................................) 
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบย่อย  เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 

 

เลขท่ี ชื่อ-สกุล 

แบบทดสอบยอ่ย (คะแนน) 
รวม 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้  3 

4 2 6 12 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

รวม     

เฉลี่ย     

คิดเป็นร้อยละ     

 

 

ลงชื่อ.......................................ผูบ้นัทึก 

       (........................................................) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

         

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

1. การเตรียมความพร้อมและ

ใหค้วามรู้พ้ืนฐาน ดา้นการคิด

วเิคราะห์ โดยใชข้ ั้นตอนของ

เทคนิค KWLH Plus  ร่วมกบั

กิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

1. ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้

ว่าตอ้งการใหน้กัเรียนมีทกัษะ

การคดิวเิคราะห์ ดงัน้ี 

-การจาํแนก 

-การจดัหมวดหมู่ 

-การเช่ือมโยง 

-การสรุปความ 

-การประยุกต์ 

และอธิบายรายละเอียด 

2. แนะนาํการใชต้าราง KWLH 

Plus –Chart  และกิจกรรมการ

เรียนแบบคู่คดิ 

  นกัเรียนซกัถามส่ิงท่ีสงสยั 

 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้

และฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

  2.1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

  2.2 ขั้นกิจกรรม  ครูเสนอ

หวัขอ้เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - 

เรียนรู้ร่วมกนั  ตามขั้นตอน  

KWLH plus  โดยใช้ KWLH  

plus - Chart ดงัน้ี         

       ข ั้นท่ี 1 K: What we know  

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่มี

ความรู้อะไรบา้งแลว้เก่ียวกบั

หวัขอ้ท่ีครูกาํหนด แลว้จบัคู่

แลกเปลี่ยนความคิด   ร่วมกนั

บนัทึกในช่อง K 

 

 

 

1. นาํดอกไม ้5 ชนิดที่มีใน

ทอ้งถิ่น มาใหน้กัเรียนสังเกต 

แลว้ตั้งคาํถามเกี่ยวกบั รูปร่าง สี 

กลิ่น จาํนวนกลีบ เป็นตน้ 

 

2.  ครูแจกใบงาน KWLH Plus 

–Chart  และ ติดบตัรคาํ 

“ส่วนประกอบของดอกไม”้ 

กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 

ตรวจสอบความรู้เดิม เก่ียวกบั

ส่วนประกอบของดอกไม ้แลว้

ใหน้กัเรียนจบัคูเ่พ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดกนั 

 

 

1. นกัเรียนสังเกตดอกไม้

พิจารณา ร่วมกนัตอบคาํถาม

ของครู 

 

 

2. นกัเรียนตรวจสอบความรู้

เดิมว่าตนเองรู้อะไรบา้งแลว้  

และจบัคู่กบัเพ่ือน แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกบัคู่ของตน แลว้

บนัทึกลงในช่อง K  
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
    

        ขั้นที่ 2 W: What we want 

to know นกัเรียนคิดตอบ

คาํถาม ตอ้งการรู้อะไรบา้งจาก

เร่ืองท่ีกาํหนด แลว้แลกเปลีย่น

ความคิดเหน็กบัคู่  ร่วมกนั

บนัทึกในช่อง W 

 

 

 
 

 

 

 

 

        ขั้นที่ 3  L : What we have 

learned  หลงัจากอ่านหรือ

ศึกษาเร่ืองแลว้ นกัเรียนคิด

ตอบคาํถาม วา่ไดเ้รียนรู้

อะไรบา้ง   แลว้แลกเปลี่ยนส่ิง

ท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู่ ร่วมกนับนัทกึ

ในช่อง L 

 

 
 

      

 

 

 

 

        ขั้นที่ 4  H : How can we 

learn more  นกัเรียนคิดตอบ

คาํถาม วา่จะหาความรู้เพิ่มเติม  

 

3. กระตุน้ใหน้กัเรียนแต่ละคน

คิดตั้งคาํถามส่ิงท่ีนกัเรียน

ตอ้งการรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบ

ของดอกไม ้เช่น 

  - ดอกไมแ้ต่ละชนิดมี

ส่วนประกอบเหมอืนกนั 

หรือไม่ อยา่งไร 

 -  ส่วนประกอบของดอกแต่ละ

ส่วนมีหน้าท่ีอย่างไร เป็นตน้

หลงัจากนั้นใหแ้ลกเปลี่ยน

ความคิดกบัคู่ 
 

4. ครูแจกใบความรู้ เร่ือง 

ส่วนประกอบของดอก ให้

นกัเรียนอ่านในใจเป็น

รายบุคคล พร้อมกบัศึกษา

เปรียบเทียบกบัดอกไมจ้ริง ให้

นกัเรียนแกะกลบีดอกไม ้และ

ผ่าดูรังไข่ และออวลุ  

5. กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนั

จดัลาํดบัเน้ือหา ท่ีไดเ้รียนรู้ 

ตรวจสอบกบัความรู้เดมิและ

คาํถามที่ต ั้งไวใ้นช่อง W ว่า

ตอบคาํถามไดค้รบทุกขอ้

หรือไม่ หลงัจากนั้นให้

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ 
 

6. กระตุน้ใหน้กัเรียนบอก

แหล่งขอ้มูลท่ีจะศึกษาคน้ควา้

หาความรู้เพิ่มเตมิเพือ่ตอบ 

 

3. นกัเรียนคิดวา่ตอ้งการมี

ความรู้อะไรบา้ง เก่ียวกบั 

ส่วนประกอบของดอกไมแ้ละ

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ แลว้

บนัทึกในช่อง W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นกัเรียนแต่ละคนอ่านใบ

ความรู้  พร้อมกบัศึกษา

เปรียบเทียบกบัดอกไมจ้ริง โดย

แกะกลีบดอกไมแ้ละผ่าดู

อวยัวะภายในของเกสรเพศเมีย 

ทาํความเขา้ใจ  

 

5. จบัคู่สนทนาส่ิงท่ีไดรู้้จาก

การอ่าน แลว้แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น จดัลาํดบัเน้ือหา  และ

บนัทึก ลงในช่อง L    ช่วยกนั

ตรวจสอบความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้

กบัสิ่งท่ีตอ้งการรู้ และแยก

คาํถามท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้
 

6.นกัเรียนคิด และระดมสมอง

กบัคู่   ถึงแหล่งขอ้มูลที่จะ

ศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือตอบคาํถาม 

   ส
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

ไดอ้ย่างไร แลกเปลี่ยนความคิด

กบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง H  

 

ขั้นท่ี 5 Mapping   นกัเรียนคิด

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้  (จาํแนก/จดัหมวดหมู่/

เช่ือมโยง) แลกเปลี่ยนความคิด

กบัคู่ แลว้ร่วมกนัจดัทาํเป็น

แผนภาพความคิด 

 

 

 

        ขั้นที่ 6 Summarizing  

นกัเรียนคิดวเิคราะห์สรุป

ใจความสําคญั และการนาํไป

ประยุกต์ใช ้แลว้แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่ และร่วมกนั

บนัทึกในช่องสรุป 

คาํถามที่ยงัหาคาํตอบไม่ได ้

แลว้ใหแ้ลกเปลี่ยนความคิดกบั

คู่  และบนัทึกลงในช่อง H 

7. อธิบายการสร้างแผนภาพ

ความคิด  โดยใชท้กัษะการ

จาํแนก หรือจดัหมวดหมู่ โดยมี

การเช่ือมโยงความรู้มาจดั 

ระบบให้สัมพนัธ์กนั และใหดู้

ตวัอย่าง รูปแบบ   และการใชสี้   

แลว้ใหแ้ลกเปลี่ยนความคิดกบั

คู่ ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพ

ความคิด 

8. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด

วิเคราะห์สรุปใจความสําคญั 

ของเร่ือง  และแนวทางการนาํ

ความรู้ไปใช้   แลว้แลกเปลี่ยน

ความคิดกบัคู่ และช่วยกนั

บนัทึก ลงในช่องสรุป 

ท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้แลว้

บนัทึกลงในช่อง H 

 

7. นกัเรียนคิดวเิคราะห์ขอ้มูลที่

ไดจ้ากการเรียนรู้ ออกแบบ

แผนภาพความคิด  แลว้  

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ นาํมา

สร้างแผนภาพความคิดท่ี

เหมาะสม ในช่องแผนภาพ

ความคิด ระบายสีใหส้วยงาม 

 

 

8. นกัเรียนคิดวเิคราะห์สรุป

ใจความสําคญั ของเร่ือง แลว้

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่

ช่วยกนับนัทึก ลงในช่องสรุป 

 

 

3.  ขั้นสรุปบทเรียน   

          3.1  แต่ละคูน่าํผลงาน  

KWLH Plus –Chart  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคูอ่ื่น 

          3.2  ร่วมกนัสรุปเป็น

ความรู้ของทั้งชั้น 

 

1. ใหน้กัเรียนแต่ละคูน่าํเสนอ

ผลงาน KWLH-Plus – Chart

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคูอ่ื่นๆ 

2. กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนั

สรุป 

 

1. แต่ละคูน่าํเสนอผลงาน 

KWLH-Plus – Chart 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่นๆ  

2. ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของ

ทั้งชั้น 

 4. ขั้นวดัและประเมนิผล   

 

1. ตรวจผลงาน KWLH Plus - 

Chart  ของแต่ละคู่ 

2. แจกแบบทดสอบยอ่ย เร่ือง 

ส่วนประกอบของดอก 

นกัเรียนแต่ละคนทาํแบบ 

ทดสอบยอ่ย เร่ือง ส่วน 

ประกอบของดอกเป็นราย 

บุคคล  และนําผลงานติดป้าย

นิเทศ 

   ส
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ส่ือการเรียนรู้ 

1. ดอกไม ้ เช่น  ดอกชบา  ดอกมะลิ  ดอกบานช่ืน  ดอกมะเขือ  ดอกฟักทอง (ดอกไมท่ี้มี 

ในทอ้งถิ ่น)  

2. ใบมีดเลก็ๆ หรือ มีดเหลาดินสอ 

3. แผนภาพ KWLH Plus - Chart  (สําหรับติดกระดานดาํ) 

4. ใบความรู้ เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 

5. ใบงาน KWLH Plus - Chart  เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 
 

แหล่งเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 

2. หอ้งคอมพิวเตอร์ 
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ใบความรู้ 

เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 

 

ดอก (Flowers) คือ อวยัวะสืบพนัธุ์ของพืชดอก      ดอกของพืชดอกมีลกัษณะขนาดและสีท่ี

ต่างกนัออกไป   

 

        

ส่วนประกอบของดอกพู่ระหง         

 

 

 

 

 

    

 

       

กลีบดอก 

เกสรเพศผู ้

กลีบเลี้ยง 

เกสรเพศเมีย 
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โดยทัว่ไปมีส่วนประกอบ 4 ชั้น คอื กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู ้ และเกสรเพศเมีย    

      1. กลีบเล้ียง   เป็นกลีบเลก็ ๆ สีเขียว  อยูช่ ั้นนอกสุดของดอก ในระยะท่ีดอก  เร่ิมผลิดอกออกมา

ใหม่ๆ  เราจะเห็นดอกตูมสีเขียว  เม่ือดอกตูมขยายโตขึ้น    สีเขียวท่ีหุม้ดอกจะแยกออกมารองรับ

กลีบดอกกลีบสีเขียวนั้นคือกลีบเลี้ยงนัน่เอง  กลีบเล้ียงจะทาํหน้าท่ีห่อหุม้ดอกตูม  และป้องกนั

อนัตรายใหก้ลีบดอกในขณะท่ียงัอ่อนอยู ่

 

 

                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลีบเลี้ยง 

กลีบเลี้ยง 

 

ดอกบวั ดอกบวั 

ดอกชบา ดอกโป๊ยเซียน 

   ส
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        2.  กลีบดอก   เป็นส่วนท่ีอยูถ่ดัมาจากกลีบเลี้ยง  กลีบดอกส่วนใหญ่  จะมีสีสวยสะดุดตาหลาย

ชนิดมีกลิ ่นหอม ช่วยลอ่แมลงใหม้าผสมเกสรและห่อหุม้เกสรขณะท่ียงัไม่บาน ความสวยงามของ

ดอกจะข้ึนอยู่กบัสี    ลกัษณะและจาํนวนของกลีบดอกเป็นสําคญั  กลีบดอกเป็นส่วนประกอบของ

ดอกที่บอบชํ้ าง่ายและร่วงโรยเร็วกวา่ส่วนประกอบอื่น 

 
   

        3. เกสรเพศผู้   อยู่ถดัจากกลีบดอกเขา้ไป เกสรเพศผูมี้หลายอนัเรียงกนัเป็นชั้น เป็นส่วนของ

ดอกที่จาํเป็นในการสืบพนัธุ์ โดยมีอบัเรณูอยู่ปลายกา้นเป็นถุงมี 2 พู   และ  มีถุงเรณู อยูภ่ายในแต่ละ

พู และภายในถุงเรณูมีละอองเรณ ูสีเหลืองอยู่เต็ม หนา้ท่ีของละอองเรณูคือสร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้ 
เม่ือเจริญเตม็ท่ี ถุงเรณูจะแตกและปลอ่ยละอองเรณูออกมา ละอองเรณูจะปลิวไปผสมกบัเกสรตวัเมีย  

 

 

ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกชบา 

กา้นชูอบัละอองเรณู 

 

อบัละอองเรณู 
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    4.  เกสรเพศเมีย    เป็นส่วนท่ีอยูต่รงกลางของดอก  อาจจะมีอนัเดียวหรือหลายอนัก็ได ้  เกสรเพศ

เมียโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย รังไข่ ท่ีอยูล่่างสุดบริเวณฐานรองดอก  ภายในรังไข่จะบรรจุ ออวลุ
หรือไข่อ่อนเลก็ ๆ ไว ้ เหนือรังไข่จะเป็นท่อยาวขึ้นมา   เรียกวา่  ก้านยอดเกสรเพศเมีย  ในท่อของ

ก้านยอดเกสรจะมีนํ้ าเหนียว ๆ อยู ่ เพ่ือนาํเช้ือเพศผูล้งมาผสมกบัเชื้อเพศเมียในรังไข่  และบนสุด

เป็นยอดเกสรเพศเมีย  ซ่ึงมี นํ้ าเหนียวๆ อยูเ่ช่นกนั  นํ้ าเหนียวๆ น้ีจะช่วยยึดเกาะเกสรเพศผูใ้หเ้ขา้มา

ผสมกบัเกสรเพศเมียไดดี้ขึ้น 

 

 
 

        ดอกท่ีมีส่วนประกอบทุกส่วนในดอกเดียวกนั เรียกวา่ ดอกสมบูรณ์ หรือดอกครบส่วน 

เช่น ดอกพริก ดอกหางนกยูง  ดอกกุหลาบ ดอกพู่ระหง  ดอกมะเขือ 

        ดอกท่ีมีส่วนประกอบไม่ครบทุกส่วนในดอกเดียวกนั เรียกวา่ ดอกไม่สมบูรณ์ หรือ

ดอกไม่ครบส่วน  เช่น ดอกมะละกอ  ดอกฟักทอง  ดอกบวบ ดอกตาํลึง ดอกมะระ 

         ดอกท่ีมีเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกนั เรียกวา่ ดอกสมบูรณ์เพศ เช่น 

ดอกพู่ระหง  ดอกบวั ดอกกุหลาบ ดอกกลว้ยไม ้

         ดอกท่ีมีเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยูค่นละดอก  เรียกวา่ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ เช่น 

ดอกบวบ ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ ดอกขา้วโพด 

ท่ีมา :  http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/chutima_n/plant/sec03p05.htm 

           http://www.panmai.com/Flower/Flower.shtml 

           http://www.hamanan.com/flower 

ยอดเกสรเพศเมีย 

ภาพขยายออวุล 

กา้นเกสรเพศเมีย 

รังไข ่

ออวุล 
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KWLH Plus – Chart  เร่ือง  ส่วนประกอบของดอก 
 

ช่ือ.......................................................................................ชั้น......................... เลขท่ี........................ 

ช่ือ.......................................................................................ชั้น......................... เลขท่ี........................ 
 

K 

นกัเรียนรู้อะไร 

มาบา้งแล้ว  

W 

นกัเรียนตอ้งการรู้อะไร 

L 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 

H 

จะหาความรู้เพิ่มเติม 

ไดอ้ย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ส
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KWLH  Plus – Chart  เร่ือง  ส่วนประกอบของดอก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapping /  แผนภาพความคิด   

Summarizing / สรุปใจความสําคญั 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 
 

ชื่อ......................................................................ชั้น................เลขท่ี...................วนัที่......................... 
 

คําช้ีแจง      เติมคาํตอบในช่องวา่ง  ( 12  คะแนน) 

 
 

1. จากภาพท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนเลอืกดอกไม ้1 ชนิด เรียงส่วนประกอบของดอกจากชั้นนอกไปสู่

ชั้นใน  ( ทกัษะการจาํแนก,  4  คะแนน) 

ตอบ  ดอกไมท่ี้เลอืก ช่ือ………………………..… 

         1………………..…2…………….……3…………………………4……………………. 

2. บอกส่ิงท่ีเหมือนกนัและส่ิงทีแ่ตกต่างกนัของดอกไมท้ั้ง 3 ชนิด  (  ทกัษะการจดัหมวดหมู่,  2 

คะแนน) 

ตอบ  ส่ิงท่ีเหมือนกัน คือ…………………………………………………..…………........... 

…………………………………………………………………………………………………          

ส่ิงท่ีแตกต่างกนั คือ………………………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………………… 

3.   เติมคาํลงในช่องวา่ง    (ทกัษะการเช่ือมโยง, 6 คะแนน) 
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เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง ส่วนประกอบของดอก 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. จากภาพท่ีกาํหนดใหน้กัเรียนเลอืกดอกไม ้1 ชนิด เรียงส่วนประกอบของดอกจากชั้นนอกไปสู่

ชั้นใน  ( 4  คะแนน) 

ตอบ  ดอกไมท่ี้เลอืก ช่ือ  (ตามท่ีนกัเรียนเลือก) 

1. กลีบเล้ียง   2.กลีบดอก   3. เกสรเพศผู ้  4. เกสรเพศเมีย 

 

2. บอกส่ิงท่ีมีเหมือนกนัและส่ิงท่ีแตกต่างกนัของดอกไม ้3 ชนิด ( 2 คะแนน) 

ตอบ  ส่ิงท่ีเหมือนกนั คอื……… กลีบเล้ียง  กลีบดอก  เกสรเพศผู ้ เกสรเพศเมีย…………. 

          สิ่งท่ีแตกต่างกนั คือ    (คาํตอบนกัเรียนอาจแตกต่างกนั ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน) 

 

 3. เติมคาํลงในช่องวา่ง   (6 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลีบเลี้ ยง 
 

รังไข่ 

 

อบัละอองเรณู 

เกสรเพศเมีย กลีบดอก 

กา้นชูอบัละอองเรณู 
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   แผนการจดัการเรียนรู้   วธีิสอนด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์            ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   พืช            จํานวน    10    ช่ัวโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก        เวลา           2    ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว1.1 เขา้ใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ี

ของระบบต่างๆ ของสิ่งมชีีวติท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใช้ในการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

 ตวัช้ีวดั ว1.1  ป5/2 อธิบายการสืบพนัธ์ุของพืชดอก การขยายพนัธ์ุ และนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1.     อธิบายการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิได ้

2.     บอกส่ิงท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชดอกได ้

3.     อธิบายวธีิการขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศยัเพศได ้

4.     บอกประโยชน์ของการขยายพนัธ์ุพืชได ้
 

สาระสําคัญ 

 -  พืชดอกมีการสืบพนัธ์ุทั้งแบบอาศยัเพศและแบบไม่อาศยัเพศ 

 -  การขยายพนัธ์ุพืชเพ่ือเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพืช ทาํไดห้ลายวิธีโดยการเพาะเมล็ด 

การปักชาํ การตอนกิ่ง การตดิตา การทาบกิ่ง การเสียบยอด และการเพาะเลี้ ยงเนื้อเยือ่ 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

 การถ่ายละอองเรณู คือ การท่ีละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย แลว้จะงอกหลอด

ละอองเรณูเขา้ไปตามกา้นเกสรเพศเมียของรังไข่จนถึงออวลุ เซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูจ้ะเขา้ไปผสมกบั

เซลลสื์บพนัธุ์เพศเมีย คือเซลลไ์ข่ในออวลุ    การผสมของเซลล์สืบพนัธุ์เพศผูก้บัเซลลไ์ข่  เรียกว่า  

การปฏิสนธิ  การสืบพนัธ์ุท่ีมีการปฏิสนธิ เรียกวา่ การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ  แมลง ลม ฝน คนและ

สัตวอ์ื่นๆ  ช่วยในการถ่ายละอองเรณู 
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 การขยายพนัธ์ุพืช คอื การทาํใหม้ตีน้พืชมากขึ้น ทาํไดห้ลายวธีิ เช่น การปักชาํ  การตอนกิ ่ง 

การติดตา การตอ่กิ ่ง การทาบกิ่ง การเลี้ยงเน้ือเยือ่  เป็นการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ 

             ทักษะ/กระบวนการ 

  1.   ทกัษะการสืบคน้ขอ้มลู 

                           2.   ทกัษะการคิดวเิคราะห์  

2.1 การจาํแนก   

2.2 การจดัหมวดหมู่   

2.3 การสรุปความ 

2.4 การเชื่อมโยง 

2.5 การประยกุต ์

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.    มีความสนใจใฝ่รู้ 

2.    กระตือรือร้นในการเรียน 

3.    รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

4.    รับผิดชอบ 
 

ความเข้าใจท่ีคงทน 

 นกัเรียนสามารถสรุปไดว่้า การสืบพนัธุ์ของพืชดอก  มี  2  วธีิ คือ  

1. การสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ  ม ี2 ขั้นตอนคือ การถ่ายละอองเรณู และการปฏิสนธิ  

        2. การสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ โดยใช ้กิ่ง ใบ ราก ลาํตน้  ไดแ้ก่ การปักชาํ การตอนกิ่ง 

 การติดตา การทาบกิ่ง การเสียบยอด และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

 1. KWLH Plus – Chart   เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 

 2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
 

การวดัและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการปฏิบตักิิจกรรมระหวา่งเรียน  

2.  ตรวจผลงาน  KWLH Plus – Chart    

3.  ตรวจแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน 
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การประเมินผลงาน/ช้ินงาน 

1.  Rubrics การใหค้ะแนนชิ้นงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ

คาํถามลงใน

ตาราง KWLH 

-บนัทึกคาํตอบได ้

ครบทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถาม 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อ่านได้

ครบถว้น 

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ได ้3  แหล่งขึ้นไป  

-บนัทึกคาํตอบได ้

ครบทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบั

คาํถามเป็นส่วน

ใหญ ่

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อ่านได้

เป็นส่วนใหญ ่

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ได ้2  แหล่ง  

-บนัทึกคาํตอบได้

ครบทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถาม

เป็นส่วนนอ้ย 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อา่นไดเ้ป็น

ส่วนนอ้ย 

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ได ้ 1 แหล่ง  

 

-บนัทึกคาํตอบได ้

ไมค่รบทุกรายการ

และไมส่อดคลอ้ง

กบัคาํถาม 

- ระบุใจความ

สาํคญัจากเร่ืองท่ี

อ่านไมไ่ด ้

- ระบแุหล่ง

คน้ควา้ไม่ได ้  

 

แผนภาพ

ความคิด 

(Mapping) 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์

ครบถว้น 

 -จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดค้รบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด3 

สีข้ึนไป 

-รูปแบบแปลกใหม่ 

ให้ราย ละเอียด

เช่ือมโยงความคิด

จากเน้ือหาได ้

ครบถว้น 

-เป็นระเบียบไม่มี

รอยลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์เป็น

ส่วนใหญ ่

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

3 สี 

-รูปแบบแปลกใหม่ 

ให้รายละเอียด

เช่ือมโยงความคิด 

จากเน้ือหาไม่

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแตมี่

รอยลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์เป็น

ส่วนนอ้ย 

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

2 สี 

-รูปแบบไม่แปลก

ใหม่ ให้รายละเอียด

เช่ือมโยงความคิด 

จากเน้ือหาไม่

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแตมี่

รอยลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึง

ความไมเ่ขา้ใจ 

-จดัระบบการ

เขียนแสดง

ความคิดหลกัและ

รองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

1 สี 

-รูปแบบไม่แปลก

ใหม่ ไม่มีราย 

ละเอียดเช่ือมโยง

ความคิดจาก

เน้ือหา 

-ไม ่เป็นระเบียบ 

มีรอยลบขีดฆ่า 
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รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การสรุปใจความ

สําคญั 

(Summarizing) 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ครบถว้นถูกตอ้ง มี

การรียงลาํดบั

ความคิดต่อเน่ือง

ชดัเจน  ใจความ

สมบูรณ์ดว้ยสาํนวน

ภาษาของตนเองและ

ส่ือความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ครบถว้นถูกตอ้ง 

แตก่ารรียงลาํดบั

ความคิดไม่ตอ่เน่ือง  

ใจความสมบูรณ์

โดยใชภ้าษาเดิม

ของเร่ืองที่อ่านและ

ส่ือความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ถูกตอ้งเป็นส่วน

ใหญ ่มีการรียง

ลาํดบัความคิด

ต่อเน่ืองชดัเจน  

โดยใชภ้าษาเดิม

ของเร่ืองท่ีอ่าน 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัไม่ครอบคลมุ 

ไมถู่กตอ้งและ

เรียงลาํดบัความคิด

ไมต่่อเน่ือง หรือ

คดัลอกจากขอ้ความ

เดิมของเร่ืองที่อ่าน 

 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10   คะแนน อยู่ในระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 
 

 2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก  4 ขอ้ ( 16  คะแนน ) 
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แบบประเมินช้ินงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก 

 

ช่ือ-สกุล 

รายการท่ีประเมิน 

รวม ระดบั

คุณภาพ 

KWLH แผนภาพ

ความคิด 

การสรุป

ใจความสําคญั 

4 4 4 12 

คู่คิด 1 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 2 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 3 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 4 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 5 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10   คะแนน อยู่ในระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 

 

ลงชื่อ.......................................ผูป้ระเมนิ 

       (........................................................) 

   ส
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก 

คําช้ีแจง  แบบประเมินฉบบันี้  เป็นการประเมินเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมของ

นกัเรียน โดยพิจารณาว่า นกัเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมตรงกบัรายการใด ให้ใส่เคร่ืองหมาย  

      ถา้ไม่มีให้เวน้วา่ง 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 
มีค

วา
มส

นใ
จใ
ฝ่รู้

 

กร
ะตื

อรื
อร้

นใ
นก

าร
เรี
ยน

 

รับ
ฟัง

คว
าม
คิด

เห็
นข

อง
ผู้อื่

น 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

สรุป 

ผ่าน/ 

ไมผ่่าน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

รวม (คน)       

คิดเป็นร้อยละ       

 

เกณฑ์การประเมิน  นกัเรียนมีพฤติกรรม 3  รายการข้ึนไป ถือวา่ผ่านเกณฑ ์

 

      ลงชื่อ.......................................ผูป้ระเมนิ 

      (........................................................) 

 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

188 

 

แบบบันทึกคะแนนทดสอบย่อย  เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

แบบทดสอบย่อย (คะแนน) 
รวม 

ขอ้1 ขอ้2 ขอ้3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 

2 2 2 2 4 12 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

รวม       

เฉลี่ย       

คิดเป็นร้อยละ       

 

 

 

ลงชื่อ.......................................ผูบ้นัทึก 

       (........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

189 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

1. การเตรียมความพร้อม 1. ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

และทบทวนวธีิการเรียนรู้และ

การใชต้าราง KWLH Plus  

ร่วม กบักิจกรรมการเรียนแบบ

คู่คิด 

นกัเรียนทาํความเขา้ใจและ

ซกัถามส่ิงท่ีสงสัย 

 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้

และฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

  2.1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

 2.2 ขั้นกิจกรรม  ครูเสนอ

หวัขอ้เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - 

เรียนรู้ร่วมกนั  ตามขั้นตอน  

KWLH plus  โดยใช้ KWLH  

plus - Chart ดงัน้ี         

       ขั้นท่ี 1 K: What we know  

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่มี

ความรู้อะไรบา้งแลว้เก่ียวกบั

หวัขอ้ท่ีครูกาํหนด แลว้จบัคู่

แลกเปลี่ยนความคิด   ร่วมกนั

บนัทึกในช่อง K 

 

 

1. ใหน้กัเรียนดูภาพ “แมลงบิน

ตอมดอกไม”้ สนทนาซกัถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพหรือ

ประสบการณ์ท่ีเคยเห็น 
 

2. ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง “การ

สืบพนัธุ์ของพืชดอก” สนทนา 

และกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 

ตรวจสอบความรู้เดิม เก่ียวกบั

การสืบพนัธุ์ของพืชดอก  

พร้อม กบั แจกใบงาน KWLH 

Plus –Chart แลว้ใหจ้บัคู่

แลกเปลี่ยนความคิดกนั 

 

 

1. นกัเรียนร่วมแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัภาพหรืออาจ

ออกมาเล่าประสบการณ์  2-3  

คน 
 

2. นกัเรียนคิด ตรวจสอบ

ความรู้เดิมวา่ตนเองรู้อะไรบา้ง

แลว้  และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกบัคู่ของตน แลว้บนัทึก

ลงในช่อง K  

 

ขั้นท่ี 2 W: What we want to 

know นกัเรียนคิดตอบคาํถาม 

ตอ้งการรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ี

กาํหนด แลว้แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกบัคู่  ร่วมกนับนัทึกใน

ช่อง W 

 

3. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดตั้ง

คาํถามสิ่งที่นกัเรียนตอ้งการรู้

เก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุของพืช

ดอก  เช่น   พืชดอกมีการ

สืบพนัธุ์อยา่งไร     มีปัจจยั

ใดบา้งท่ีเก่ียว ขอ้งกบัการ

สืบพนัธุ์  แลว้ใหแ้ลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกบัคู่  

3. นกัเรียนแต่ละคนคิดตอบ

คาํถาม  สิ่ งท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้

เก่ียวกบัการสืบพนัธุ์ของพืช

ดอก มีอะไรบา้ง และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู่

แลว้บนัทึกในช่อง W 
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
    

 ขั้นท่ี 3  L : What we have 

learned  หลงัจากอ่านหรือ

ศึกษาเร่ืองแลว้ นกัเรียนคิด

ตอบคาํถาม วา่ไดเ้รียนรู้

อะไรบา้ง   แลว้แลกเปลี่ยนส่ิง

ท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู่ ร่วมกนับนัทกึ

ในช่อง L 

 

 

 

 

 

 

  ขั้นท่ี 4  H : How can we 

learn more  นกัเรียนคิดตอบ

คาํถาม วา่จะหาความรู้เพิ่มเติม

ไดอ้ย่างไร แลกเปลี่ยนความคิด

กบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง H  

 

 

 

   ขั้นท่ี 5 Mapping   นกัเรียน

คิดวเิคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้  (จาํแนก/จดัหมวดหมู่/

เช่ือมโยง) แลกเปลี่ยนความคิด

กบัคู่ แลว้ร่วมกนัจดัทาํเป็น

แผนภาพความคิด 

 

 

4. ครูแจกใบความรู้ เร่ือง “การ

สืบพนัธุ์ของพืชดอก” ให้

นกัเรียนอ่านในใจเป็น

รายบุคคลใหล้ะเอียดและทาํ

ความเขา้ใจ 
 

5. กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนั

จดัลาํดบัเน้ือหา ท่ีไดเ้รียนรู้ 

ตรวจสอบกบัความรู้เดมิและ

คาํถามที่ต ั้งไวใ้นช่อง W ว่า

ตอบคาํถามไดค้รบทุกขอ้

หรือไม่  แลว้แลกเปลี่ยนส่ิงท่ี

ไดเ้รียนรู้กบัคู ่
 

6. กระตุน้ใหน้กัเรียนบอก

แหล่งขอ้มูลท่ีจะศึกษาคน้ควา้

หาความรู้เพิ่มเตมิเพือ่ตอบ

คาํถามที่ยงัหาคาํตอบไม่ได ้

แลว้ใหแ้ลกเปลี่ยนความคิดกบั

คู่  ร่วมกนับนัทึกลงในช่อง H 

 

 

7. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้  (จาํแนก/จดัหมวดหมู่/

เช่ือมโยง) แลกเปลี่ยนความคิด

กบัคู่ จดัทาํแผนภาพความคิด  

 

 

 

4. นกัเรียนแต่ละคนอ่านใบ

ความรู้  คิดวเิคราะห์ใจความ

สําคญัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้   แลว้จบัคู่

สนทนาสิ่งที่ไดรู้้จากการอ่าน 

แลว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

จดัลาํดบัเน้ือหา และบนัทึก ลง

ในช่อง L  

5. แต่ละคนตรวจสอบความรู้ที่

ไดเ้รียนรู้กบัส่ิงท่ีตอ้งการรู้

ช่วยกนัแยกคาํถามที่ยงัหา

คาํตอบไม่ได ้
 

 

 

 

6.นกัเรียนแต่ละคนคิดวา่จะหา

ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากแหล่ง

ใดบา้ง และแหล่งขอ้มูลท่ีจะ

ศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือตอบคาํถามท่ี

ยงัหาคาํตอบไม่ได ้  

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  แลว้

บนัทึกลงในช่อง H 

 

7. นกัเรียนคิดวเิคราะห์ขอ้มูลที่

ไดจ้ากการเรียนรู้  แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่  สร้างแผนภาพ

ความคิด ในช่องแผนภาพ

ความคิด ระบายสีใหส้วยงาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

   ขั้นท่ี 6 Summarizing  

นกัเรียนคิดวเิคราะห์สรุป

ใจความสําคญั และการนาํไป

ประยุกต์ใช ้แลว้แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่ และร่วมกนั

บนัทึกในช่องสรุป 

8. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด และ

ช่วยกนัสรุปความรู้กบัคู่ 

 

 

8.นกัเรียนคิดวเิคราะห์สรุป

ใจความสําคญั และการนาํไป

ประยุกต์ใช  ้แลว้แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่ และร่วมกนั

บนัทึกในช่องสรุป 

3.  ขั้นสรุปบทเรียน   

          3.1  แต่ละคูน่าํผลงาน  

KWLH Plus –Chart  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคูอ่ื่น 

          3.2  ร่วมกนัสรุปเป็น

ความรู้ของทั้งชั้น 

1. ใหน้กัเรียนแต่ละคูน่าํเสนอ

ผลงาน KWLH-Plus – Chart

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคูอ่ื่นๆ 

2. กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนั

สรุป 

 

1. แต่ละคูน่าํเสนอผลงาน 

KWLH-Plus – Chart 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่นๆ  

2. ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของ

ทั้งชั้น 

4.  การวดัและประเมินผล 1. ตรวจผลงาน KWLH Plus - 

Chart  ของแต่ละคู่ 

2.ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ

ย่อย เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช

ดอกเป็นรายบุคคล 

นกัเรียนแต่ละคนทาํ

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การ

สืบพนัธ์ุของพืชดอก 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1.    ภาพแมลงบินตอมดอกไม ้

2.    ใบความรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 

3.    ใบงาน KWLH Plus - Chart  เร่ือง การสืบพนัธุ์ของพืชดอก 
 

แหล่งเรียนรู้ 

1.   หอ้งสมุด 

2.   หอ้งคอมพิวเตอร์ 
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ใบความรู้ 

เร่ือง  การสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
 

  

ธรรมชาติจะช่วยให้ผลและเมลด็ของพืชดอก สามารถแพร่พนัธ์ุไปยงัท่ีใหม่ได ้โดยวธีิ

แพร่กระจายของผลและเมลด็ต่างกนัออกไป การแพร่กระจายนี้ จะทาํใหเ้มล็ดซ่ึงมีตน้ออ่นท่ีเกิดจาก

การปฏิสนธิระหว่างเซลลสื์บพนัธุ์เพศผูใ้นละอองเรณูกบัเซลลไ์ข่ในออวลุ แลว้เจริญเติบโตเป็นตน้

ใหม่ได ้การแพร่พนัธุ์ของพืชดอกแบบท่ีตอ้งใชเ้ซลลสื์บพนัธุ์มาผสมกนันี้จะเรียกว่า “การสืบพันธ์ุ
แบบอาศัยเพศ” 

 

  

 

 

 

 

นอกจากพืชดอกจะแพร่พนัธ์ุโดยการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศแลว้ พืชดอกยงัแพร่พนัธ์ุโดย

ไม่ตอ้งอาศยัเซลลสื์บพนัธุ์หรือไมต่อ้งอาศยัการสร้างเมลด็ไดอี้กดว้ย  การแพร่พนัธุ์แบบน้ี เรียกวา่ 

 “การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ”  เช่น  การแตกหน่อ  นอกจากน้ีเรายงันาํส่วนต่างๆ ของพืชดอกมา

ใชข้ยายพนัธุ์ดว้ยวธีิต่างๆ เช่น การปักชาํ การโนม้กิ ่ง  การตอน  การติดตา  การทาบกิ่ง  และการ

เพาะเลี้ ยงเนื้อเยือ่ 

 

การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ 

 

 ดอกมีความสําคญัตอ่พืชดอกมาก ไม่ว่าดอกจะมีลกัษณะ ขนาด รูปร่าง สีสันเป็นอยา่งไร  

อยู่ตรงส่วนใดของตน้ก็ตาม ดอกก็จะใชเ้พ่ือการสืบพนัธ์ุของพืชดอกทั้งสิ้น ซ่ึงการสืบพนัธุ์โดยใช้

ดอก ของพืชน้ี จะมีขั้นตอนทีส่ําคญั 2 ข ั้นตอน เกิดขึ้นต่อเน่ืองกนัตามลาํดบั คอื 

1. การถ่ายละอองเรณู 

2. การปฏิสนธิ 
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1. การถ่ายละอองเรณู 

การถ่ายละอองเรณู หมายถึง การท่ีละอองเรณูเคลื่อนท่ีไปตกลงบนยอดของเกสร 

เพศเมีย  ซ่ึงจะเกิดขึ้นเม่ืออบัเรณูแก่จดั ก็จะแตกตวัทาํให้ละอองเรณูท่ีอยูภ่ายในกระจายออกมา  แลว้

ปลิวไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียภายในดอกเดียวกนัหรือคนละดอกก็ได ้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัปัจจยั 

ท่ีช่วยใหเ้กิดการถ่ายละอองเรณู เช่น กระแสลม  นํ้ าฝน หรือแมลง   โดยเฉพาะแมลง สามารถบินไป

ตอมดอกไมค้ราวละมากๆ ทั้งดอกเดียวกนั ต่างดอกกนั และต่างตน้กนั สําหรับมนุษยน์ั้น สามารถ

เลือกผสมเกสรไดต้ามท่ีตอ้งการ บางคร้ังถึงกบัทาํการผสมขา้มพนัธ์ุ ซ่ึงหมายถึง การผสมพนัธ์ุพืช

ประเภทเดียวกนัแตต่่างพนัธุ์กนั เพ่ือใหไ้ดพื้ชท่ีมีลกัษณะตามท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกนั การถ่ายละอองเรณูขา้มดอกท่ีอยู่ในตน้เดียวกนั 

การถ่ายละอองเรณูขา้มดอกท่ีอยูค่นละตน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

194 

 

 

ปัจจัยท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณู  
            ปัจจยัที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู เพ่ือใหพ้ชืมีดอกเกิดการปฏิสนธิ สร้างผลและเมล็ด 

ในการสืบพนัธ์ุ ไดแ้ก่  

             1. ลม เป็นตวัช่วยพดัพาละอองเรณูใหไ้ปตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย มกัเกิดกบัดอกท่ีมี 

ขนาดเลก็ มนีํ้ าหนกัเบา ไม่มกีลิ่น และมีเป็นดอกจาํนวนมาก เช่น ดอกของพืชตระกลูหญา้ชนิด 

ต่าง ๆ  

 

 

    2. สัตว์   ไดแ้ก่ แมลง  ผึ้ง ผีเส้ือ  นกบางชนิด คา้งคาวบางชนิด     แมลงมีบทบาทสําคญัมาก

ในการถ่ายละอองเรณูของพืชดอก   มกัเกิดกบัดอกท่ีมีสีสวย มีกลิน่หอม หรือมีต่อมนํ้ าหวาน ซ่ึงเป็น

ตวัล่อใหแ้มลงเขา้มาดูดนํ้ าหวาน   ขณะท่ีแมลงตอมดอกไมเ้พ่ือดูดกินนํ้ าหวานในดอกไม ้ละออง

เรณูจะติดไปกบัส่วนต่างๆของแมลง เช่น ปีก ขา และส่วนปาก เม่ือแมลงบินไปเกาะดอกไมอ้ื่น 

ๆ       ก็จะนาํละอองเรณู  ไปติดท่ียอดเกสรเพศเมียของดอกนั้น ทาํใหเ้กิดการถ่ายละอองเรณู  การใช้

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  ในปัจจุบนัทาํใหแ้มลงหลายชนิดทั้งท่ีเป็นประโยชนแ์ละเป็นโทษก็จะตายไป  
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              3. นํ้า อาจเป็นนํ้ าท่ีเรารดให้แก่พชืหรือนํ้ าฝนท่ีตกลงมา จะเป็นตวัพาละอองเกสรเพศผู ้
จากดอกท่ีอยูด่า้นบนใหไ้ปตกลงบนยอดเกสรตวัเมียของดอกทีอ่ยูด่า้นล่างได ้ 

 
 

4. คน ทาํการถ่ายละอองเรณู เพื่อใหพื้ชเกิดการผสมพนัธ์ุ และไดพื้ชท่ีมีลกัษณะพนัธ์ุดี 

ตามท่ีตอ้งการ 
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2. การปฏิสนธิ 

หลงัจากท่ีเกิดการถ่ายละอองเรณูแลว้ ละอองเรณูซ่ึงมีเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูจ้ะงอกท่อ 

หรือหลอดขนาดเล็กท่ีเรียกว่า หลอดละอองเรณู แทงลงไปตามกา้นเกสรเพศเมียจนถึงบริเวณโคน

เกสรเพศเมียท่ีมีรังไขอ่ยู ่ ต่อจากนั้นจะผ่านเขา้ไปในออวลุที่มีเซลลสื์บพนัธุ์เพศเมียหรือเซลล์ไข่อยู่

ภายใน  และเซลลสื์บพนัธุ์เพศผูห้รือสเปิร์มจะเขา้ผสมกบัเซลล์ไข่ ซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีว่า “การ

ปฏิสนธิ” ถา้ในรังไข่มีจาํนวนออวุลหลายอนัก็ตอ้งใช้ละอองเรณูหลายอนัดว้ย  เพราะละอองเรณูแต่

ละอนัจะงอกหลอดเพ่ือนาํเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูเ้ขา้ผสมกบัไข่ในออวุลไดเ้พียงครั้ งเดียวเท่านั้น 

 

          

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

197 

 

 

การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ 

        

การขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ    เป็นวธีิการนาํเอาส่วนต่างๆ ของพืช เช่น  

ลาํตน้ใตด้ินของข่า    ไหลของใบบวับก     รากของกระชาย    ใบของเศรษฐีเงินหมืน่       นอกจากน้ี

ยงัมีการขยายพนัธ์ุพืชโดยการแตกหน่อ    การตอน  การปักชาํ การติดตา การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง  

วธีิการดงักล่าวเป็นการดาํรงลกัษณะท่ีดขีองพชืนั้นไว ้

 การแตกหน่อ    

 เป็นวธีิแพร่พนัธ์ุของพืชดอกบางชนิด โดยมีการสร้างส่วนท่ีมีขนาดเล็กแทงขึ้นมาจากดิน

ใกลก้บัตน้เดิม เรียกส่วนที่แทงโผล่ขึ้นมาเหนือดินน้ีวา่ “หน่อ” ซ่ึงจะเจริญเป็นพืชตน้ใหม่ได ้ ทาํให้

มีจาํนวนตน้พืชนั้นมากข้ึนเร่ือยๆ  เช่น กลว้ย   ไผ่  พุทธรักษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลว้ย    ไผ ่    พุทธรกัษา 

 

 การแตกหน่อของพืชดอก  มกัจะเกิดข้ึนตรงส่วนท่ีเป็นลาํตน้ใตดิ้น ดงันั้นหน่อของกลว้ย  

ไผ่ และพุทธรักษา จะแตกออกมาจากส่วนของลาํตน้ท่ีอยู่ใตดิ้นทั้งส้ิน ลาํตน้ใตด้ินของพชืเหล่าน้ี

เรียกวา่ “เหงา้”   ลาํตน้ใตดิ้นของพืชบางชนิดเรียกวา่ “แง่ง”   เช่น แง่งขิง แง่งข่า และบางชนิด

เรียกวา่ “หวั”  เช่น หวัเผือก หวัแหว้ เป็นตน้ 
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 การปักชํา  

 เป็นการทาํให้กิ ่งหรือตน้พืชเกิดรากหลงัจากท่ีตดักิ่งหรือตน้ออกจากตน้แม่แลว้ การปักชาํมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

          

พืชท่ีนิยมใชข้ยายพนัธ์ุดว้ยการปักชาํ ไดแ้ก่  ออ้ย พลูด่าง ชบา โป๊ยเซียน   มนัสําปะหลงั  

เข็ม สะระแหน่  คุณนายต่ืนสาย  เป็นตน้ 
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การตอน     

 การตอน เป็นวธีิการขยายพนัธ์ุพืช โดยการทาํให้กิ ่งพชืออกรากขณะท่ียงัติดอยูก่บัตน้เดิม  

กิ ่งท่ีจะใช้ตอน ตอ้งเลือกกิ ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป ใบงาม ไม่มีโรค หรือแมลงทาํลาย 

ไดรั้บแสงแดดสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

        พืชท่ีนิยมใชข้ยายพนัธุ์ดว้ยการตอนกิ่ง เช่น   มะม่วง   ลาํไย   ลิน้จ่ี  ส้มเขียวหวาน ส้มโอ 

กระทอ้น กุหลาบ ละมุด   เป็นตน้ 
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       นอกจากการตอนกิ่ง  และการปักชาํแลว้    ยงัมีการขยายพนัธ์ุพืชโดยใชก้ารเช่ือมส่วนของตน้พืช

เขา้ดว้ยกนั   เพื่อใหส่้วนของพชืนั้นๆ ติดกนัและเจริญตอ่ไปเหมือนกบัเป็นตน้พืชตน้เดียวกนั ส่วน

ของตน้พืชท่ีต่ออยูท่างส่วนบนหรือทาํหนา้ที่เป็นราก เรียกวา่ กิ ่งพนัธ์ุดี     และส่วนของพืชที่ต่ออยู่

ทางส่วนล่างหรือทาํหนา้ทีเ่ป็นราก  เรียกวา่ ตน้ตอ    วิธีการน้ีแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ   การติดตา   การ

ต่อกิ่ง   และการทาบก่ิง  พืชท่ีนิยมใชข้ยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีินี้  ไดแ้ก่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน กุหลาบ 

พุทรา ขนุน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

            ปัจจุบนัเกษตรกรไดน้าํวธีิการติดตามาใชใ้นการเพิม่ผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น  

มะม่วง ลาํไย และลิน้จ่ี  รวมทั้งไมด้อกไมป้ระดบั เช่น กุหลาบ   นอกจากนี้ยงัมีการทาํต้นไมแ้ฟนซี  

ซ่ึงหมายถึง การนาํตาของพืชชนิดเดียวกนั แต่ต่างพนัธ์ุกนัหลายๆ พนัธ์ุมาติดไวบ้นตน้ตอเดียวจึงทาํ

ใหมี้กิ่งพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตหลากหลายอยู่บนตน้เดียวกนัได ้โดยจะนิยมทาํกบัพืชพวกเฟ้ืองฟ้า กุหลาบ 

และมะม่วง 
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การติดตา 

การติดตา เป็นวธีิการขยายพนัธ์ุพชืโดยนาํส่วนท่ีเรียกว่า “ตา” ของพืชท่ีตอ้งการขยายพนัธ์ุ 

ซ่ึงเป็นพนัธุ์ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุดีไปติดกบัพืชประเภทเดียวกนัอกีตน้หน่ึงท่ีเรียกวา่ “ตน้ตอ” โดยตน้ตอ

มกัจะเป็นพนัธุ์พื้นเมืองหรือพนัธุ์ท่ีไมดี่ แต่มีความทนทานต่อโรคและสิ่งแวดลอ้มดีกวา่ตน้พนัธุ์ดี 

ตน้ตอทาํหน้าท่ีสร้างอาหารใหก้บัตาพนัธุ์ดี  ซ่ึงจะงอกและเจริญเป็นกิ ่งพนัธ์ุท่ีดี ใหผ้ลผลิตตามท่ีเรา

ตอ้งการ   วิธีการติดตา มีข ั้นตอน ดงันี้ 
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การทาบก่ิง 

 การทาบกิ ่ง เป็นการขยายพนัธุ์โดนนาํกิ่งของพืชพนัธ์ุดีทีเ่ราตอ้งการมาทาบกบัพืชตน้ตอท่ี

เป็นพืชประเภทเดียวกนั แต่เป็นพนัธุ์พ้ืนเมอืงทาํใหไ้ดพ้นัธ์ุดีอยูบ่นตน้ตอพนัธ์ุพ้ืนเมือง มีวิธีการ

ดงัน้ี 

1. ใชมี้ดเฉือนท่ีบริเวณกิ่งพนัธ์ุดีและเฉือนตน้ตอให้ถึงเนื้อเป็นแผลยาว ประมาณ 1- 2 นิ้ว  

โดยพยายามใหบ้ริเวณแผลเรียบ 

 

 

 

 

 

 

 

2. นาํกิ่งพนัธ์ุดีมาทาบกบัตน้ตอโดยใหร้อยแผลแนบกนัสนิทพอดี แลว้มดัดว้ยเชือกฟาง 

รอบบริเวณท่ีทาบกนัใหแ้น่น พนัดว้ยพลาสติกอกีช ั้นหน่ึงเพ่ือกนันํ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

3. ทิ้งไวจ้นเห็นวา่รอยแผลท่ีทาบกนัเช่ือมติดกนัดีแลว้จึงตดักิ่งพนัธุ์ดี ตรงบริเวณใตร้อย 

แผลแลว้ตดัยอดของตน้ตอออก จะไดพื้ชพนัธ์ุดีท่ีสามารถจะนําไปปลูกในท่ีอื่นๆ ได ้
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การต่อก่ิง 

 การต่อกิ่ง คอื การนาํกิ ่งพนัธ์ุที่มีตามากกวา่ 1 ตา ขึ้นไปมาเสียบเขา้กบัพืชตน้ตอท่ีแขง็แรง 
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  การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือ 

                 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่เป็นเทคโนโลยกีารขยายพนัธ์ุพืช  เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนมากในระยะเวลา

อนัส้ัน โดยเป็นการเพาะเลี้ ยงส่ิงมีชีวติเฉพาะส่วนเท่านั้น ไม่ใชพื้ชทั้งตน้ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่

พืช   ทาํโดยนาํเอาเน้ือเย่ือของพืชในส่วนท่ีกาํลงัเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว    เช่น ที่ปลายยอด

อ่อน   ตาขา้ง ดอก ใบ เนื้อเยือ่ หรือส่วนประกอบของพืชท่ีเป็นเน้ือเย่ือเจริญมา เพาะเลี้ยงในอาหาร

สังเคราะห์ท่ีอยู่ในสภาวะปลอดเช้ือ ซ่ึงเป็นอาหารท่ีเน้ือเยือ่นั้นตอ้งการ  พร้อมทั้งสารท่ีกระตุน้ โดย

จดัและควบคุมสภาพแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดเชื้อ มีอุณหภูมิ ความช้ืน และแสงสวา่ง ท่ีตอ้ง

เอื้อต่อชิ ้นส่วนของพืชจะเจริญเติบโตได ้

                การเจริญเติบโตของเน้ือเยือ่นั้น ๆ    ทาํใหเ้ซลลข์องพืชแบ่งตวัเพิ่มจาํนวนมากมายเป็นกลุ่ม

เซลล์ท่ีเรียกว่า  แคลลสั (Callus)         เราจึงสามารถบงัคบัใหเ้น้ือเยื่อน้ีเจริญเติบโตข้ึนเป็นตน้ออ่นได้

เม่ือมสีภาวะท่ี เหมาะสมและแบ่งเน้ือเย่ือเหล่าน้ี ไปเลี้ยงในอาหารใหม่จนเจริญเติบโตเป็นตน้ใหม่

จาํนวนมากมายตามตอ้งการ  วิธีน้ีใชก้นัมากในการกระจายพนัธ์ุพืชบางชนิดท่ีมีความสําคญัทาง

เศรษฐกิจ  เช่น กลว้ยไม ้หน้าววั ตน้สัก หวาย กลว้ย ขา้ว เป็นตน้ 

         การเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่มีประโยชนต่์อการปรับปรุงพนัธุ ์   เพ่ือใหพ้ชืผลติสารสําคญับางชนิด 

เช่น   ยารักษาโรค หรือเพ่ือใหไ้ดพื้ชท่ีมีลกัษณะพึงประสงค์   เช่น การใชส้ารเคมีหรือรังสี   ชกันาํให้

พืชท่ีเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ไวเ้กิดการกลายพนัธ์ุ ซ่ึงอาจทาํใหไ้ดด้อกหรือผลท่ีมขีนาดใหญ่ขึ้น  

 

   

 

ท่ีมา  :   http://www.bwc.ac.th/Science/sumena/cell4.htm 

         :   http://www.thaigoodview.com/node/94097 

         :   http://school.obec.go.th/wattammaram/web_tow/web-s.html 

        :   หนงัสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   กรมวชิาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
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KWLH Plus – Chart  เร่ือง  การสืบพันธ์ุของพืชดอก 
 

ช่ือ.....................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี............... 

ช่ือ.....................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี............... 

 

K 

นกัเรียนรู้อะไร 

มาบา้งแลว้ 

 

 

 

 

 

 

W 

นกัเรียนตอ้งการ

รู้อะไร 

 

 

 

 

 

 

L 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้

อะไร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

H 

จะหาความรู้

เพิ่มเติม 

 ไดอ้ยา่งไร 
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KWLH PLUS – Chart  เร่ือง  การสืบพันธ์ุของพืชดอก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapping /  แผนภาพความคิด   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

207 

 

KWLH PLUS – Chart  เร่ือง  การสืบพันธ์ุของพืชดอก (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summarizing / สรุปใจความสําคญั 
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แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก 
 

ช่ือ......................................................................ชั้น................เลขท่ี...................วนัท่ี......................... 

คําช้ีแจง      เติมคาํตอบในช่องวา่ง  (ขอ้ 1-3 ทกัษะการสรุปความ, ขอ้ 4-5 ทกัษะการประยกุต ์) ขอ้ 

1-4  ขอ้ละ 2 คะแนน  ขอ้ 5.  4  คะแนน  รวม  12   คะแนน 
 

1. การถ่ายละอองเรณู  หมายถึง……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..………………..…………

………………………………………………………………………………………..…( 2 คะแนน) 
 

2. การปฏิสนธิ หมายถึง  ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…… ( 2 คะแนน) 

        3.  ส่ิงทีช่่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชดอก ไดแ้ก่………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  ( 2 คะแนน) 

         4.  มีวธีิการใดบา้งท่ีจะทาํให้ไดต้น้กุหลาบท่ีมีดอกหลายสีอยู่บนตน้เดยีวกนั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…(2 คะแนน) 

          5.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ืองการสืบพนัธุ์ของพืชดอกไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………(4  คะแนน) 
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เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวการตอบ 

         1. การถ่ายละอองเรณู หมายถึง การท่ีละอองเรณูไปตกลงบนยอดของเกสรตวัเมีย  และจะงอก

หลอดละอองเรณูเขา้ไปตามก้านเกสรเพศเมียของรังไข่จนถึงออวลุ 

         2. การปฏิสนธิ  หมายถึง การผสมของเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูก้บัเซลลไ์ข่ ของสืบพนัธ์ุเพศเมีย  

         3. ส่ิงทีช่่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชดอกไดแ้ก่  1) ลม เป็นตวัช่วยพดัพาละอองเรณูใหไ้ป

ตกลงบนยอดเกสรตวัเมีย   2) สัตว ์  ไดแ้ก่ แมลง  ผึ้ง ผีเส้ือ  นกบางชนิด คา้งคาวบางชนิด     3)  นํ้ า 

นํ้ าท่ีเรารดตน้ไม ้หรือนํ้ าฝนท่ีตกลงมา จะเป็นตวัพาละอองเกสรตวัผูจ้ากดอกท่ีอยูด่า้นบนใหไ้ปตก

ลงบนยอดเกสรตวัเมียของดอกท่ีอยูด่า้นล่าง 4) คน ทาํการถ่ายละอองเรณู เพ่ือใหพื้ชเกิดการผสม

พนัธ์ุ และไดพื้ชท่ีมลีกัษณะพนัธ์ุดีตามท่ีตอ้งการ 

         4.  วิธีการท่ีจะทาํให้ไดต้น้กุหลาบท่ีมีดอกหลายสีอยูบ่นตน้เดียวกนั ไดแ้ก่  การติดตา  การทาบ

กิ ่ง  การต่อกิ่ง   

         5. นกัเรียนสามารถนาํความรู้เร่ืองการสืบพนัธ์ุของพืชดอกไปใช้ประโยชน์ในดา้น เช่น 

                     -  การเพิ่มปริมาณพืช 

                     -  การปรับปรุงคุณภาพของพืช/ผลผลิต 

                     -  การเลือกใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมกบัพืชท่ีตอ้งการขยายพนัธุ ์

                     -  การทดลองคิดคน้พชืพนัธุ์ใหม่ เช่นการผสมเกสรของดอกไมช้นิดเดียวกนัแต่ต่างสี

กนั  

                    -   การไม่ใชย้าฆ่าแมลง เพ่ือให้แมลงไดช่้วยผสมเกสรดอกไม ้เป็นตน้ 
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แผนการจดัการเรียนรู้   วธีิสอนด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   พืช                จํานวน    10    ช่ัวโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก            เวลา           2    ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว1.1 เขา้ใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ี

ของระบบต่างๆ ของสิ่งมชีีวติท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใช้ในการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

 ตวัช้ีวดั  ว1.1  ป5/3 อธิบายวฏัจกัรชีวิตของพืชดอกบางชนิด 

  

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1.   อธิบายวฏัจกัรชีวิตของพืชดอกได ้

2.   เขียนแผนภาพแสดงวฏัจกัรชีวิตของพืชดอกได ้

3.   บอกการเปล่ียนแปลงจากรังไขเ่ป็นผลได ้

             4.    บอกการเปลี่ยนแปลงจากไขอ่อ่นเป็นเมล็ดได ้
 

สาระสําคัญ 

  พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีจะออกดอก ดอกไดรั้บการผสมพนัธ์ุกลายเป็นผล ผลมีเมล็ด 

ซ่ึงสามารถงอกเป็นตน้ใหม่หมุนเวยีนเป็นวฏัจกัร 

 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

วฏัจกัรชีวติของพชืดอก เป็นระยะการเจริญเติบโตและพฒันาทั้งหมดของพชืมีดอก  โดย 

เม่ือพืชดอกเจริญเติบโตเต็มที่จะมีดอก ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการสืบพนัธ์ุ เกิดการปฏิสนธิไดเ้ป็นผลและ

ในผลมีเมลด็  เมลด็สามารถงอกเป็นตน้พืช เม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี ก็จะมีดอกท่ีสามารถสืบพนัธ์ุ

ไดอ้ีก หมุนเวยีนต่อไปเป็นวฏัจกัรชีวิตของพืชดอก 

             ทักษะ/กระบวนการ 

                           1.   ทกัษะการสังเกต 

                           2.   ทกัษะการคิดวเิคราะห์  

2.1 การจาํแนก   

   ส
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2.2 การจดัหมวดหมู่   

2.3 การสรุปความ 

2.4 การเชื่อมโยง 

2.5 การประยกุต ์

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ 

2. กระตอืรือร้นในการเรียน 

3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

4. รับผิดชอบ 
 

ความเข้าใจท่ีคงทน 

 นกัเรียนสรุปไดว้า่ดอกเมื่อไดร้ับการผสมพนัธุ์ เกิดการปฏิสนธิไดเ้ป็นผลและเมลด็  เมลด็

สามารถขยายพนัธุ์ต่อไปได ้

 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

 1. KWLH Plus – Chart   เร่ือง วฏัจกัรชีวติของพืชดอก 

 2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง วฏัจกัรชีวติของพืชดอก 
 

การวดัและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการปฏิบตักิิจกรรมระหวา่งเรียน  

2.  ตรวจผลงาน  KWLH Plus – Chart    

3.  ตรวจแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน 
 

การประเมินผลงาน/ช้ินงาน 
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1.  Rubrics   การใหค้ะแนนชิ้นงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง วฏัจกัรชีวิตของพืชดอก 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ

คาํถามลงใน

ตาราง KWLH 

-บนัทึกคาํตอบไดค้รบ

ทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถาม 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อ่านได้

ครบถว้น 

- ระบแุหล่งคน้ควา้ได ้

3  แหล่งขึ้นไป  

-บนัทึกคาํตอบได ้

ครบทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบั

คาํถามเป็นส่วน

ใหญ ่

- ระบุใจความ

สาํคญัจากเร่ืองท่ี

อ่านไดเ้ป็นส่วน

ใหญ ่

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ได ้2  แหล่ง  

-บนัทึกคาํตอบได ้

ครบทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบั

คาํถามเป็นส่วน

นอ้ย 

- ระบุใจความ

สาํคญัจากเร่ืองท่ี

อ่านไดเ้ป็นส่วน

นอ้ย 

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ได ้ 1 แหล่ง  

-บนัทึกคาํตอบได ้

ไมค่รบทุกรายการ

และไมส่อดคลอ้ง

กบัคาํถาม 

- ระบุใจความ

สาํคญัจากเร่ืองท่ี

อ่านไมไ่ด ้

- ระบแุหล่ง

คน้ควา้ไม่ได ้  

 

แผนภาพ

ความคิด 

(Mapping) 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์

ครบถว้น 

 -จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และ 

รองไดค้รบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และเช่ือมโยง

ความคิด3 สีข้ึนไป 

-รูปแบบแปลกใหม่ ให้

ราย ละเอียดเช่ือมโยง

ความคิดจากเน้ือหาได้

ครบถว้น 

-เป็นระเบียบไม่มีรอย

ลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึง

ความเขา้ใจท่ี

สมบูรณ์เป็นส่วน

ใหญ ่

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

3 สี 

-รูปแบบแปลกใหม่ 

ให้รายละเอียด 

เช่ือมโยงความคิด

จากเน้ือหาไม่

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแตมี่

รอยลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึง

ความเขา้ใจท่ี

สมบูรณ์เป็นส่วน

นอ้ย 

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

2 สี 

-รูปแบบไม่แปลก

ใหม่ ให้รายละเอียด 

เช่ือมโยงความคิด

จากเน้ือหาไม่

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแตมี่

รอยลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึง

ความไมเ่ขา้ใจ 

-จดัระบบการ

เขียนแสดง

ความคิดหลกัและ

รองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด 

1 สี 

-รูปแบบไม่แปลก

ใหม่ ไม่มีราย 

ละเอียดเช่ือมโยง 

ความคิดจาก

เน้ือหา 

-ไม ่เป็นระเบียบ 

มีรอยลบขีดฆ่า 
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รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การสรุปใจความ

สําคญั 

(Summarizing) 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ครบถว้นถูกตอ้ง มีการ

รียงลาํดบัความคิด

ต่อเน่ืองชดัเจน  

ใจความสมบูรณ์ดว้ย

สาํนวนภาษาของ

ตนเองและส่ือ

ความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ครบถว้นถกูตอ้ง 

แตก่ารรียงลาํดบั

ความคิดไม่ตอ่เน่ือง  

ใจความสมบูรณ์

โดยใชภ้าษาเดิม

ของเร่ืองท่ีอ่านและ

ส่ือความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ถูกตอ้งเป็นส่วน

ใหญ ่มีการรียง

ลาํดบัความคิด

ต่อเน่ืองชดัเจน  

โดยใชภ้าษาเดิม

ของเร่ืองที่อ่าน 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัไม่

ครอบคลุม 

ไมถู่กตอ้งและ

เรียงลาํดบั

ความคิดไม่

ต่อเน่ือง หรือ

คดัลอกจาก

ขอ้ความเดิมของ

เร่ืองที่อ่าน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10   คะแนน อยู่ในระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 
 

        2. แบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน เร่ือง วฏัจกัรชีวิตของพชืดอก  2 ขอ้ ( 7  คะแนน ) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ขอ้ คะแนนเตม็ 4 3 2 1 

1 4 -เรียงวฏัจกัรชีวิต

พืชไดถู้กตอ้ง 

 -ทิศทางลูกศร

ถูกตอ้ง 

-เรียงวฏัจกัร

ชีวติพชืสลบัท่ี

บางขั้นตอน 

 -ทิศทางลูกศร

ถูกตอ้ง 

-เรียงวฏัจกัร

ชีวติพืชสลบัที่

เป็นส่วนใหญ ่

 -ทิศทางลูกศร

มีผิดบา้ง 

-เรียงวฏัจกัร

ชีวิตพืชสลบัท่ี

เกือบทั้งหมด 

 -ทิศทางลูกศร

มีผิด 

2 3  ตอบไดถู้กตอ้ง

3 รายการ 

ตอบได้

ถูกตอ้ง2 

รายการ 

ตอบได้

ถูกตอ้ง1 

รายการ 
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แบบประเมินช้ินงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการท่ีประเมิน 

รวม ระดบั

คุณภาพ 

KWLH แผนภาพ

ความคิด 

การสรุป

ใจความสําคญั 

4 4 4 12 

คู่คิด 1 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 2 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 3 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 4 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 5 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10   คะแนน อยู่ในระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 

ช่ือ.......................................ผูป้ระเมนิ 

              (........................................................) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เร่ือง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

คําช้ีแจง  แบบประเมินฉบบันี้  เป็นการประเมินเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมของ

นกัเรียน โดยพิจารณาว่า นกัเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมตรงกบัรายการใด ให้ใส่เคร่ืองหมาย  

      ถา้ไม่มีให้เวน้วา่ง  

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 
มีค

วา
มส

นใ
จใ
ฝ่รู้

 

กร
ะตื

อรื
อร้

นใ
นก

าร
เรี
ยน

 

รับ
ฟัง

คว
าม
คิด

เห็
นข

อง
ผู้อื่

น 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

สรุป 

ผ่าน/ 

ไมผ่่าน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

รวม (คน)       

คิดเป็นร้อยละ       

 

เกณฑ์การประเมิน  นกัเรียนมีพฤติกรรม 3  รายการข้ึนไป ถือวา่ผ่านเกณฑ ์

 

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

       (........................................................) 
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบย่อย  เร่ือง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

 

เลขท่ี ชื่อ-สกุล 

แบบทดสอบย่อย 
รวม 

ขอ้1 ขอ้ 2 

4 3 7 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

รวม    

เฉลี่ย    

คิดเป็นร้อยละ    

 

 

ลงชื่อ.......................................ผูบ้นัทึก 

       (........................................................) 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

1. การเตรียมความพร้อม ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้     นกัเรียนทาํความเขา้ใจ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้และ

ฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

  2.1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

 

 

 2.2 ขั้นกิจกรรม  ครูเสนอหวัขอ้

เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - เรียนรู้

ร่วมกนั  ตามขั้นตอน  KWLH 

plus  โดยใช้ KWLH  plus - 

Chart ดงัน้ี         

  

ขั้นท่ี 1 K: What we know  

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่มี

ความรู้อะไรบา้งแลว้เก่ียวกบั

หวัขอ้ท่ีครูกาํหนด แลว้จบัคู่

แลกเปลี่ยนความคิด   ร่วมกนั

บนัทึกในช่อง K 

 

 

ขั้นท่ี 2 W: What we want to 

know นกัเรียนคิดตอบคาํถาม 

ตอ้งการรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ี

กาํหนด แลว้แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกบัคู่  ร่วมกนับนัทึกใน

ช่อง W 

 

 

1. นาํเมลด็พืชมาใหน้กัเรียน

สังเกต เช่น ลาํไย  นอ้ยหน่า ส้ม  

เป็นตน้ ตั้งคาํถามใหน้กัเรียนคิด

ว่า เมล็ดเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร  และ

ร่วมกบันกัเรียนทบทวนขั้นตอน

การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของพืช

ดอก   

 

 

2. ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง “วฏัจกัร

ชีวิตของพืชดอก”  สนทนา และ

กระตุน้ใหน้กัเรียนแต่ละคนคิด 

ตรวจสอบความรู้เดิม หลงัจากนั้น

ใหจ้บัคู่แลกเปลี่ยนความคิดกนั 

พร้อมกบั แจกใบงาน KWLH 

Plus –Chart   

 

3. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดตั้งคาํถาม

สิ่งท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้เกี่ยวกบั 

วฏัจกัรชีวติของพืชดอก 

แลว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู่   

 

 

1. นกัเรียนสังเกตเมลด็พืช แต่

ละชนิด  ร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็น ทบทวน และเรียงลาํดบั

ขั้นตอนการสืบพนัธุ์แบบอาศยั

เพศของพืชดอก   

 

 

 

 

2. นกัเรียนคิด ตรวจสอบความรู้

เดิมว่าตนเองรู้อะไรบา้งแลว้  

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวฏัจกัรชีวติ

ของพืชดอก และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกบัคู่ของตน แลว้

บนัทึกลงในช่อง K  

 

 

3. นกัเรียนแต่ละคนคิดตอบ

คาํถาม  สิ่ งท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้

เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวติของพืชดอก 

มีอะไรบา้ง และแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกบัคู่แลว้บนัทึกใน

ช่อง W 
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
    

      ขั้นท่ี 3  L : What we have 

learned  หลงัจากอ่านหรือศึกษา

เร่ืองแลว้ นกัเรียนคิดตอบคาํถาม 

ว่าไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง   แลว้

แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู่ 

ร่วมกนับนัทึกในช่อง L 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        ขั้นที่ 4  H : How can we 

learn more  นกัเรียนคิดตอบ

คาํถาม วา่จะหาความรู้เพิ่มเติม

ไดอ้ย่างไร แลกเปลี่ยนความคิด

กบัคู่  ร่วมกนับนัทึกในช่อง H  

 

 
 

           ขั้นท่ี 5 Mapping   

นกัเรียนคิดวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้

จากการเรียนรู้  (จาํแนก/จดั

หมวดหมู่/เช่ือมโยง) แลกเปลี่ยน

ความคิดกบัคู่ แลว้ร่วมกนัจดัทาํ

เป็นแผนภาพความคิด 

 

4. ครูแจกใบความรู้  

เร่ือง “วฏัจกัรชีวติของพืชดอก” 

ใหน้กัเรียนอ่านในใจเป็น

รายบุคคล ทาํความเขา้ใจ 

และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ี

นกัเรียนซกัถามหรือไม่เขา้ใจ 

5. กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนั

จดัลาํดบัเนื้อหา ที่ไดเ้รียนรู้ 

ตรวจสอบกบัความรู้เดิมและ

คาํถามท่ีต ั้งไวใ้นช่อง W วา่ตอบ

คาํถามไดค้รบทกุขอ้หรือไม่ แลว้

แลกเปลี่ยนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู ่
 

 

 

6. กระตุน้ใหน้กัเรียนบอก

แหล่งขอ้มูลท่ีจะศึกษาคน้ควา้หา

ความรู้เพิ ่มเตมิเพ่ือตอบคาํถามท่ี

ยงัหาคาํตอบไม่ไดแ้ละให้

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  แลว้

บนัทึกลงในช่อง H 

 
 

7. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้   

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ แลว้

จดัทาํแผนภาพความคิด  

 

 

 

 

 

4. นกัเรียนแต่ละคนอ่านใบ

ความรู้  คิดวเิคราะห์ใจความ

สําคญัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้   แลว้จบัคู่

สนทนาสิ่งที่ไดรู้้จากการอ่าน 

แลว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

จดัลาํดบัเน้ือหา และบนัทึก ลง

ในช่อง L 

5. ร่วมกนัตรวจสอบความรู้ท่ีได้

เรียนรู้กบัส่ิงท่ีตอ้งการรู้ช่วยกนั

แยกคาํถามท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

6.นกัเรียนแต่ละคนคิดวา่จะหา

ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากแหล่ง

ใดบา้ง และแหล่งขอ้มูลท่ีจะ

ศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือตอบคาํถามท่ี

ยงัหาคาํตอบไม่ได ้  แลกเปลี่ยน

ความคิดกบัคู่  แลว้บนัทึกลงใน

ช่อง H 
 

7. นกัเรียนคิดวเิคราะห์ขอ้มูลที่

ไดจ้ากการเรียนรู้   แลกเปลีย่น

ความคิดกบัคู่ สร้างแผนภาพ

ความคิด ในช่องแผนภาพ

ความคิด ระบายสีใหส้วยงาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

       ขั้นท่ี 6 Summarizing  

นกัเรียนคิดวเิคราะห์สรุป

ใจความสําคญั และการนาํไป

ประยุกต์ใช ้แลว้แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่ และร่วมกนับนัทกึ

ในช่องสรุป 

8. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด และ

ช่วยกนัสรุปความรู้กบัคู่ 

 

 

8.นกัเรียนคิดวิเคราะห์สรุป

ใจความสําคญั และการนาํไป

ประยุกต์ใช  ้แลว้แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่ และร่วมกนั

บนัทึกในช่องสรุป 

3.  ขั้นสรุปบทเรียน   

          3.1  แต่ละคูน่าํผลงาน  

KWLH Plus –Chart  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่น 

          3.2  ร่วมกนัสรุปเป็น

ความรู้ของทั้งชั้น 

1. ใหน้กัเรียนแตล่ะคูน่าํเสนอ

ผลงาน KWLH-Plus – Chart

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคูอ่ื่นๆ 

2. กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนัสรุป 

 

1. แต่ละคูน่าํเสนอผลงาน 

KWLH-Plus – Chart 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่นๆ  

2. ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของ

ทั้งชั้น 

4.  การวดัและประเมินผล 1. ตรวจผลงาน KWLH Plus - 

Chart  ของแต่ละคู่ 

2.แจกแบบทดสอบยอ่ย เร่ือง วฏั

จกัรชีวติของพืชดอก  

นกัเรียนแต่ละคนทาํ

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง วฏัจกัร

ชีวติของพืชดอก 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1.  เมลด็พืชชนิดต่างๆ เช่น ลาํไย  นอ้ยหน่า   ส้ม   เป็นตน้ 

2. ใบความรู้ เร่ือง วฏัจกัรชีวิตของพชืดอก 

3. ใบงาน KWLH Plus - Chart  เร่ือง วฏัจกัรชีวติของพืชดอก 

 

แหล่งเรียนรู้ 

1. หอ้งสมุด 

2. หอ้งคอมพิวเตอร์ 
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ใบความรู้ 

เร่ือง วัฏจักรชีวิตของพชืดอก 
 

 

 

                พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้จะมีดอก ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการสืบพนัธ์ุ เกิดการปฏิสนธิ

ไดเ้ป็นผลและเมลด็  เมลด็สามารถงอกเป็นตน้พืช เม่ือเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะมีดอกท่ีสามารถ

สืบพนัธ์ุไดอ้ีก  หมุนเวียนต่อไปเป็นวฏัจกัรชีวติของพืชดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  https://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=43446  
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           จากภาพ นกัเรียนจะพบวา่ ผลและเมลด็เป็นองคป์ระกอบสําคญัของวฏัจกัรชีวติของพืชดอก 

เรามาศึกษาผลไมแ้ละเมล็ดว่าเป็นอยา่งไร 

 

เปล่ียนแปลงภายหลังการปฏิสนธิ 

 

 
 

           หลงัจากท่ีเกิดการปฏิสนธิระหวา่งเซลลสื์บพนัธุ์ของพืชดอกแลว้ เซลลไ์ข่ที่ไดรั้บการผสมจะ

เจริญเติบโตเป็นตน้อ่อนอยูภ่ายในเมลด็  ซ่ึงเจริญมาจากออวลุนัน่เอง  ส่วนรังไข่ทั้งหมดจะ

เจริญเติบโตและขยายขนาดกลายเป็นผล ในขณะทีเ่กิดการเปลี่ยนแปลงน้ี กลบีเลี้ยง กลีบดอก เกสร

เพศผู ้และกา้นเกสรเพศเมีย จะค่อยๆ แหง้และหลุดร่วงไป 
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วัฏจักรชีวิตของสน 
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ผลและเมลด็ 

          ผลและเมลด็ เป็นส่วนของพืชทีเ่จริญมาจากรังไข่  และไข่อ่อนท่ีอยู่ในรังไข่ท่ีมีการผสมเกสร

แลว้ ส่วนท่ีเป็นเน้ือของผลเกือบทุกชนิดท่ีเป็นผลไม ้ เม่ือสุกจะมีรสหวานอร่อย  เมล็ดคือไขอ่่อนท่ี

เจริญเตม็ท่ี นาํไปเพาะขยายพนัธ์ุตอ่ไปได ้

          ผลไม้  คือ  ส่วนของพืชท่ีเจริญเติบโตมาจากรังไข่  แบ่งเป็น  3  ประเภท  คือ 

         1. ผลเดี่ยว  เป็นผลท่ีมาจากดอกเดีย่วมีรังไข่เดียวมี  2  ชนิด 

              - ผลเด่ียวเมล็ดเด่ียว  มีไข่อ่อน 1  อนั  เช่น  มะม่วง  มะพร้าว  ลาํไย  ลิน้จ่ี  เงาะ 

 

       

    - ผลเดี่ยวหลายเมล็ด  มีไข่อ่อนหลายอนั  เช่น  ส้ม  มะละกอ  ทุเรียน  กระทอ้น 

                        มะละกอ                                           ส้ม                                                          ทุเรียน 

   2. ผลกลุ่ม  เป็นผลหลายผลทีเ่กิดจากดอกเดียวและอยู่บนฐานรองดอกอนัเดียว 

แบ่งเป็น  3  ชนิด  คอื 

              - มีรังไข่อดักนัไมแ่น่น  เช่น  ดอกนมแมว  แต่ละผลจะแยกกนั 

              - มีรังไข่อดักนัแน่น  แต่ไม่เช่ือมรวมกนั  เช่น  ลูกจาก 

              - มีรังไข่อดักนัแน่น  และผนงัเช่ือมรวมกนั  เห็นเป็นผลเดียว  เช่น นอ้ยหน่า  สตรอเบอร่ี 

มะม่วง ลิน้จ่ี ลาํไย 

มะละกอ ส้ม ทุเรียน 
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                                                       นอ้ยหน่า                                      สตรอเบอร่ี 

3. ผลรวม    เป็นผลท่ีเกิดจากดอกหลายดอก  มีรังไข่หลอมตวักนัแน่นเป็นผลเดียว  

เช่น  ขนุน  สับปะรด  ลูกยอ          

 

 

 

 

 

 

 

เมล็ด        

 เมล็ด  คือ  ส่วนของพืชทีเ่จริญเติบโตมาจากไข่อ่อนในผล  เป็นส่วนสําคญัท่ีใชใ้นการ

สืบพนัธ์ุ  ส่วนประกอบของเมล็ดมีดงัน้ี 

         1. เปลือกหุ้ม  เป็นส่วนที่ป้องกนัอนัตรายให้แก่ตน้ออ่น 

         2. เนื้อในเมล็ด  คือ  ส่วนท่ีเก็บสะสมอาหารไวเ้ลี้ยงตน้อ่อน  ในส่วนน้ีจะกลายเป็นใบเลี้ ยงของ

พืช  ถา้มี  2  ซีก  คือพืชใบเล้ียงคู่  เช่น  ถ ัว่  มะม่วง  เงาะ  ลาํไย  มะขาม  พริก  ถา้มีซีกเดียว  คอืพชืใบ

เลี้ยงเด่ียว  เช่น  ขา้ว  มะพร้าว 

         3. ต้นอ่อน  เป็นส่วนสําคญัท่ีจะเจริญเติบโตเป็นพืชตอ่ไป  เม่ือเมลด็ไดรั้บความช้ืนอากาศและ

แร่ธาตุพอเหมาะ 

ท่ีมา : http://203.114.105.84/virtual/Physicals/Res%202/www.sf.ac.th 

        :  http://www.vittayasat456.ob.tc/tree.html 

        :  หนงัสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรมวชิาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นอ้ยหน่า สตรอเบอร่ี 

ขนุน สับปะรด 
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KWLH Plus – Chart  เร่ือง  วฏัจักรชีวิตของพืชดอก 

 

ช่ือ.....................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี............... 

ช่ือ.....................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี............... 

 

K 

นกัเรียนรู้อะไร 

มาบา้งแลว้ 

 

 

 

 

 

 

W 

นกัเรียนตอ้งการ

รู้อะไร 

 

 

 

 

L 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้

อะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

จะหาความรู้

เพิ ่มเติม 

 ไดอ้ยา่งไร 
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KWLH PLUS – Chart  เร่ือง  วฏัจักรชีวิตของพืชดอก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapping /  แผนภาพความคิด   
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Summarizing / สรุปใจความสําคญั 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง วฏัจักรชีวิตของพืชดอก 
 

ช่ือ......................................................................ชั้น................เลขท่ี...................วนัท่ี......................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  จงเขียนแผนผงัแสดงวฏัจกัรชีวิตของพืชดอก มา 1 ชนิด  (ทกัษะการเชื่อมโยง , 4  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   จงเติมคาํตอบลงในช่อง                         (ทกัษะการเช่ือมโยง ,  3 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ไข่ท่ีไดร้ับการผสม          

   

   ออวลุ          

  

    รังไข่        
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เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง วัฏจักรชีวติของพืชดอก 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวการตอบ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           ไข่ท่ีไดรั้บการผสม  

     

          ออวลุ       

   

          รังไข่      

เมลด็ 

ตน้อ่อน 

ตน้โตเตม็ท่ี มีดอก 

ผล 

ตน้อ่อน 

เมลด็ 

ผล 
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แผนการจดัการเรียนรู้ วิธีสอนด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      ประถมศึกษาปีท่ี  5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   พืช       จํานวน    10   ช่ัวโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  การจําแนกพืช    เวลา          2    ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว1.2  เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อ

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจติวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ

นาํความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 ตวัช้ีวดั ว1.2  ป5/3 จาํแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1. บอกลกัษณะของพืชดอกได ้

2. บอกลกัษณะของพืชไม่มีดอกได ้

3. จาํแนกพืชดอกกบัพชืไม่มีดอกได ้
 

สาระสําคัญ 

  พืชแบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ พืชดอก กบัพืชไม่มีดอก 

 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

  พืชดอก เม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีจะออกดอก ส่วนพืชไม่มดีอกถึงแมเ้จริญเติบโต

เต็มท่ีแลว้ก็ จึงจาํแนกพืชออกเป็น 2 ประเภท คือ พืชดอก กบัพืชไม่มีดอก 

พืชไม่มีดอก มีสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ  ไดแ้ก่  การแตกหน่อ  การสร้างสปอร์การแบ่งตวั    

             ทักษะ/กระบวนการ 

                           1.   ทกัษะการสังเกต 

                           2.   ทกัษะการคิดวเิคราะห์  

2.1 การจาํแนก   

2.2 การจดัหมวดหมู่   

2.3 การสรุปความ 

   ส
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2.4 การเชื่อมโยง 

2.5 การประยกุต ์

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ 

2. กระตอืรือร้นในการเรียน 

3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

4. รับผิดชอบ 
 

ความเข้าใจท่ีคงทน 

 นกัเรียนสรุปไดว้า่ พืชจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ พืชดอก กบั พืชไม่มีดอก 
พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก  ส่วนพืชไม่มดีอกถึงแมจ้ะเจริญเติบโตเตม็ที่แลว้ 

ก็ไม่มีดอก 

 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

 1. KWLH Plus – Chart   เร่ือง การจาํแนกพืช 

 2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง การจาํแนกพืช 
 

การวดัและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการปฏิบตักิิจกรรมระหวา่งเรียน  

2.  ตรวจผลงาน  KWLH Plus – Chart    

3.  ตรวจแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน 
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การประเมินผลงาน/ช้ินงาน 

1. Rubrics  การใหค้ะแนนชิ้นงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง การจาํแนกพชื 
 

รายการ

ประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ

คาํถามลงใน

ตาราง KWLH 

-บนัทึกคาํตอบไดค้รบ

ทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถาม 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อา่นได้

ครบถว้น 

- ระบแุหล่งคน้ควา้ได ้

3  แหล่งขึ้นไป  

- สะอาด มีระเบียบ 

อ่านง่าย 

-บนัทึกคาํตอบไดค้รบ

ทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถามเป็น

ส่วนใหญ ่

- ระบุใจความสาํคญัจาก

เร่ืองที่อ่านไดเ้ป็นส่วน

ใหญ ่

- ระบแุหล่งคน้ควา้ได ้2  

แหล่ง  

- สะอาด มีระเบียบ  

-บนัทึกคาํตอบไดค้รบ

ทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถาม

เป็นส่วนนอ้ย 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อ่านไดเ้ป็น

ส่วนนอ้ย 

- ระบแุหล่งคน้ควา้ได ้ 

1 แหล่ง  

- สะอาด มีระเบียบ 

-บนัทึกคาํตอบไดไ้ม่

ครบทุกรายการและ

ไมส่อดคลอ้งกบั

คาํถาม 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองท่ีอา่นไม่ได ้

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ไมไ่ด ้  

-ไมมี่ระเบียบ 

แผนภาพ

ความคิด 

(Mapping) 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์

ครบถว้น 

 -จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดค้รบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และเช่ือมโยง

ความคิด3 สีข้ึนไป 

-รูปแบบแปลกใหม่ ให้

ราย ละเอียดเช่ือมโยง

ความคิดจากเน้ือหาได้

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบไม่มีรอย

ลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจที่สมบูรณ์เป็น

ส่วนใหญ ่

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกัและ

รองไดไ้มค่รบถว้น 

-ใชสี้แสดงการวิเคราะห์

และเช่ือมโยงความคิด 

3 สี 

-รูปแบบแปลกใหม่ ให้

รายละเอียด เช่ือมโยง

ความคิดจากเน้ือหาไม่

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแต่มีรอย

ลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจที่สมบูรณ์เป็น

ส่วนนอ้ย 

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกัและ

รองไดไ้ม่ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการวิเคราะห์

และเช่ือมโยงความคิด 

2 สี 

- รูปแบบไม่แปลกใหม่ 

ให้รายละเอียด 

เช่ือมโยงความคิดจาก

เน้ือหาไม่ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแต่มีรอย

ลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

ไมเ่ขา้ใจ 

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด1 สี 

-รูปแบบไม่แปลก

ใหม่ ไม่มีราย 

ละเอียดเช่ือมโยง 

ความคิดจากเน้ือหา 

-ไม ่เป็นระเบียบ มี

รอยลบขีดฆ่า 
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รายการ

ประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การสรุป

ใจความสําคญั 

(Summarizing) 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ครบถว้นถกูตอ้ง มีการ

รียงลาํดบัความคิด

ต่อเน่ืองชดัเจน  

ใจความสมบูรณ์ดว้ย

สาํนวนภาษาของ

ตนเองและส่ือ

ความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ครบถว้นถกูตอ้ง 

แตก่ารรียงลาํดบั

ความคิดไม่ตอ่เน่ือง  

ใจความสมบูรณ์โดย

ใชภ้าษาเดิมของ

เร่ืองที่อ่านและส่ือ

ความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ มี

การรียงลาํดบัความคิด

ต่อเน่ืองชดัเจน  โดยใช้

ภาษาเดิมของเร่ืองท่ี

อ่าน 

เขียนสรุปใจความสําคญั

ไมค่รอบคลุม 

ไมถู่กตอ้งและเรียงลาํดบั

ความคิดไม่ต่อเน่ือง หรือ

คดัลอกจากขอ้ความเดิม

ของเร่ืองที่อ่าน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10   คะแนน อยู่ในระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 
 

 2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง การจาํแนกพืช    1  ขอ้ (  10   คะแนน ) 
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แบบประเมินช้ินงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง การจําแนกพืช 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการท่ีประเมิน 

รวม ระดบั

คุณภาพ 

KWLH แผนภาพ

ความคิด 

การสรุป

ใจความสําคญั 

4 4 4 12 

คู่คิด 1 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 2 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 3 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 4 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 5 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10   คะแนน อยู่ในระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 

ลงชื่อ.....................................ผูป้ระเมิน 

              (.....................................................) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เร่ือง การจําแนกพืช 

คําช้ีแจง  แบบประเมินฉบบัน้ี เป็นการประเมินเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน  

โดยพิจารณาวา่ นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมตรงกบัรายการใด ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย         ถา้ไม่มีให้

เวน้วา่ง 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 
มีค

วา
มส

นใ
จใ
ฝ่รู้

 

กร
ะตื

อรื
อร้

นใ
นก

าร
เรี
ยน

 

รับ
ฟัง

คว
าม
คิด

เห็
นข

อง
ผู้อื่

น 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

สรุป 

ผ่าน/ 

ไมผ่่าน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

รวม (คน)       

คิดเป็นร้อยละ       

 

เกณฑ์การประเมิน  นกัเรียนมีพฤติกรรม 3  รายการข้ึนไป ถือวา่ผ่านเกณฑ ์

 

       ลงชื่อ....................................ผูป้ระเมนิ 

       (....................................................) 
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบย่อย  เร่ือง การจําแนกพืช 

 

เลขท่ี ชื่อ-สกุล 
คะแนน 

10 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวม  

เฉลี่ย  

คิดเป็นร้อยละ  

 

 

ลงชื่อ.......................................ผูบ้นัทึก 

       (........................................................) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

1. การเตรียมความพร้อม  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้    นกัเรียนทาํความเขา้ใจ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้และ

ฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

  2.1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 

 

 

 2.2 ขั้นกิจกรรม  ครูเสนอหวัขอ้

เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - เรียนรู้

ร่วมกนั  ตามขั้นตอน  KWLH plus  

โดยใช้ KWLH  plus - Chart ดงัน้ี   
       

 

 ขั้นท่ี 1 K: What we know  

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่มีความรู้

อะไรบา้งแลว้เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีครู

กาํหนด แลว้จบัคู่แลกเปลี่ยน

ความคิด   ร่วมกนับนัทึกในช่อง K 
 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 2 W: What we want to know 

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ตอ้งการรู้

อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด แลว้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู่  

ร่วมกนับนัทึกในช่อง W  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใหน้กัเรียนสํารวจพืชท่ีพบ

ในบริเวณโรงเรียน สังเกต  และ

บนัทึกดว้ยวา่พืชเหล่านั้นมีดอก

ทุกตน้หรือไม่ มีชนิดใดบา้งท่ีมี

ดอก และชนิดใดบา้งไม่มีดอก 

       

 

 

2. ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง “การ

จาํแนกพืช” สนทนา และ

กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 

ตรวจสอบความรู้เดิม  แลว้จบัคู่

แลกเปลี่ยนความคิดกนั พร้อม

กบัแจกใบงาน KWLH Plus –

Chart  
 

3. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดตั้ง

คาํถามส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้

เก่ียวกบั“การจาํแนกพืช” แลว้

ใหแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู ่

และร่วมกนับนัทึกในช่อง W 
 

 

 

 

1. นกัเรียนสํารวจและสังเกตพืช

ในบริเวณโรงเรียน จดบนัทึก  

และร่วมกนัพิจารณาวา่พืชชนิด

ใดบา้งท่ีมีดอก ชนิดใดบา้งท่ีไม่

มีดอก แลว้มาร่วมกนัอภิปราย

หนา้ชั้น 

 

 

 

 

2. นกัเรียนคิด  ตรวจสอบ

ความรู้เดิมวา่ตนเองรู้อะไรบา้ง

แลว้  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ือการ

จาํแนกพืช และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกบัคู่ของตน แลว้

บนัทึกลงในช่อง K 

 
 

3. นกัเรียนแต่ละคนคิดตอบ

คาํถาม  วา่ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการ

รู้เก่ียวกบัการจาํแนกพืชมี

อะไรบา้ง และแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกบัคู่ ร่วมกันบนัทึกใน

ช่อง W 
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
 

  ขั้นที่ 3  L : What we have 

learned  หลงัจากอ่านหรือศึกษา

เร่ืองแลว้ นกัเรียนคิดตอบคาํถาม

ว่าไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง   แลว้

แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู่

ร่วมกนับนัทึกในช่อง L 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ขั้นท่ี 4  H : How can we learn 

more  นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ว่า

จะหาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ย่างไร 

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  ร่วมกนั

บนัทึกในช่อง H  
   

 

 

 

 

ขั้นท่ี 5 Mapping   นกัเรียนคิด

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  

(จาํแนก/จดัหมวดหมู่/เช่ือมโยง) 

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ แลว้

ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพ

ความคิด 

 

4. แจกใบความรู้  

เร่ือง “การจาํแนกพืช” ให้

นกัเรียนอ่านในใจเป็น

รายบุคคล ทาํความเขา้ใจ 

และอธิบายเพิ ่มเติมในส่วนท่ี

นกัเรียนซกัถามหรือไมเ่ขา้ใจ 

5. กระตุน้ใหน้กัเรียนจดัลาํดบั

เนื้อหา ท่ีไดเ้รียนรู้ ตรวจสอบ

กบัความรู้เดิมแลว้แลกเปลี่ยน

ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู ่ร่วมกนั

ตรวจสอบคาํถามท่ีตั้งไวใ้นช่อง 

W ว่าตอบคาํถามไดค้รบทุกขอ้

หรือไม่   แลว้บนัทึกในช่อง L 
 

6. กระตุน้ใหน้กัเรียนบอก

แหล่งขอ้มูลที่จะศึกษาคน้ควา้

หาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือตอบ

คาํถามท่ียงัหาคาํตอบไม่ได  ้

แลว้ให ้แลกเปลี่ยนความคิดกบั

คู่  และ ร่วมกนับนัทกึลงในช่อง 

H 
 

7. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้   แลกเปลี่ยนความคิดกบั

คู่  และจดัทาํแผนภาพความคิด  

 

 

 

4. นกัเรียนแต่ละคนอ่านใบ

ความรู้  คิดวเิคราะห์ใจความ

สําคญัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้   แลว้จบัคู่

สนทนาสิ่งที่ไดรู้้จากการอ่าน 

แลว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั  

5. ร่วมกนัตรวจสอบความรู้ท่ีได้

เรียนรู้กบัส่ิงท่ีตอ้งการรู้ช่วยกนั

แยกคาํถามท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้

และบนัทึก ลงในช่อง L 
 

 

 

 

 

 
 

6.นกัเรียนแต่ละคนคิดวา่จะหา

ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากแหล่ง

ใดบา้ง และแหล่งขอ้มูลท่ีจะ

ศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือตอบคาํถามท่ี

ยงัหาคาํตอบไม่ได ้  แลกเปลี่ยน

ความคิดกบัคู่  แลว้บนัทึกลงใน

ช่อง H 
 

7. นกัเรียน คิดวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการเรียนรู้   แลกเปลีย่น

ความคิดกบัคู่ สร้างแผนภาพ

ความคิด ในช่องแผนภาพ

ความคิด ระบายสีใหส้วยงาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
    

ขั้นท่ี 6 Summarizing  นกัเรียนคิด

วเิคราะหส์รุปใจความสําคญั และ

การนาํไปประยุกตใ์ช้ แลว้

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ และ

ร่วมกนับนัทึกในช่องสรุป 

 

8. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด และ

ช่วยกนัสรุปความรู้กบัคู่ 

 

 

8.นกัเรียนคิดวิเคราะห์สรุป

ใจความสําคญั และการนาํไป

ประยุกต์ใช  ้แลว้แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่ และร่วมกนั

บนัทึกในช่องสรุป 

3.  ขั้นสรุปบทเรียน   

          3.1  แต่ละคูน่าํผลงาน  

KWLH Plus –Chart  แลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัคูอ่ื่น 

          3.2  ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้

ของทั้งชั้น 

1. ใหน้กัเรียนแต่ละคูน่าํเสนอ

ผลงาน KWLH-Plus – Chart

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่นๆ 

2. กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนั

สรุป 

 

1. แต่ละคูน่าํเสนอผลงาน 

KWLH-Plus – Chart 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่นๆ  

2. ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของ

ทั้งชั้น 

4.  การวดัและประเมินผล 1. ตรวจผลงาน KWLH Plus - 

Chart  ของแต่ละคู่ 

2.แจกแบบทดสอบยอ่ย เร่ือง 

การจาํแนกพชื  

นกัเรียนแต่ละคนทาํ

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง การ

จาํแนกพืช 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ เร่ือง การจาํแนกพืช 

2. ใบงาน KWLH Plus - Chart  เร่ือง การจาํแนกพืช 
 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ตน้พืชในบริเวณโรงเรียน 

2. หอ้งสมุด 

3. หอ้งคอมพิวเตอร์ 
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ใบความรู้ 

เร่ือง การจําแนกพชื 
 

 การจาํแนกพืช นกัวทิยาศาสตร์จดัว่าพืชท่ีมีดอกเป็นพืชชั้นสูง เพราะมีอวยัวะครบถ้วน คือ 

ราก ลาํตน้ ใบ ดอก และ ผล  โดยดอกเป็นอวยัวะสืบพนัธ์ุของพืชท่ีจะกลายเป็นผลและเมล็ดต่อไป  

และพืชไม่มีดอกเป็นพืชชั้นตํ่า  ไม่มีดอกในการสืบพนัธ์ุ  มีส่วนประกอบท่ีไม่ชดัเจนว่า  เป็นราก   

ลาํตน้ พืชไม่มีดอกเป็นส่ิงมีชีวติที่เกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรกของโลก  มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่  

 

ลักษณะของพืชดอก  

         พืชดอก หมายถึง พืชท่ีเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้จะมีดอกใหเ้ห็น  พืชดอกจดัเป็นพืชชั้นสูงท่ีมี

อวยัวะต่าง ๆ  ครบสมบูรณ์ คือราก  ลาํตน้  ใบ  ตา  ดอก ผล และเมลด็มีไวเ้พ่ือสําหรับขยายพนัธ์ุ 

เราจดัเป็นพืชชั้นสูง  พืชมีดอกส่วนใหญเ่ป็นพืชที่พบเห็นไดท้ัว่ไป  เช่น  มะลิ   กุหลาบ  บวบ ชบา 

ตาํลึง ถัว่ มะละกอ  เป็นตน้   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกบวบ ดอกตาํลึง ดอกชบา 

ดอกมะละกอ ดอกมะเขือ ดอกเฟ่ืองฟ้า 
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         พืชมีดอกบางชนิดนกัเรียนอาจไม่เคยเห็นดอกเลย เนื่องจากมีขนาดเลก็มาก หรือใชเ้วลานาน

หลายปีกวา่จะออกดอก เช่น ข่า ไผ่  ตะไคร้ โกสน วาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชดอก ขึ้นอยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดท้ัว่ไป บางชนิดลอยอยู่ท่ีผิวนํ้ า เช่น ผกัตบชวา บวั 

จอกและแหน บางชนิดจมอยูใ่นนํ้ า เช่น สาหร่ายหางกระรอก บางชนิดชอบขึ้นอยูต่ามที่ช้ืนแฉะ เช่น 

ผกับุง้และผกักระสัง บางชนิดข้ึนในท่ีแห้งแลง้เช่น กระบองเพชร แต่ส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่ตามดินทัว่ 

ๆไป  

       เม่ือพืชมีดอกเจริญเติบโตอยูใ่นสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจนเจริญเติบโตเต็มท่ี แลว้จึง

จะสร้างดอก ซ่ึงดอกของพืชมีดอกแต่ละชนิดจะมีรูปร่าง ขนาด สี และส่วนประกอบแตกต่างกนั

ออกไป  

             ดอกของพชืจาํแนกตามการเกิด ได ้2 ชนิด คือ  

1. ดอกเด่ียว คือ ดอกที่โผลข่ึ้นมาจากกา้นชูดอกเพียงก้านเดยีว เช่น ดอกบวั ดอกกุหลาบ 

ดอกชบา จาํปี  ฯลฯ  

 

 

 

   

ดอกข่า ดอกโกสน 

ดอกไผ ่ ดอกวาสนา 
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2. ดอกช่อ คือ ดอกหลายๆ ดอกทีโ่ผล่ออกมาจากกา้นดอกเดียวกัน เช่น ดอกเขม็   

ดอกกลว้ยไม ้ ตอ้ยติ่ง มะลิ  หางนกยงู องุ่น ฯลฯ 

 

 

 

 

 

  ท่ีมา: http://www.thaigoodview.com/node/94097 

ลักษณะของพืชไม่มีดอก 

 พืชไม่มีดอกหรือพืชไร้ดอก  หมายถึง พืชท่ีตลอดการดาํรงชีวติไม่สามารถออกดอกเพ่ือใช้

ในการสืบพนัธ์ุ หรือ ไม่สามารถสืบพนัธ์ุโดยใช้เมล็ด  แต่พืชไร้ดอกจะใช้การผสมพนัธุ์โดยแบ่ง

เซลล ์การแตกหน่อ และการใชส้ปอร์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่ เป็นตน้ พืชไร้ดอกจะเป็นพืชชั้น

ตํ่ า  เ ป็นพืช ท่ีมี ส่วนประกอบไม่ครบถ้วนเหมือนกับพืชดอก   แบ่งได้เ ป็น  2  ชนิด 

                  1. ชนิดมีสีเขียว 

     เป็นพวกท่ีมีสารคลอโรฟิลล ์สามารถปรุงอาหารไดเ้อง  ไดแ้ก่  ตะไคร่นํ้ า  มอส เฟิน 

  สาหร่าย ชายผา้สีดา  ผกัแวน่ จอกหูหนู แหนแดง   แต่มีสาหร่ายชนิดหน่ึงที่ไม่จดัว่าเป็นพืชชั้น

ตํ่า  คือ  สาหร่ายหางกระรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปรง ผกัแวน่ ผกักดู 
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http://school.obec.go.th/huahuayhuafykk2/penn/c_flower/page/flow1.htm 

2. ชนิดที่ไม่มีสีเขียว 

                 เป็นพวกท่ีไม่มีสารคลอโรฟิลล ์ จึงปรุงอาหารเองไม่ได ้ ตอ้งอาศยัซากผุพงัเป็น

อาหาร  เช่น   บกัเตรี  เห็ดรา  ยีสต ์ การสืบพนัธ์ุของพืชไร้ดอกส่วนใหญ่ใชว้ธีิแตกหน่อหรือวธีิ

สร้างสปอร์  เม่ือสปอร์หลุดไปจากตน้เดิม แลว้ตกไปอยู่ในท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม  จะ

เจริญเติบโตเป็นตน้ใหม่  พืชไร้ดอกมีทั้งประโยชน์และโทษ  ดงัน้ี 

                   2.1. กินเป็นอาหาร เช่น เห็ดบางชนิด  ไดแ้ก่  เห็ดฟาง  เห็ดโคน  เห็ดหอม  เห็ดหู

หนู  เห็ดนางฟ้า แต่เห็ดบางชนิดกินแลว้เป็นพิษทาํใหมึ้นเมาอาเจียนได ้ จึงไม่ควรเก็บเห็ดท่ีไม่รู้จกั

มากิน  นอกจากนี้สาหร่ายบางชนิดก็นาํมาทาํเป็นอาหารได ้

 

                         2.2   บกัเตรี  เป็นพืชไร้ดอกขนาดเลก็มาก  บางชนิดทาํให้เกิดโรคแก่มนุษย ์  

บกัเตรี  ช่วยยอ่ยสลายซากพืช ซากสัตวใ์หผุ้พงัเน่าเป่ือยสลายกลายเป็นปุ๋ย  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ใหแ้ก่ดิน 

                         2.3  รา  บางชนิดนาํมาสกดัทาํยา  เช่น  ยาเพนนิซิลิน       

                         2.4  ยีสต ์ ช่วยทาํให้ขนมปังฟูขึ้นได ้ และใช้ในการอุตสาหกรรมหมกัหลาย

อย่าง  เช่น  ทาํเหลา้องุ่น  เบียร์  เตา้เจ้ียว  เนย 

 ท่ีมา:  http://www.vittayasat456.ob.tc/tree.html 

 

ชายผา้สีดา เฟินหางไก่ กระแตไต่ไม ้
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การสืบพันธ์ุของพืชไม่มีดอก  

เป็นการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ เพราะเป็นพืช ชั้นตํ่า  ไม่มีดอก  มีอวยัวะต่างๆ ไม่

ครบ  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืชไร้ดอก  มีวธีิการต่างๆ เช่น การแตกหน่อ, การสร้าง

สปอร์, การแบ่งตวั ดงัน้ี 

1. เฟิร์น  สืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์  สปอร์จะอยู่ภายในอบัสปอร์ท่ีอยู่ใตใ้บหรือท่ี 

ก้านใบ  เม่ือแก่เตม็ท่ีอบัสปอร์ซ่ึงเป็นถุงเลก็ ๆ จะแตกออกและปลิวไปตามลมเม่ือตกในท่ีเหมาะก็

จะงอกเป็นตน้ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=6071.0 

 

2. สาหร่าย  สาหร่ายเซลล์เดียวสืบพนัธ์ุโดยการแบ่งตวั  สาหร่ายหลายเซลล ์สืบพนัธ์ุ 

โดยการสร้างสปอร์หรือผสมระหวา่งเซลลต์วัผูแ้ละเซลลต์วัเมีย 

 

 

  

 

 

 

                                                    Http://locals.in.th/index.php?topic=9120.0 

                                                              http://www.reefthailand.com/step3/if-step3-3.htm 
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3. เห็ด สืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์  สปอร์จะอยู่ภายในร้ิวหรือครีบใตส่้วนหวัที่คลา้ย 

หมวก  ส่วนที่เราเรียกดอกเห็ดนั้น เป็นส่วนหน่ึงของตน้เห็ด ทาํหนา้ท่ีสร้างสปอร์  ตน้เห็ดจริง ๆ 

เป็นเส้นสายสีขาว ๆ  อยู่ในส่ิงท่ีมนัอาศยัอยู่ สปอร์เม่ือแก่ก็จะปลิวไปยงัท่ีต่างๆ เม่ือมคีวาม 

ชุ่มช้ืน  อาหาร  แสงแดดพอเหมาะก็จะงอกเป็นตน้เห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          http://www.rakbankerd.com/index.php 

 

4. รา  สืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์  มีลาํตน้เป็นเส้นใย  รามีหลายสี เช่น สีส้ม, สีดาํ,  

สีเหลอืง, สีเขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pw.ac.th/main/website/sci/1_data.htm 
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5.      ยีสต ์ มีการสืบพนัธุ์สองแบบ เม่ือมีอาหารบริบูรณ์จะแตกหน่อเกิดตน้ใหม่เม่ือมี

อาหารฝืดเคอืงจะสืบพนัธ์ุโดยการสร้างสปอร์ 

              

 

 

    

 

 

http://www.bunnydayoff.com 

6.      บคัเตรี มีรูปร่างหลายแบบ จะสืบพนัธุ์โดยวธีิการแบ่งตวัเม่ือมีอาหารสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

http://student.nu.ac.th/ple.edu/lesson3.html 
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KWLH Plus – Chart  เร่ือง  การจําแนกพืช 
 

ช่ือ................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี............... 

ช่ือ................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี............... 
 

K 

นกัเรียนรู้อะไร 

มาบา้งแล้ว 

 

 

W 

นกัเรียนตอ้งการรู้

อะไร 

 

 

L 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้

อะไร 

 

 

 

 

 

 

 

H 

จะหาความรู้

เพิ่มเติม 

 ไดอ้ยา่งไร 
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KWLH PLUS – Chart  เร่ือง  การจําแนกพชื  (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWLH PLUS – Chart  เร่ือง  การสืบพันธ์ุของพืชดอก (ต่อ 

Mapping /  แผนภาพความคิด 
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Summarizing / สรุปใจความสําคญั 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

252 

 

แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง การจําแนกพืช 
 

ช่ือ......................................................................ชั้น................เลขท่ี...................วนัท่ี......................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  จงเขียนคาํตอบลงในตาราง 

จงบอกลกัษณะของ พืชดอก กบัพืชไม่มีดอก  และยกตวัอยา่งมาอย่างละ  6 ชนิด (การสรุปความ,

การจดัหมวดหมู่   รวม 10 คะแนน) 

 

 พืชดอก พืชไม่มีดอก 

ลกัษณะ 

(4 คะแนน) 

 

………………………………………

………………………………………

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

ตวัอย่าง 

(6 คะแนน) 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4………………………………….. 

5………………………………….. 

6………………………………….. 

 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

4………………………………….. 

5………………………………….. 

6………………………………….. 

 

การใหค้ะแนน    

- บอกลกัษณะพืชดอก และพืชไม่มีดอกไดถ้กูตอ้ง ใหอ้ยา่งละ  2  คะแนน      รวม 4 คะแนน 

- ยกตวัอยา่งพืชดอกกบัพืชไม่มีดอกไดถ้กูตอ้ง 2 ชนิด ได ้1 คะแนน               รวม 6 คะแนน 
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เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง การจําแนกพืช 

 

 พืชดอก พืชไม่มีดอก 

ลกัษณะ 

 

พืชท่ีเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้จะมีดอก

เพ่ือใชใ้นการสืบพนัธ์ุ 

 

 

พืชท่ีเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้ก็ไม่มี

ดอก ตอ้งสืบพนัธ์ุดว้ยวธีิสร้างสปอร์  

การแตกหน่อ การแบ่งตวั เป็นตน้ 

 

ตวัอย่าง 

 

คาํตอบใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของครูผูส้อน 

 

คาํตอบใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ วิธีสอนด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์            ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3   พืช                         จํานวน    10    ช่ัวโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง  พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลีย้งคู่        เวลา           2    ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว1.2  เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผลกระทบต่อ

มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจติวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ

นาํความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 ตวัช้ีวดั ว1.2  ป5/4  ระบุลกัษณะของพืชดอกทีเ่ป็นพชืใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้

ลกัษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์

  

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

1. บอกลกัษณะของพืชใบเลี้ยงเด่ียวได ้

2. ยกตวัอย่างพืชใบเล้ียงเด่ียวได ้

3. บอกลกัษณะของพืชใบเลี้ยงคู่ได ้

4. ยกตวัอย่างพืชใบเล้ียงคู่ได ้
 

สาระสําคัญ 

  พืชดอก แบ่งออกเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวกบัพืชใบเลี้ ยงคู่ โดยสังเกตจากราก ลาํตน้ และใบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 

  พืชดอก แบ่งออกเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวกบัพืชใบเลี้ ยงคู่ โดยสังเกตจากราก ลาํตน้ และใบ 

 พืชใบเลี้ยงเด่ียว มีลกัษณะสําคญั คอื 1) มีใบเลี้ยงใบเดียว 2) รากเป็นระบบรากฝอย 3) ลาํ

ตน้ส่วนใหญ่มีขอ้ปลอ้งเห็นชดัเจน  4) ใบมีเส้นใบขนาน 5) ดอกหน่ึงดอก มีกลีบดอก 3 กลีบ หรือ

ทวคีูณของ 3 

พืชใบเลี้ยงคู่  มีลกัษณะสําคญั คอื 1) มีใบเลี้ยง 2 ใบ  2) รากเป็นระบบรากแก้ว  3) ลาํตน้

ส่วนใหญ่มีขอ้ปลอ้งเห็นไม่ชดัเจน  4) ใบมีเส้นใบเป็นร่างแห  5) ดอกหน่ึงดอก มีกลีบดอก 4 กลีบ 

หรือ 5 กลีบ หรือ ทวีคูณของ 4,5 
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             ทักษะ/กระบวนการ 

                           1.   ทกัษะการสังเกต 

                           2.   ทกัษะการคิดวเิคราะห์  

2.1 การจาํแนก   

2.2 การจดัหมวดหมู่   

2.3 การสรุปความ 

2.4 การเชื่อมโยง 

2.5 การประยกุต ์

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ 

2. กระตอืรือร้นในการเรียน 

3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

4. รับผิดชอบ 
 

ความเข้าใจท่ีคงทน 

 นกัเรียนสรุปไดว้า่ พืชดอก แบ่งออกเป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียวกบัพืชใบเลี้ยงคู่ โดยสังเกตจาก

ราก ลาํตน้ ใบ และดอก 
 

ส่ิงท่ีต้องเตรียมล่วงหน้า 
 ใหน้กัเรียนนาํใบไมม้าจากบา้น คนละ 3 ใบ ไม่ซํ้ ากัน 

ช้ินงาน/ภาระงาน 

 1. KWLH Plus – Chart   เร่ือง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 

 2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง พืชใบเลี้ ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่ 

การวดัและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการปฏิบตักิิจกรรมระหวา่งเรียน  

2.  ตรวจผลงาน  KWLH Plus – Chart    

3.  ตรวจแบบทดสอบยอ่ยหลงัเรียน 

การประเมินผลงาน/ช้ินงาน 

1.  Rubrics  การใหค้ะแนนชิ้นงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพชืใบ

เลี้ยงคู ่
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รายการ

ประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

การเขียนตอบ

คาํถามลงใน

ตาราง KWLH 

-บนัทึกคาํตอบไดค้รบ

ทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถาม 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อา่นได้

ครบถว้น 

- ระบแุหล่งคน้ควา้ได ้

3  แหล่งขึ้นไป  

-บนัทึกคาํตอบไดค้รบ

ทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถามเป็น

ส่วนใหญ ่

- ระบุใจความสาํคญัจาก

เร่ืองที่อ่านไดเ้ป็นส่วน

ใหญ ่

- ระบแุหล่งคน้ควา้ได ้2  

แหล่ง  

-บนัทึกคาํตอบไดค้รบ

ทุกรายการและ

สอดคลอ้งกบัคาํถาม

เป็นส่วนนอ้ย 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองที่อ่านไดเ้ป็น

ส่วนนอ้ย 

- ระบแุหล่งคน้ควา้ได ้ 

1 แหล่ง  

-บนัทึกคาํตอบไดไ้ม่

ครบทุกรายการและ

ไมส่อดคลอ้งกบั

คาํถาม 

- ระบุใจความสาํคญั

จากเร่ืองท่ีอา่นไม่ได ้

- ระบแุหล่งคน้ควา้

ไมไ่ด ้  

แผนภาพ

ความคิด 

(Mapping) 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์

ครบถว้น 

 -จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดค้รบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และเช่ือมโยง

ความคิด3 สีข้ึนไป 

-รูปแบบแปลกใหม่ ให้

ราย ละเอียดเช่ือมโยง

ความคิดจากเน้ือหาได้

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบไม่มีรอย

ลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจที่สมบูรณ์เป็น

ส่วนใหญ ่

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกัและ

รองไดไ้มค่รบถว้น 

-ใชสี้แสดงการวิเคราะห์

และเช่ือมโยงความคิด 

3 สี 

-รูปแบบแปลกใหม่ ให้

รายละเอียด เช่ือมโยง

ความคิดจากเน้ือหาไม่

ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแตมี่รอย

ลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

เขา้ใจที่สมบูรณ์เป็น

ส่วนนอ้ย 

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกัและ

รองไดไ้ม่ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการวิเคราะห์

และเช่ือมโยงความคิด 

2 สี 

- รูปแบบไม่แปลกใหม่ 

ให้รายละเอียด 

เช่ือมโยงความคิดจาก

เน้ือหาไม่ครบถว้น 

- เป็นระเบียบแตมี่รอย

ลบขีดฆ่า 

- แสดงออกถึงความ

ไมเ่ขา้ใจ 

-จดัระบบการเขียน

แสดงความคิดหลกั

และรองไดไ้ม่

ครบถว้น 

-ใชสี้แสดงการ

วิเคราะห์และ

เช่ือมโยงความคิด1 สี 

-รูปแบบไม่แปลก  

ใหม่ ไม่มีราย 

ละเอียดเช่ือมโยง 

ความคิดจากเน้ือหา 

-ไม ่เป็นระเบียบ มี

รอยลบขีดฆ่า 

การสรุป

ใจความสําคญั

(Summarizing) 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม ครบ 

ถว้น ถูกตอ้ง มีการรียง

ลาํดบัความคิดตอ่เน่ือง

ชดัเจน  ใจความ 

สมบูรณ์ดว้ยสาํนวน

ภาษาของตน เองและ

ส่ือความหมายได ้

เขียนสรุปใจความสําคญั

ครอบคลุมครบถว้น

ถูกตอ้ง 

แตก่ารรียงลาํดบั

ความคิดไม่ตอ่เน่ือง  

ใจความสมบูรณ์โดยใช้

ภาษาเดิมของเร่ืองท่ีอา่น

และส่ือความหมายได ้

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัครอบคลุม

ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ มี

การรียงลาํดบัความคิด

ต่อเน่ืองชดัเจน  โดยใช้

ภาษาเดิมของเร่ืองท่ี

อ่าน 

เขียนสรุปใจความ

สาํคญัไม่ครอบคลมุ 

ไมถู่กตอ้งและ

เรียงลาํดบัความคิด

ไมต่่อเน่ือง หรือ

คดัลอกจากขอ้ความ

เดิมของเร่ืองที่อา่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

257 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10   คะแนน อยู่ในระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 

 

      2. แบบทดสอบย่อยหลงัเรียน เร่ือง พืชใบเลี้ ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่  1  ขอ้ (  14   คะแนน ) 
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แบบประเมินช้ินงาน KWLH Plus – Chart   เร่ือง พืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ 

 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการท่ีประเมิน 

รวม ระดบั

คุณภาพ 

KWLH แผนภาพ

ความคิด 

การสรุป

ใจความสําคญั 

4 4 4 12 

คู่คิด 1 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 2 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 3 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 4 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

คู่คิด 5 

1……………………………….. 

2……………………………….. 

     

 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดบัคุณภาพ 

 คะแนน  11 – 12   คะแนน อยู่ในระดบั ดีมาก 

 คะแนน    9 – 10   คะแนน อยู่ในระดบั ดี 

คะแนน    7 – 8     คะแนน อยูใ่นระดบั พอใช ้

คะแนน    0 – 6     คะแนน อยู่ในระดบั ปรับปรุง 

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

              (........................................................) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เร่ือง พืชใบเลีย้งเดี่ยวและพืชใบเลีย้งคู่ 
คําช้ีแจง  แบบประเมินฉบบัน้ี เป็นการประเมินเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน  

โดยพิจารณาวา่ นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมตรงกบัรายการใด ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย         ถา้ไม่มีให้

เวน้วา่ง 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

มีค
วา
มส

นใ
จใ
ฝ่รู
้ 

กร
ะตื

อรื
อร้
นใ

นก
าร
เรี
ยน

 

รับ
ฟัง

คว
าม
คิด

เห็
นข

อง
ผู้
อื่น

 

รับ
ผิด

ชอ
บ 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

สรุป 

ผ่าน/ 

ไมผ่่าน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

รวม (คน)       

คิดเป็นร้อยละ       

 

เกณฑ์การประเมิน  นกัเรียนมีพฤติกรรม 3  รายการข้ึนไป ถือวา่ผ่านเกณฑ ์

 

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

       (........................................................) 
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบย่อย  เร่ือง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลีย้งคู่ 

 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 
รวม 

12 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวม  

เฉลี่ย  

คิดเป็นร้อยละ  

 

 

ลงชื่อ.......................................ผูบ้นัทึก 

       (........................................................) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 

1. การเตรียมความพร้อม  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้   นกัเรียนทาํความเขา้ใจ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้และ

ฝึกทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

  2.1 ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน 
 

 2.2 ขั้นกิจกรรม  ครูเสนอหวัขอ้

เร่ือง นกัเรียนคิด - จบัคู่ - เรียนรู้

ร่วมกนั  ตามขั้นตอน  KWLH plus  

โดยใช้ KWLH  plus - Chart ดงัน้ี   
      

 

 ขั้นท่ี 1 K: What we know  

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม วา่มีความรู้

อะไรบา้งแลว้เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีครู

กาํหนด แลว้จบัคู่แลกเปลี่ยน

ความคิด   ร่วมกนับนัทึกในช่อง K 
 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 2 W: What we want to know 

นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ตอ้งการรู้

อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด แลว้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู่  

ร่วมกนับนัทึกในช่อง W  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ให้นกัเรียนจดักลุ่มใบไมท่ี้

นาํมาจากบา้น (คนละ 3 ใบ ท่ี

ไม่ซํ้ ากนั) มารวมกนัแลว้จดั

กลุ่ม   

 
 

 

 

2. ครูเสนอหวัขอ้เร่ือง “พืชใบ

เลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู”่ 

สนทนา และกระตุน้ให้นกัเรียน

คิด ตรวจสอบความรู้เดิม  และ 

จบัคู่แลกเปลีย่นความคิด  

พร้อมกบัแจกใบงาน KWLH 

Plus –Chart  
 

3. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดตั้ง

คาํถามส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้

เก่ียวกบั เร่ือง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

และพืชใบเลี้ ยงคู่ แลว้ให้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู่  

ร่วมกนับนัทึกในช่อง W 
 

 

 

 

 

 

1.นกัเรียนสังเกต ใบไมท่ี้นาํมา 

แลว้ช่วยกนัจาํแนกออกเป็น

กลุ่ม และใหเ้หตุผลในการ

จาํแนก  ร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็น  
 

 

 

2. นกัเรียนคิด  ตรวจสอบ

ความรู้เดิมวา่ตนเองรู้อะไรบา้ง

แลว้  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพืชใบ

เลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่  แลว้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู่

ของตน แลว้บนัทึกลงในช่อง K 
 

 

 

3. นกัเรียนแต่ละคนคิดตอบ

คาํถาม  วา่ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการ

รู้เก่ียวกบัพืชใบเลี้ยงเด่ียวและ

พืชใบเลี้ยงคู่ มีอะไรบา้ง และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคู่ 

บนัทึกในช่อง W 
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
 

  ขั้นที่ 3  L : What we have 

learned  หลงัจากอ่านหรือศึกษา

เร่ืองแลว้ นกัเรียนคิดตอบคาํถาม

ว่าไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง   แลว้

แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีไดเ้รียนรู้กบัคู่

ร่วมกนับนัทึกในช่อง L 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 4  H : How can we learn 

more  นกัเรียนคิดตอบคาํถาม ว่า

จะหาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ย่างไร 

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  ร่วมกนั

บนัทึกในช่อง H  
   

 

 

 

 

ขั้นท่ี 5 Mapping   นกัเรียนคิด

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  

(จาํแนก/จดัหมวดหมู่/เช่ือมโยง) 

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ แลว้

ร่วมกนัจดัทาํเป็นแผนภาพ

ความคิด 

 

4. แจกใบความรู้  

เร่ือง “พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพชื

ใบเลี้ ยงคู่” ใหน้กัเรียนอ่านในใจ

เป็นรายบุคคล ทาํความเขา้ใจ 

และอธิบายเพิ ่มเติมในส่วนท่ี

นกัเรียนซกัถามหรือไมเ่ขา้ใจ 

5. กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนั

จดัลาํดบัเน้ือหา ท่ีไดเ้รียนรู้ 

และตรวจสอบกบัความรู้เดิม

แลว้แลกเปลี่ยนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้

กบัคู่ร่วมกนับนัทึกในช่อง L

และตรวจสอบคาํถามที่ตั้งไวใ้น

ช่อง W ว่าตอบคาํถามไดค้รบ

ทุกขอ้หรือไม ่
 

6. กระตุน้ใหน้กัเรียนหา

แหล่งขอ้มูลที่จะศึกษาคน้ควา้

หาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือตอบ

คาํถามท่ียงัหาคาํตอบไม่ได  ้

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่  แลว้

ใหบ้นัทึกลงในช่อง H 
 

 

 

7. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้    แลกเปล่ียนความคิด

กบัคู่  และจดัทาํแผนภาพ

ความคิด  

 

 

 

4. นกัเรียนแต่ละคนอ่านใบ

ความรู้  คิดวเิคราะห์ใจความ

สําคญัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้   แลว้จบัคู่

สนทนาสิ่งที่ไดรู้้จากการอ่าน 

แลว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และบนัทึก ลงในช่อง L 

5. ช่วยกนัตรวจสอบความรู้ท่ีได้

เรียนรู้กบัส่ิงท่ีตอ้งการรู้ช่วยกนั

แยกคาํถามท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้
 

 

 

 

 
 

 

6.นกัเรียนแต่ละคนคิดวา่จะหา

ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากแหล่ง

ใดบา้ง และแหล่งขอ้มูลท่ีจะ

ศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือตอบคาํถามท่ี

ยงัหาคาํตอบไม่ได ้  แลกเปลี่ยน

ความคิดกบัคู่  แลว้บนัทึกลงใน

ช่อง H 
 

7. นกัเรียนคิด วิเคราะห์ข้อมูลท่ี

ไดจ้ากการเรียนรู้    แลกเปลี่ยน

ความคิดกบัคู่  สร้างแผนภาพ

ความคิด ในช่องแผนภาพ

ความคิด ระบายสีใหส้วยงาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนกัเรียน 
    

ขั้นท่ี 6 Summarizing  นกัเรียนคิด

วเิคราะหส์รุปใจความสําคญั และ

การนาํไปประยุกตใ์ช้ แลว้

แลกเปลี่ยนความคิดกบัคู่ และ

ร่วมกนับนัทึกในช่องสรุป 

 

8. กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด และ

ช่วยกนัสรุปความรู้กบัคู่ 

 

 

8.นกัเรียนคิดวิเคราะห์สรุป

ใจความสําคญั และการนาํไป

ประยุกต์ใช  ้แลว้แลกเปล่ียน

ความคิดกบัคู่ และร่วมกนั

บนัทึกในช่องสรุป 

3.  ขั้นสรุปบทเรียน   

          3.1  แต่ละคูน่าํผลงาน  

KWLH Plus –Chart  แลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัคู่อ่ืน 

          3.2  ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้

ของทั้งชั้น 

1. ใหน้กัเรียนแต่ละคูน่าํเสนอ

ผลงาน KWLH-Plus – Chart

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่นๆ 

2. กระตุน้ใหน้กัเรียนร่วมกนั

สรุป 

 

1. แต่ละคูน่าํเสนอผลงาน 

KWLH-Plus – Chart 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคู่อื่นๆ  

2. ร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ของ

ทั้งชั้น 

4.  การวดัและประเมินผล 1. ตรวจผลงาน KWLH Plus - 

Chart  ของแต่ละคู่ 

2.แจกแบบทดสอบยอ่ย เร่ือง 

พืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเล้ียง

คู ่

นกัเรียนแต่ละคนทาํ

แบบทดสอบยอ่ย เร่ือง พืชใบ

เลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่ 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1.    ใบความรู้ เร่ือง พืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่ 

2. ใบงาน KWLH Plus - Chart   
 

แหล่งเรียนรู้ 

1. พืชท่ีขึ้นในบริเวณบา้นของนกัเรียน 

2. หอ้งสมุด 

3. หอ้งคอมพิวเตอร์ 
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ใบความรู้ 

เร่ือง พืชใบเลีย้งเด่ียวและพชืใบเลีย้งคู่ 

 
 

  

 

             พืชใบเลีย้งเดี่ยว   คือพืชทีมี่ใบเลี้ ยงเพียงใบเดียว   เมื่อเจริญเติบโตเตม็ที่จะเห็นขอ้และปลอ้ง

ในส่วนของลาํตน้ชดัเจน   ใบมกัมีลกัษณะแคบเรียว    เส้นใบเรียงตวัในแนวขนาน  กลีบดอกมี

จาํนวน   3  กลีบ หรือทวคีูณของ  3   รากเป็นระบบรากฝอย   ตวัอย่างพืชใบเล้ียงเด่ียว  

เช่น  เช่น   ขา้ว   ขา้วโพด มะพร้าว   ออ้ย  หญา้ ไผ่   กลว้ยไม ้ เป็นตน้  

 

               พืชใบเลีย้งคู่  คือพืชที่มีใบเลี้ ยง  2  ใบ  เม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้จะเห็นขอ้และปลอ้งใน

ส่วนของลาํตน้ไม่ชดัเจน    ใบมีลกัษณะกวา้ง   เส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแห   รากเป็นระบบราก

แก้ว   กลีบดอกมีจาํนวน  4  -  5  กลีบ  หรือทวคีูณของ  4 – 5       ตวัอย่างพืชใบเล้ียงคู่

ไดแ้ก่  ถัว่  พริก    มะม่วง    เป็นตน้  

  

 

 

 

http://school.obec.go.th/newmultimedia/unit2.html 

พืชใบเลีย้งเดี่ยว 

พืชใบเลีย้งคู่ 
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ข้อแตกต่างระหว่างพืชใบเล้ียงเดี่ยวกับพืชใบเลีย้งคู่ 
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KWLH Plus – Chart  เร่ือง  พืชใบเลีย้งเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 

ช่ือ.....................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี............... 

ช่ือ.....................................................................................................ชั้น....................เลขท่ี............... 

 

K 

นกัเรียนรู้อะไร 

มาบา้งแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

W 

นกัเรียน 

ตอ้งการรู้อะไร 

 

 

 

 

 

L 

นกัเรียน 

ไดเ้รียนรู้อะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

จะหาความรู้

เพิ่มเติม 

 ไดอ้ยา่งไร 
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KWLH PLUS – Chart  เร่ือง  พืชใบเลีย้งเด่ียวและพืชใบเลีย้งคู่ (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapping /  แผนภาพความคิด 
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KWLH PLUS – Chart  เร่ือง  พืชใบเลีย้งเดี่ยวและพืชใบเลีย้งคู่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summarizing / สรุปใจความสําคญั 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง  พืชใบเลีย้งเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  
 

ช่ือ......................................................................ชั้น................เลขท่ี...................วนัท่ี......................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  จงเขียนคาํตอบลงในตาราง 

            บอกขอ้แตกต่างลกัษณะภายนอกของพืชใบเลี้ยงเด่ียวกบัพืชใบเลี้ยงคู่  และยกตวัอยา่งพืช 

ทั้งสองประเภท อย่างละ 4 ชนิด   (การจาํแนก , การจดัหมวดหมู่, การสรุปความ รวม 12 คะแนน) 

 

ลกัษณะ พืชใบเลี้ยงเด่ียว พืชใบเลี้ยงคู ่

ใบเลี้ ยง 

 

  

ราก 

 

  

ลาํตน้ 

 

  

ใบ 

 

  

ดอก 

 

  

ตวัอย่าง 

 

 

  

 

การใหค้ะแนน    

          เติมขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ไดช่้องละ 1  คะแนน 
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เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน เร่ือง  พืชใบเลีย้งเดี่ยวและพืชใบเลีย้งคู่ 
 

 

ลกัษณะ พืชใบเลี้ยงเด่ียว พืชใบเลี้ยงคู ่

ใบเลี้ ยง มีใบเลี้ยงใบเดียว มีใบเลี้ยง 2 ใบ 

ราก รากเป็นระบบรากฝอย รากเป็นระบบรากแก้ว 

ลาํตน้ มีขอ้และปลอ้งเห็นชดัเจน มีขอ้และปลอ้งเห็นไม่ชดัเจน 

ใบ ใบมีเส้นใบขนานกนั ใบมีเส้นใบเป็นร่างแห 

ดอก ดอกมีกลีบดอก 3 กลีบหรือทวคีูณของ 3 ดอกมีกลีบดอก 4 กลีบหรือ 5 กลีบหรือ

ทวีคูณของ 4 หรือ 5 

ตวัอย่าง 

 

ขา้วโพด ออ้ย มะพร้าว ขา้ว กลว้ยไม ้ ไผ่ 

หญา้  เป็นตน้ 

(หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน) 

มะม่วง  ขนุน  ฝรั่ง  ถัว่ พริก   พุทรา  

มะลิ โกสน  เป็นตน้ 

(หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน) 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน (Post-test) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง พืช  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

 

คําช้ีแจง  

1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบปรนยัมีจาํนวน 20  ขอ้ แตล่ะขอ้มีคาํตอบใหเ้ลือก  

4  ตวัเลือก นกัเรียนตอ้งเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว และนกัเรียนตอ้งทาํทุกขอ้ 

2. เวลาท่ีใชใ้นการทาํขอ้สอบ 40 นาที 

3. นกัเรียนทาํเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาํตอบในช่องตวัอกัษร ก ข ค หรือ  

ง   ท่ีตรงกบัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีอยู่ในแบบทดสอบ 

4. หา้มขีดเขียนหรือทาํเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 

 

ตัวอย่างการตอบ 

กระดาษคําตอบ 

 0 .  ดอกไมใ้นขอ้ใดแตกต่างจากขอ้อื่น 

ก. ดอกชบา 

ข. ดอกมะล ิ

ค. ดอกจาํปี 

ง. ดอกกุหลาบ 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1 X    

2     

 

 ถา้ตอ้งการเปลี่ยนคาํตอบใหท้าํดงัน้ี 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1 X  X  

2     
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 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลังเรียน (Post-test)  เร่ือง พืช  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

 

คําส่ัง  จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

1.ขอ้ใดกล่าวถึงดอกไดถู้กตอ้ง 

ก. อวยัวะที่ทาํให้พืชสวยงาม 

ข. อวยัวะที่ทาํหนา้ท่ีสืบพนัธ์ุ 

ค. เกสรเพศผู ้  เกสรเพศเมีย 

ง. มีสีสันสวยงามและมีกลิ ่นหอม 

2. ดอกบวบ ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ เป็นดอกท่ีมเีกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียอยู่คนละ 

    ขอ้ใดสรุปไดถ้กูตอ้ง 

     ก. ดอกทั้งสามชนิดน้ีเป็นดอกสมบูรณ ์

     ข. ดอกทั้งสามชนิดน้ีเป็นดอกสมบรูณเ์พศ 

     ค. ดอกทั้งสามชนิดน้ีเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ 

     ง. ดอกทั้งสามชนิดน้ีเป็นดอกไม่สมบูรณ์และเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ 

3. ขอ้ใดกล่าวถึงหน้าท่ีของส่วนประกอบของดอกไม่ถูกตอ้ง  

      ก.     กลีบดอกช่วยลอ่แมลงมาผสมเกสร 

      ข.     กลีบเลี้ ยงปกป้องส่วนท่ีอยู่ภายในดอก 

      ค.     ละอองเรณูสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้

      ง.     ละอองเรณูสร้างเซลลสื์บพนัธุ์เพศเมีย 

4. โครงสร้างท่ีสําคญัที่สุดของดอกสําหรับการสืบพนัธ์ุตรงกบัขอ้ใด 

      ก.     กลีบเลี้ ยง  กลีบดอก   

      ข.     กลีบดอก  เกสรเพศผู ้

      ค.     กลีบดอก  เกสรเพศเมีย 

      ง.     เกสรเพศผู ้เกสรเพศเมยี 

5. การปฏิสนธิเกิดขึ้นเม่ือใด 

ก. เม่ือกลีบดอกคอ่ยๆ เห่ียวลง 

ข. เม่ือละอองเรณูงอกหลอดเขา้ไปผสมกบัไข่ในออวุล 

ค. เม่ือละอองเรณูงอกหลอดเจาะลงไปในยอดเกสรเพศเมยี 

ง. เม่ือรังไข่เจริญเป็นผลและออวลุเจริญเป็นเมลด็ 

   ส
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6. เหตุการณ์ในขอ้ใดมีโอกาสท่ีจะเกิดการถ่ายละอองเรณู 

ก. ฝนตก ลมแรง 

ข. นํ้ าท่วมขงั 

ค. ผึ้งแตกรัง 

ง. แดดจา้ ฟ้าใส 

7. จากแผนภาพ A  น่าจะเป็นพืชชนิดใด 

 

  

 

 

ก. ไผ ่

ข. มะล ิ

ค. กลว้ย 

ง. พุทธรกัษา 

8. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการขยายพนัธุ์พืช โดยใชส่้วนต่างๆของพืช 

ก. ตน้พืชแข็งแรง 

ข. ยา้ยกิ่งพนัธ์ุไดง่้าย 

ค. ประหยดัค่าใชจ้่าย 

ง. ใหผ้ลตรงตามพนัธ์ุที่ตอ้งการ 

9. ถา้ตอ้งการขยายพนัธ์ุกลว้ยไมเ้ป็นจาํนวนมากเพ่ือจาํหน่าย ควรเลือกวธีิการขยายพนัธ์ุในขอ้ใด 

      ก.    การตอนกิ่ง 

      ข.    การทาบกิ่ง 

      ค.    การแตกหน่อ 

      ง.    การเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ 

10.  วฏัจกัรชีวติของพืชจะเกิดขึ้นไม่ไดถ้า้ขาดส่ิงใด 

       ก.  เมลด็ 

       ข.  ลาํตน้ 

       ค.   ราก 

       ง.   ใบ  

 

พลูด่าง               ปักชาํ 

โกสน  ติดตา 

   A                        ตอนกิ ่ง 
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 พิจารณาเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

11. ถา้เรียงลาํดบัเหตกุารณ์ ขอ้ใดเรียงลาํดบัตามวฏัจกัรของตน้มะเขือไดถู้กตอ้ง 

ก.  1   2   3   4   

ข.  4   3   2   1 

ค.  4   3   1   2 

ง.  2   1   3   4 

12.   พิจารณาแผนภาพขา้งล่างน้ี 

 

กลุ่ม 1 ลาํไย        มะม่วง    

กลุ่ม 2  ฝรั ่ง        นอ้ยหน่า 

กลุ่ม 3 ขนุน      สับปะรด 
  
 ขอ้ใดเป็นเกณฑท่ี์ใช้ในการจดักลุม่ผลไม ้

      ก.     เมลด็                                                   

      ข.     รังไข่ 

      ค.    ดอก                                                    

      ง.     ใบเล้ียง 

13. เม่ือผ่าดูภายในดอกไมด้อกหน่ึง พบวา่ มีรังไข่ 1 อนั ภายในรังไข่มีออวลุ 5 อนั  ถา้ดอกนี้ เกิดการ

ปฏิสนธิแลว้ควรไดผ้ลมีลกัษณะตรงกบัขอ้ใด 

ก. ผล 1 ผล มีเมลด็อยู่ภายใน  1 เมลด็ 

ข. ผล 1 ผล มีเมลด็อยู่ภายใน  5 เมลด็ 

ค. ผล 5 ผล แตล่ะผลมีเมลด็อยูภ่ายใน  1 เมลด็ 

ง. ผล 5 ผล แตล่ะผลมีเมลด็อยูภ่ายใน  5 เมลด็ 

 

1     ตน้มะเขือโตเตม็ท่ี 

2     ผล 

3    ตน้กลา้ 

4    เมลด็ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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14.  ถา้ใชก้ารมีดอกเป็นเกณฑ ์ขอ้ใด จดักลุ่มพืชไดถู้กตอ้ง 

       ก.     มะเฟือง  มะไฟ   มอส 

       ข.     พลูด่าง   แพงพวย  พุทธรกัษา 

       ค.     ดาวเรือง  ดาวกระจาย  ดอกจอก 

       ง.     บานเยน็   บานช่ืน   บานไม่รู้โรย 

15.  ถา้เราสังเกตพืชชนิดหน่ึง แลว้สรุปวา่เป็นพืชไม่มีดอก ขอ้มูลใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งในการนาํมาใชส้รุป 

ก. ไม่มีดอกใหเ้ห็น 

ข.  มีราก ลาํตน้ ใบ 

ค. ใตใ้บมีอบัสปอร์ 

ง. สีของใบไม่เป็นสีเขียว 

16. ถา้แบ่งพืชออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 

ประเภทที่ 1 ประเภทท่ี 2 

ตะไคร่นํ้ า 

เฟิน 

มอส 

ปรง 

ชบา 

กุหลาบ 

มะล ิ

ดาวเรือง 
 

ขอ้ใดเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งพืชในตารางน้ี 

ก. มีดอก ไม่มีดอก 

ข. ใบเล้ียงเด่ียว ใบเลี้ยงคู่ 

ค. ดอกสมบูรณ์ ดอกไม่สมบูรณ์ 

ง. มีประโยชน์  ไม่มีประโยชน ์

17. เพราะเหตุใด “มะพร้าว”  จึงจดัเป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว 

ก. เพราะมีเส้นใบเรียงตวัขนานกนั ลาํต้นมีขอ้ปลอ้งเห็นชดัเจน 

ข. เพราะมีลาํตน้ขยายออกดา้นขา้ง มีรากเป็นระบบรากฝอย 

ค. เพราะลาํตน้มีขอ้ปลอ้งเห็นชดัเจน เส้นใบเรียงเป็นร่างแห 

ง. เพราะลาํตน้มีขอ้ปลอ้งเห็นชดัเจน มีรากเป็นระบบรากแกว้ 

 

 

 

   ส
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18. ขอ้ใดจดัเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวทั้งหมด 

ก. ขา้ว    ไผ่     พริก                        

ข. ออ้ย   มะพร้าว   ปาล์ม 

ค.   มะระ    มะละกอ  มะมว่ง           

ง.  ตาํลึง  ฟักทอง  ขา้วโพด 

19. พืชในขอ้ใดมีเส้นใบท่ีแตกต่างจากขอ้อื่น 

ก. บวั                                           

ข. ไผ ่

ค.   มะยม                                        

ง.  มะละกอ 

20.   ขอ้ใด ไม่ใช่ พืชกลุ่มเดียวกบั มะม่วง   มะขาม   มะนาว  ทั้งหมด 

        ก.   มะระ   มะยม   มะละกอ 

        ข.   มะเฟือง  มะไฟ   มะพร้าว 

        ค.   มะขามป้อม   มะขวดิ    มะตูม 

        ง.    เงาะ  มงัคุด  ทเุรียน 
 

เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ เฉลย ขอ้ เฉลย 

1 ข 11 ค 

2 ง 12 ค 

3 ง 13 ข 

4 ง 14 ง 

5 ค 15 ง 

6 ก 16 ก 

7 ข 17 ก 

8 ง 18 ข 

9 ง 19 ข 

10 ก 20 ข 
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คําช้ีแจง    

 1.  แบบประเมินฉบบัน้ีมีจาํนวน 5  ขอ้  นกัเรียนตอ้งทาํทุกขอ้ 

          ขอ้ 1  วดัทกัษะการคิดวิเคราะห์  ด้านทกัษะการจาํแนก (4 คะแนน)  ทกัษะการจดั

หมวดหมู่ (4 คะแนน) และทกัษะการเชื่อมโยง (4 คะแนน) รวม 12 คะแนน     

                      ข้อ 2  วดัทกัษะการคิดวิเคราะห์  ด้านทกัษะการสรุปความ (4 คะแนน)  และการ

ประยุกต์ (4 คะแนน)  รวม  8 คะแนน 

      ขอ้ 3  วดัทกัษะการคิดวิเคราะห์  ดา้นทักษะการเช่ือมโยง(4 คะแนน)   และการ

ประยุกต์  (4 คะแนน)   รวม  8 คะแนน 

      ขอ้ 4  วดัทกัษะการคิดวิเคราะห์  ดา้นทกัษะการจาํแนก (4 คะแนน)   และการจัด

หมวดหมู่  (4 คะแนน)   รวม  8 คะแนน 

      ขอ้  5    วดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดา้นทกัษะการสรุปความ  4 คะแนน 
 

  2.   เวลาท่ีใชใ้นการทาํ 40 นาที 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3    เร่ือง  พืช    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

278 

 

 

ขอ้ 1.   จงวาดภาพดอกไม ้1 ดอก   พร้อมทั้งบอกส่วนประกอบทีส่ําคญั และตอบคาํถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อดอกไม.้......................................................................................................... 

2. ส่วนประกอบท่ีสําคญัไดแ้ก่............................................................................... 

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

3. ดอกไมน้ี้จดัอยูใ่นประเภท................................................................................. 

4. ยกตวัอย่างดอกไมอ้ื่นท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดยีวกบัดอกไมท่ี้วาดน้ี มา 3 ชนิด 

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

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

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

 

   ส
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ขอ้ 2.  พืชชนิดหน่ึงมีดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ  และไม่มีการผสมเกสรในดอกเดียวกนั แต่มกีาร

ผสมเกสรแบบขา้มตน้ จงอธิบายเหตผุล และวธีิการการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของพืชชนิดน้ีพร้อม

วาดภาพประกอบ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอ้ 3.    อ่านขอ้ความต่อไปน้ี  

             “เม่ือเรานัง่รถชมทศันียภาพหรือภูมิประเทศ  ส่ิงแรกท่ีเรามองเห็นคอืตน้ไม ้มนุษยเ์ป็น

ตวัการสําคญัในการทาํลายป่า และทาํลายการเจริญเติบโตของพืชต่างๆ มีพชืหลายชนิดท่ีถูกทาํลาย

จนไม่สามารถเจริญต่อไปไดห้รือสูญพนัธ์ุไป  แตย่งัดีที่มีพืชบางชนิดสามารถกลบัมาเจริญใหม่ได้” 

 นกัเรียนคิดวา่พืชเหล่านั้น มีกระบวนการกลบัมามีชีวติใหม่อีกไดอ้ย่างไร จงอธิบาย พร้อม

ทั้งวาดภาพประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ขอ้ 4.   พิจารณาพืชท่ีกาํหนดให ้ และตอบคาํถาม  

 

 

 

 

4.1   ถา้นกัเรียนคิดจะจดัพืชออกเป็นกลุ่ม   นกัเรียนจะจดัไดก่ี้กลุ่ม แต่ละกลุ่มมอีะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

4.2   เกณฑท่ี์นกัเรียนใช้ในการจดักลุ่มคืออะไร 

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

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

4.3   ลกัษณะสําคญัของพืชแต่ละกลุ่มท่ีนกัเรียนจดัไวเ้ป็นอย่างไร 

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

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

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

 

 

ขอ้ 5. จงเปรียบเทียบลกัษณะสําคญัภายนอกของพืชใบเลี้ ยงคู่กบัพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  

 

ลกัษณะภายนอก พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเดีย่ว 
   

   

   

   
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

พิกุล      ดาวเรือง      ปรง        มะเขือ      ปาล์ม     มะพร้าว 

ตาล       กุหลาบ       พลูด่าง    มอส         เฟิน        ตะไคร้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์ประเมินการให้คะแนนทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 

ท่ี รายการ 
ระดบัการประเมิน 

4 3 2 1 

1 การจาํแนก บอกรายละเอียด

แยกแยะส่วนยอ่ย

ต่างๆ ให้เขา้ใจ

ง่าย ถูกตอ้ง และ

มีหลกัเกณฑ ์

บอก

รายละเอียด

แยกแยะ

ส่วนย่อยต่างๆ 

พอเขา้ใจ อย่าง

มีหลกัเกณฑ ์

บอก

รายละเอียด

แยกแยะ

ส่วนย่อยต่างๆ 

ไดบ้างส่วน มี

หลกัเกณฑ ์แต่

ไม่ชดัเจน 

บอก

รายละเอียด

แยกแยะ

ส่วนย่อยต่างๆ 

ไม่ไดห้รือ

หลกัเกณฑ ์ 

2 การจดัหมวดหมู่ จดัประเภท /

จดัลาํดบั/จดักลุ่ม

สิ่งท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัเขา้

ดว้ยกนั โดยยึด

โครงสร้าง/ 

ลกัษณะ/

คุณสมบตัิ

ประเภทเดียวกนั

ไวด้ว้ยกนัอยา่ง

ถูกตอ้ง 

จดัประเภท /

จดัลาํดบั/จดั

กลุ่มสิ่งท่ีมี

ลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั

เขา้ดว้ยกนั โดย

ยึดโครงสร้าง/

ลกัษณะ/

คุณสมบติั

ประเภท

เดียวกนัไว้

ดว้ยกนัไดเ้ป็น

ส่วนใหญ่ 

จดัประเภท /

จดัลาํดบั/จดั

กลุ่มส่ิงท่ีมี

ลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั

เขา้ดว้ยกนั โดย

ยึดโครงสร้าง/

ลกัษณะ/

คุณสมบติั

ประเภท

เดียวกนัไว้

ดว้ยกนัไดเ้ป็น

ส่วนนอ้ย 

จดัประเภท /

จดัลาํดบั/จดั

กลุ่มสิ่งท่ีมี

ลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั

เขา้ดว้ยกนัโดย

ยึดโครงสร้าง/

ลกัษณะ/

คุณสมบตัิ

ประเภท

เดียวกนัไว้

ดว้ยกนัไม่ได ้

3 การเช่ือมโยง เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลต่างๆ 

ไดอ้ย่าง

สอดคลอ้ง 

เหมาะสม  

เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลต่างๆ 

ไดอ้ย่าง

สอดคลอ้ง เป็น

ส่วนใหญ่ 

เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูลต่างๆ 

มีความ

สอดคลอ้งเป็น

ส่วนนอ้ย 

เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์

ของขอ้มูล

ต่างๆ ไม่

สอดคลอ้ง/ไม่

เหมาะสม 

   ส
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ท่ี รายการ 
ระดบัการประเมิน 

4 3 2 1 

4 การสรุปความ จบัประเด็นหลกั

และสรุปผลจาก

สิ่งท่ีกาํหนดให้

ไดอ้ย่างชดัเจน 

สมเหตสุมผล 

จบัประเด็นและ

สรุปผลจากส่ิง

ท่ีกาํหนดใหไ้ด้

อย่างสมเหตุ  

สมผล 

จบัประเด็นและ

สรุปผลจากสิ่ง

ท่ีกาํหนดใหไ้ด้

แต่ขาดประเด็น

หลกัหรือไม ่

สมเหตุ สมผล 

จบัประเด็น

และสรุปผล

จากส่ิงท่ี

กาํหนดให้

ไม่ได/้ขาด

ประเดน็หลกั 

5 การประยุกต์ นาํความรู้ 

หลกัการ ทฤษฎี

มาใชใ้น

สถานการณ์ต่างๆ 

/คาดการณ/์กะ

ประมาณ/

พยากรณ/์ขยาย

ความไดอ้ยา่ง

ชดัเจน เหมาะสม 

นาํความรู้ 

หลกัการ ทฤษฎี

มาใชใ้น

สถานการณ์

ต่างๆ /

คาดการณ์/กะ

ประมาณ/

พยากรณ/์ขยาย

ความได ้

นาํความรู้ 

หลกัการ ทฤษฎี

มาใชใ้น

สถานการณ์

ต่างๆ /

คาดการณ์/กะ

ประมาณ/

พยากรณ/์ขยาย

ความไดน้อ้ย 

นาํความรู้ 

หลกัการ 

ทฤษฎีมาใชใ้น

สถานการณ์

ต่างๆ /

คาดการณ์/กะ

ประมาณ/

พยากรณ/์ขยาย

ความไม่ได ้

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพของการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์รายด้านและภาพรวม 
 

เกณฑ์ คะแนน ระดบัคณุภาพ 

ร้อยละ 80-100 32.00 – 40.00 สูง 

ร้อยละ 60-79 24.00 – 31.99 ปานกลาง 

ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 1.00  -  23.99 ตํ่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางบันทึกผลการประเมินทักษะการคิดวเิคราะห์ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   เร่ือง  พืช   

 

 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

เลขท่ี 
การจาํแนก การจดัหมวดหมู่ การเช่ือมโยง การสรุปความ การประยกุต ์  
ขอ้ 1 ขอ้ 4 ขอ้ 1 ขอ้ 4 ขอ้ 1 ขอ้ 3 ขอ้ 2 ขอ้ 5 ขอ้ 2 ขอ้ 3  รวม 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            

รวม            
เฉลี่ย            
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เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวเิคราะห์ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวการตอบ 

ขอ้ 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ 2.  การผสมเกสรเพศผูแ้ละเพศเมียแบบขา้มตน้ จะเกิดข้ึนเม่ือเกสรเพศผูอ้ยูต่ ํ่ากว่าเกสรเพศเมีย 

เกสรเพศผูจ้ะปลิวไปตกบนยอดของเกสรเพศเมียของดอกท่ีอยูค่นละตน้กนั โดยอาศยั ลม ฝน หรือ

แมลง เป็นตน้ ซ่ึงการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิจะเกิดข้ึนง่ายกว่าเกิดในดอกเดียวกนั ดงัภาพ 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

(อยู่ในดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

 

 

1. ช่ือดอกไม.้.........(ตามท่ีนกัเรียนระบุ)............. 

2. ส่วนประกอบที่สําคญัไดแ้ก่...   (กลีบเลี้ยง  กลีบดอก   เกสรเพศผู ้ เกสรเพศเมีย)    

3. ดอกไมน้ี้จดัอยูใ่นประเภท  (อยู่ในดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

4. ยกตวัอย่างดอกไมอ้ื่นที่จดัอยูใ่นประเภทเดยีวกบัดอกไมท่ี้วาดน้ี มา 3 ชนิด 

(อยู่ในดุลยพนิิจของครูผูส้อน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

285 

 

ขอ้ 3.    พืชท่ีเจริญขึ้นมาใหม่ได ้เป็นเพราะมีผล และในผลมีเมลด็ท่ีมีเปลอืกแข็งหุ้มอยู่ เม่ือไดรั้บ

ความชื้นจากฝนท่ีตกลงมา ทาํให้เมล็ดงอกราก สามารถเจริญเติบโตเป็นตน้ใหม่ได ้ดงัแผนภาพ 

  

   
  
 
 
 
 
 

ขอ้ 4.    

4.1   นกัเรียนอาจจดัได ้ 2  กลุ่ม ไดแ้ก่   

 กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่  พิกลุ ดาวเรือง มะเขือ ปาล์ม มะพร้าว ตาล กุหลาบ ตะไคร้ 

 กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่  ปรง  พลูด่าง  มอส  เฟิน  

4.2   เกณฑท่ี์นกัเรียนใช้ในการจดักลุ่มคือ  พชืมีดอก กบัพชืไม่มีดอก 
 

4.3   ลกัษณะสําคญัของพืชแต่ละกลุ่มท่ีนกัเรียนจดัไวเ้ป็นอย่างไร 

 กลุ่มท่ี 1   เม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้จะมีดอกใหเ้ห็น และใชด้อกในการสืบพนัธุ์ 

              กลุ่มท่ี 2   ตลอดการดาํรงชีวิตไม่สามารถออกดอกเพือ่ใช้ในการสืบพนัธ์ุ 

 

ขอ้ 5. จงเปรียบเทียบลกัษณะสําคญัภายนอกของพืชใบเลี้ ยงคู่กบัพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

  

ลกัษณะภายนอก พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเด่ียว 
ใบ ใบเล้ียง 2 ใบ ใบเล้ียงใบเดียว 

ราก รากเป็นระบบรากแก้ว รากเป็นระบบรากฝอย 

ลาํตน้ ลาํตน้ส่วนใหญ่มีขอ้และปลอ้ง 

เห็นไม่ชดัเจน 

ลาํตน้ส่วนใหญ่มีขอ้และปลอ้ง 

เห็นชดัเจน 

เส้นใบ มีเส้นใบเป็นร่างแห มีเส้นใบขนานกนั 

เมลด็ 

ตน้กลา้ 

ตน้ไมโ้ตเตม็ท่ี 

ผล 
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 แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบักิจกรรมการเรียนแบบคู่คดิ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง  พืช 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นตอ่ไปน้ีตามความรู้สึกจริง  
ขอ้ 1.   นกัเรียนคิดวา่วธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ี ส่งเสริมหรือพฒันานกัเรียนในดา้นใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ขอ้ 2. นกัเรียนรู้สึกชอบหรือพอใจวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้หรือไม่ อย่างไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ขอ้ 3.  นกัเรียนคิดวา่จะสามารถนาํวธีิการเรียนรู้แบบน้ีไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างไร 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ไม่ส ามารถแสด งรูป ได  ้ คอมพิวเต อร์ข องคุณอาจมหีน่วยความจําไมเ่พยีงพอทีจะเปิดรูปนี หรือรูปอาจเสียหาย เรมิการทํางานของคอมพวิเตอร์ข องคุณใหม ่ จากนันใหเ้ปิดแฟ้มอกีครัง ถา้เครืองหมาย x สีแดงยังคงปรากฏอย ่ ู คุณอาจตอ้งลบรูปนี แลว้จงึแทรกใหมอ่กีครัง
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